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Térfigyelŋ kamerarendszer

KÖSZÖNTŊ
TisztelettelköszöntiÖnta
GalgaMÁCSAI MAGAZIN
újszerkesztƅsége!
Reméljük, megfelelƅnek
fogják tartani megújult
tartalmakkalͲ, formában
megjelentújságunkat.
Legyen Önnek is része
településünk
lapjának
szerkesztésében!
Ötleteiket, kész cikkeiket,
fotóikat, beszámolóikat
szeretettel várjuk az
ujsag@galgamacsa.hu
eͲmail
címre,
vagy
telefonon:
06Ͳ30/447Ͳ6941

A térfigyelƅ kamerarendszer
kialakítása nem új keletƾ
ötlet, a korábbi évek során
többszörisfelmerült,hogya
közbiztonság
érdekében
szükségünk lenne rá. Eddig
azonban komoly elƅrelépéͲ
sek nem történtek az
ügyben, anyagi nehézségek
miatt.
Most azonban Lapu Ferenc, falunk volt lakója 600 000 FtͲos
támogatástszerzettennekaprojektnekazelindítására!
Hogy hogyan került sor erre, és ezzel valóban megindulhatͲe a
rendszerkiépítése,bƅvebbenolvashata7.oldalunkon...

Galgamácsa

m e g s z é p ü l Önkor mányzati
rendeletek

Közmunkás csapat kezdte az idei év elején rendbe tenni települéͲ
sünkképét.MárciusvégénnagysikerevoltaFalurendezésinapnak,
mely során a szemétszedési és virágültetési akciónkhoz sokan
csatlakoztak,ezzeltéveszebbélakókörnyezetünket.Részletesleírás
ésfényképeka10.oldalontalálható.

x talajterhelésidíj
x temetƅrendeletmódosítása
x szociálistámogatások



Cikkajánló
Önkormányzativáltozások
Farsangazóvodában
Farsangaziskolában
Iskolakóstolgató


Galgamácsa Község ÖnkorͲ
mányzatacéljaiközévettefela
teljes informálást a lakosság
irányába, így ezentúl a
közérdekƾ határozatokról,
melyek érintik a lakosságot,
igyekszünkmindenszámunkban
beszámolni!

JelenalkalommalakövetkezƅkͲ
rƅlolvashata3.oldalon:


2.oldal
4.oldal
5.oldal
6.oldal

Akikrebüszkékvagyunk
Galgamácsaanno
Szépségrovat
Közbiztonság

8.oldal
9.oldal
10.oldal
11.oldal

Kellemesolvasástkívánunk!

Reméljük,ígymegkönnyíthetjük
helyzetüket, könnyebben eligaͲ
zodhatnak az Önöket érintƅ
rendeletekkelkapcsolatban.
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Önkormányzativáltozások
Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal
több posztján változás állt be az elmúlt idƅͲ
szakban.
Tisztelettel mutatjuk be Önöknek új
kolleganƅinket!
Kérdésünkre — „Hogy érzik magukat
munkahelyükön?” — mindannyian, egymásͲ
tól függetlenül, de teljesen egybehangzóan
azalábbiakatnyilatkozták.

„Nagyonkellemesahangulat,könnyƾegyütt
dolgozni ebben a fiatalos, családias légkörͲ
ben!”
végezte,pénzügyiszakügyintézƅ szolgáltatásokkal, ahova mindͲ
szakon.
kétgyermekükjár.
Fƅ munkaterülete ugyan a
Korábban
Kartalon
dolgozott
2015.februárótamunkatársunk
2 évig, ott ismerkedett meg az bérügyekésszámlákrendezése,

deaszolgálatilakásoklakbérͲés
Gödöllƅn született, Kartalon önkormányzatimunkával.
biztosítási
ügyeiben kézséggel
Galgamácsa
nem
volt
idegen
nƅtt fel, tanulmányait HatvanͲ
segítahozzáfordulóknak.
ban, a Széchenyi István KözͲ számáraideͲkerülésekor:

gazdasági Szakközépiskolában családtagjai, barátai élnek
településünkön.
végezte, pénzügyͲszámvitel

Jelenleg az Önkormányzati
szakon.
NagyRichárdné
KésƅbbvállalkozóiͲ,majdállamͲ Hivatal pénzügyi osztályán
OltaiJudit
háztartási mérlegképesítést tevékenykedik adóügyi elƅͲ
2014.októberótamunkatársunk
adóként.
szerzett.

Immáron több, mint 20 éve él KommunálisͲ, gépjármƾͲ és
Galgamácsai
c s a l á d b a n
Bagon férjével, és három iparƾzési adó  ügyében bátran
született,
községünkben
nƅtt
fordulhatnak hozzá az
gyermekével.
fel, kezdte meg tanulmányait is
Korábban az Aszódi TankerületͲ önkormányzat ügyfélfogadási
az  akkori Körzeti Általános
bendolgozott,ígyjókapcsolatot idejében.
Iskolában.

alakított ki a Galgamácsai
Érettségijét Budapesten, a
Fekete István Általános

Katona József Közgazdasági
iskolával.
NikoliczaSzilvia
Szakközépiskola és GimnáziumͲ
Jelenleg az Önkormányzati 2014.augusztusótamunkatársunk
ban szerezte, majd OKJ
Hivatal pénzügyi osztályán 
képesítést szerzett szerkesztƅͲ
tevékenykedik, belsƅ költségͲ Budapestenszületettésnƅttfel,
ségiügyintézésterületen.
vetésekkelfoglalkozik.
tanulmányait is ott végezte. Feladatkörébe tartoznak a

Gimnáziumi tanulmányai után, testületi ülések  jegyzƅkönyvͲ
mérlegképes könyvelƅi képesíͲ ének vezetése, különbözƅ

tést szerzett, ezen a téren is asszisztensimunkák.
NémethBianka
tevékenykedett vállalkozásokͲ Szívesen nyújt felvilágosítást
2012.szeptembermunkatársunk
ban.
önkormányzati rendeletek és

GalgamácsaiférjéveléskétkisfiͲ
határozatok terén bárkinek, aki
Hatvanban született, Kartalon
ávalrégótaélnektelepülésünͲ
felkeresi.
nƅtt fel, tanulmányait HatvanͲ
ban, a Széchenyi István KözͲ kön, nagyon elégedettek az
gazdasági Szakközépiskolában óvodaésaziskolaáltalnyújtott
BartosAndrea

AngyalnéKrácsala
Andrea
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Önkormányzatihatározatok
Talajterhelési
díj
hatályos:2015.január1.

8/2014 (XI.27.) sz. önkormányͲ
zati rendelet a talajterhelési
díjról

A rendelet 2015. január 1Ͳjével
lép hatályba, de csak 2016.
január1Ͳtƅlkellalkalmazni.
Talajterhelési díj terheli azon
személyeket, akik nem kötnek
ráacsatornaͲrendszerre.

TemetÝi
rendelet
hatályos:2015.február1.

Szociális
ellátások
hatályos:2015.március1.



1/2015.(I.22.)sz.önkormányzati 5/2015.(II.19.)sz.önkormányzaͲ
rendeletatemetƅkrƅléstemetͲ ti rendelet az egyes szociális
kezésrƅl
ellátásokról


A sírhelyeket, urna fülkéket és Elsƅsorban galgamácsai állandó
urna sírhelyeket 25 évente újra lakcímmel vagy tartózkodási
kell váltani, melynek díja a hellyel rendelkezƅ személyekre
temetésihelymegváltásidíja:
vonatkozik. A szociális rendszer
átalakítása miatt a támogatottͲ
 1Ͳessírhely:
7.620Ft
 2Ͳessírhely:
11.430Ft sági feltételek szigorodtak, a
döntés meghozatalához akár
Adíjmeghatározásánakmódja:  3Ͳassírhely:
22.860Ft.
környezettanulmányisvégezheͲ
évesdíjalap×1200ft/m3×1,5 EzenárakazÁFAͲttartalmazzák.
tƅ.
Galgamácsa közigazgatási
A kérelmek ügyében a Közös
területén az érzékenységi A sírhely megváltását, illetve az Önkormányzati Hivatal javaslaͲ
szorzó:1,5.
újraváltást csekken kell befizetͲ tára az Egészségügyi Bizottság
Abevallásokatazönkormányzat ni, melyet a Galgamácsai dönt.
által kiadott formanyomtatváͲ Önkormányzattól lehet kérni, 
nyon kell beadni a tárgyévet mely befizetést követƅen
Azigényelhetƅellátásokformái:
követƅmárcius31Ͳig.
kaphatjákmegaszámlát.
x RendkívülitelepülésitámogaͲ
A talajterhelési díj ingatlanonͲ 
tás: pénzbeli, illetve
kéntértendƅ.
Arendelettovábbátartalmazza:
természetbeni támogatás
A befizetés a tárgyévet követƅ x Sírok gondozásán, díszítésén
(tüzelƅanyag).
március 31Ͳig (mint ahogy a
kívüli tevékenységet —
x Lakhatással
kapcsolatos
többiadótszokásfizetni)kellaz
annak megkezdése elƅtt
támogatás.
önkormányzat által kiadott
1 nappal — a temetƅ
talajterhelési díj beszedési
üzemeltetƅje részére be kell x 16.000FtͲostemetésisegély.
számlájárabefizetni.
jelenteni.
x GyermekͲétkeztetésitámogaͲ
Adíjalólmentességetélvez:
tás.
x AvállalkozóktevékenységükͲ
x aki egyedül él és kizárólag
kelatemetésiszertartásokat

özvegyi, öregségi nyugdíj
nemzavarhatják.
A rendelet továbbá tartalmazza
ellátásban, rehabilitációs
vagy idƅskorúak járadékában x Kutyák — segítƅ kutyaa 90. életévüket betöltött
kivételével — nem tartózͲ szépkorú személyek évente
részesül.
kodhatnak a temetƅ terüleͲ egyszeritámogatását,ajándékoͲ
x akinek az ingatlana elƅtt a
zását.
tén.
csatornakiépítésrekerült,de
rákötni nem tud, mert nem x Sírok közé fát, illetve bokrot
létesült házi bekötƅcsonk, és
ültetnitilos.
a gerinccsatorna kiépítésével
egyidejƾleg kellene rákötni a
GalgamácsaKözség
közcsatornára.
Önkormányzata
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Ittafarsang,állabál!
Ittafarsang,állabál!
BölcsisͲovistáncotjár.
Királylányéshƅslovag,
jelmezedetmostmutasd!

Mutattaismindenki,
PillangóͲ,VakondͲ,sNyusziͲ
csoportmindengyermeke
maskarájátfelvette!

Tündenéniverselve,
köszöntƅjétmegtette.
Stkétlegénykövette,
amikrofontátvéve.

Zeneharsant,vigalom!
Legkisebbekszínpadon!
Táncoltakésdaloltak,
bátranbemutatkoztak.

Rendƅr,Gomba,Katica,
Tigris,Párduc,Boszorka…
Elnemsorolommindet,
itttölthetnénkazéjjelt.

Énekeltekmégegyet,
körtáncotislejtettek.
Miközbenleballagtak,
nagyonnagytapsotkaptak!

Kisnyusziékcsoportja
érkezettadeszkákra.
Jöttasokszéphercegnƅ,
sköztükegyͲkétmegmentƅ!

Büszkénelƅreléptek,
önmagukrólverseltek:
KiS,miS,mitcsinál?
Tüzetolt,vagytáncotjár.

Versekutánközösen
buliztak,derendesen!
Ahangulattüzeslett,
néhánynézƅtáncrakelt.

Nótavégéreérve
meghajoltakjómélyen.
Szépdalralevonultak,
Skisnagytapsotkaptak.

Nagycsoportkövetkezett!
Skisegyversselkezdtek,
utánaénekeltek,
ígyköszöntöttekMinket.

Többcsoportbankiálltak,
Versetmondtakmindnyájan.
Egyiküksemtévedett,
Anya,Apabüszkelett!

Pompontfogvatáncoltak,
Sközbenmily’jóldaloltak!
Szavamszinteelállott,
nemcsoda,ƅkanagyok!

Vakuvillant,tapscsattant,
végelettamƾsornak.
Zsuzsinénifelugrott:
„Kezdjükhátanéptáncot!”

KicsikͲnagyokvegyesen
táncoltakateremben.
Csárdást,bukóttanultak,
Kapualattátbújtak.

Gyulabácsiezután
fordította„kazettán”.
Hupikék,gumimaci
Ugrálterremindenki!

Buliután,hóhahó!
Tombolajött,jajdejó!
Mindenjeletkihúztak,
(énszerintembundáztak)!

VégelettaFarsangnak,
merttovábbnemmaradtak
felnƅttekésgyerekek.
Lassanmindhazamentek.

Zárásulmégmegjegyzem,
senkinemmaradtéhen!
Köszönetaszülƅknek,
finomakatsütöttek!

Kókuszgolyórengeteg,
zserbó,linzeregynagyhegy.
Mákospatkó,babkávé,
Értünkvoltaparádé!

BartosAndrea
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BölcsÝdeiésóvodaibeíratás

TiszteltLakosság!


Értesítjükatiszteltszülƅket,hogya

GalgamácsaiEgységesHétszínvirág
ÓvodaésBölcsƅde
beiratkozásthirdet

2015.április20Ͳ24.között,
8Ͳ12óráig.


AGalgamácsaiEgységes
HétszínvirágÓvoda
ésBölcsƅde

PAPÍRGYqJTÉST

hirdet2015.áprilisában.

Bölcsƅdébe azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik Az összegyƾjtött papírt
2016.májusigbetöltik2.életévüket.
április 24Ͳén fogják elszállítani,
Óvodába azokat a gyermekeket kell beíratni, akik az ebbƅl származó bevételt a
2016.februárigbetöltik3.életévüket.
gyermekekrefordítjuk.
Kérjük,abeíratáshozhozzákmagukkalagyermekkövetkezƅokmáͲ

nyait:
Kérjük,támogassanakminket!
x születésianyakönyvikivonat
Köszönjüksegítségüket!
x oltásikiskönyv

x társadalombiztosításikártya(TAJ)
Gyerekek
x Lakcímkártya

BudaiTünde
Óvónénik
óvodavezetƅ

Farsangaziskolában
2015. február 14Ͳén szombat
délután,vidámfarsangirendezͲ
vény helyszíne volt iskolánk,
amelyre hetek, hónapok óta
készültekagyerekekésapedaͲ
gógusokegyaránt.
Kovács Zsolt igazgató köszönͲ
tötte a vendégeket, a szülƅket,
nagyszülƅket, hozzátartozókat,
községünk polgármesterét és a
képviselƅtestület tagjait, az
óvodavezetƅjét.
Farsangi bálunkon hagyomáͲ
nyosan az apród is köszöntötte
az egybegyƾlteket, ebben az
évbenBodnárLászló5.o.tanuͲ
lótólhallhattukaköszöntƅt.
Hagyományainkhoz híven, farͲ
sangi bálunkat a 8. osztályos

tanulóink nyitották meg, bécsi
keringƅttáncoltakegykisangol
keringƅvel fƾszerezve. A táncot
Száraz Evelyn tanította be, aki
iskolánk tanulója volt, és már
kicsi korától több országos
társastánc versenyen elsƅ
helyezést ért el. A tánchoz a
lányok ruháit iskolánk kölcsöͲ
nözte, az elƅzƅ évekhez hasonͲ
lóan az Elegancia esküvƅi és
alkalmiruhaszalonból.
Tanulóink évek óta sok örömet
szereznek azzal, hogy egyͲegy
jelesalkalommalmegcsodálhatͲ
juk néptánctudásukat. A gyerͲ
mekeketHajduZsuzsannatanítͲ
ja, aki a Gödöllƅ Táncegyüttes
tanára. Nálunk a Podmaniczky

Mƾvészeti Iskola keretein belül
oktatja a néptáncot. Ebben az
évben DélͲAlföld táncait mutatͲ
tákbenekünkagyerekek.
A táncok után a jelmezesek felͲ
vonulása következett, nagyon
sok ötletes jelmezt láthattunk,
közülük négytagú zsƾri válaszͲ
totta ki a legjobbakat. A zsƾri
tagjaivoltak:
EckerTamáspolgármester,
BudaiTündeóvodavezetƅ,
SzárazEvelyntánctanár,
Hegedƾs Andrea a Mƾvelƅdési
Házképviseletében.
Ajelmezversenydíjazottjai:
EGYÉNIVERSENY
I.MartinyiBálint,4.o.

lemezlovasCDlovag
II.VágóFerenc,2.o.

milánóimakaróni
III.ÖmböliAlexaRéka1.o.

sellƅ
IV.HollóPatrik6.o.

madárijesztƅ
V.TamásBarnabás4.o.

Utcazenész
(Folytatás a 6. oldalon)
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KÜLÖNDÍJ
Ezútonisszeretnénkköszönetet
Kovács Szabina (indiaiͲ), mondani mindazoknak, akik
Sziráki Bernadett (indián láͲ munkájukkal, adományaikkal
nyok)3.osztály
hozzájárultak a program sikeréͲ

hez.SokantámogattáksüteméͲ
CSOPORTOSVERSENY
nyekkel, tortákkal, tombola
I. Alvin és a mókusok & atárgyakkal,ajelmezekelkészítéͲ
mókuslányok
sévelfarsangibálunkat,ésígya

5.osztály
gyerekeket. A hatodik osztályos
II.Micsodanƅezaférfi
szülƅknek a büfé mƾködtetését

7.osztály
köszönjük.
A farsangi bál biztonságára a
Rendƅrség körzeti megbízottjai
és a Polgárƅrség tagjai vigyázͲ
tak.
Köszönet továbbá a pedagógus
kollégáknak, akik felkészítették
a gyerekeket a szereplésre és
munkájukkal lehetƅvé tették,
hogymindenkijólérezzemagát,
és jól szórakozzon ezen a

A farsangi jelmezesek után a délutánon.
Galgamácsai Tánccsoportot Afarsangibálrólkészültképeket
láthattuk, akik modern hipͲhop és videó felvételt az iskola
táncot mutattak be. A táncͲ facebook oldalán tekinthetik
csoport vezetƅje: Mészárosné meg.
KardosSzilvia.
NeisznéPintérEdit

IskolaǦ
kóstolgató
A Galgamácsai Fekete István
Általános Iskola egyik
programsor ozatá na k,
az
„Iskolakóstolgató”nevetadtuk.
A program célja a leendƅ elsƅs
kisdiákok szüleinek az iskolaͲ
választás megkönnyítése, a
gyerekeknek az iskolai beilleszͲ
kedéssegítése.

A foglalkozásokkal mindenekͲ
elƅttaztszeretnénkelérni,hogy
agyermekekbetekintéstnyerjeͲ
nek az iskolai életbe. (Ne
félelemkéntéljékmegaziskolaͲ
kezdés gondolatát.) Az óvodáͲ
sok a foglalkozások alatt találͲ
kozhatnak leendƅ osztálytársaͲ
ikkal, tanítóikkal. Játékos, érdeͲ
Tájékoztatjuk a leendƅ elsƅ kes feladatokon keresztül
osztályostanulókszüleit,hogya tapasztalhatják meg, hogy
GalgamácsaiFeketeIstván milyen tevékenységeket folytatͲ
nak az elsƅ osztályos gyerekek.
ÁltalánosIskolában
Körbevezetjük ƅket az iskoláͲ
abeiratkozás
ban, beülhetnek az elsƅs tanteͲ

rem padjaiba. A foglalkozásnak
2015.április17Ͳén
köszönhetƅen a gyerekek
megismerik,megszokjákaziskoͲ
8.00Ͳ19.00óráigés
laikörnyezetet,ígyszeptemberͲ
2015.április18Ͳán
ben már nem szorongva lépnek
8.00Ͳ18.00óráiglesz.
be hozzánk, hanem ismerik a

tantermüket,tanítójukat.
Továbbiinformációkaziskoláról
Az ovisokkal való foglalkozás
az
iskola
h o n l a p j á n
ideje alatt a szülƅknek minden
(gmiskola.hu), valamint a
alkalommal különféle tájékozóͲ
facebookoldalunkontalálható.
dási lehetƅségeket szervezünk.
Szeretettel várjuk a leendƅ új
Például betekintést nyerhetnek
elsƅsöket!
az iskola pedagógiai programjáͲ
ba, megtudhatják, hogy milyen

Beiratkozás


A báli forgatag zárásaként a 8.
osztályosok újra eltáncolták a
keringƅt majd a szép hagyoͲ
mány folytatásaként felkérték
családtagjaikat egy táncra, ami
ezúttalisnagyonmeghatóvolt.
A továbbiakban Mészárosné
Kardos Szilvia és tanítványai
mutattak ötleteket a kötetlen
tánchoz, szórakozáshoz, és a
tombolán mindenki próbára
tehetteszerencséjét.

2015. április
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tárgyifeltételek,eszközökállnak
a rendelkezésünkre tanulóink
fejlesztéséhez, neveléséhez
(könyvtár, szaktermek, osztályͲ
termek,ebédlƅ,udvar).
Beszélgetünk arról is, hogy a
szülƅk mit tehetnek otthon
azért, hogy zökkenƅmentes,
sikeres legyen az óvodaͲiskola
átmenet.


Nagyérdeklƅdésreszámottartó
témából szakértƅt kérünk fel,
hogy tartson tájékoztatást a
szülƅknek. Például tanulási
zavarok, iskolaérettség, idegen
nyelv oktatása, Komplex
InstrukciósProgram(KIP).
A tanév során novembertƅl
áprilisig találkozunk a szülƅkkel
ésazóvodásokkal.16.30órakor
kezdünk, hogy ne zavarjuk meg
a gyerekek napi ritmusát, az
óvodák napirendjét. Az idƅtarͲ
tam 30 perc, ami még nem
annyira fárasztó a nap végén
sem a kicsiknek. A 30 percet
több kisebb egységre bontjuk,
hogynelegyenagyermekeknek
fárasztó, egyhangú a foglalkoͲ
zás, a figyelmüket ébren
tartsuk. A feladatok között
vannak manuális, logikai,
érzékelés, észlelés különbözƅ
területeit érintƅek. Minden
feladatot játékos formában
szervezünk meg, motiváló
szöveggel, mesés történettel
indítva.
KinkaAttiláné
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Térfigyelŋ kamerarendszer
LapuFerenc
Galgamácsai családban szüleͲ
tett, településünkön nƅtt fel.
Bár már 15 évvel ezelƅtt elkölͲ
tözött, családtagjai, barátai
révén igen erƅs a kötƅdése kis
falunkhoz.
Rövidinterjútkészítettünkvele,
hogy megtudjuk, hogyan, mi
módon sikerült elintézni ezt a
nagy összegƾ támogatást,
amellyel végre sikerült elindítaͲ
niakamerarendszerkiépítését.
Kérem, meséljen olvasóinknak
arról, honnan származik ez az
összeg,melyettelepülésünkszáͲ
márasikerültbiztosítania?
Immáron 20 éve dolgozom egy
nagy, üdítƅitallal foglalkozó
cégnél, ahol korábban területi
képviselƅként, most pedig
kerületi igazgatóként tevékenyͲ
kedem. Ez a cég minden évben
kisebbͲnagyobb összegekkel
támogat településeket, szerveͲ
zeteket,alapítványokat.
Mivel igen szorosan kötƅdöm
szülƅfalumhoz, ezért idén
sikerült ráhatást gyakorolnom,
hogy Galgamácsa is a támogaͲ
tottakköztlehessen.
Honnan származik az ötlet,
hogy kamerarendszer kiépítéséͲ
refordítódjonezatámogatás.
Nem saját döntés volt. Amikor
felmerült a támogatás
megszerzésének lehetƅsége,
akkorfelkerestempolgármester
urat,éselƅzetesenegyeztettem
az Önkormányzati Hivatallal,
hiszen nagyon sok helyre
lehetett volna költeni ezt az
összeget, pl. az óvodára,
iskolára, sportpályára. Végül az
a vezetƅségi döntés született,
hogyeztapénztfordítsukerrea
megjelöltcélra.

Miben látná a továbblépési
lehetƅséget Galgamácsa
számára?
A lista igen hosszú, hiszen egy
folyamatosan fejlƅdƅ településͲ
rƅlvanszó,nagyonsokmindent
lehetne fejleszteni, többek közt
az utakat, a tanintézményeket,
a Mƾvelƅdési Házat, vagy a
Sportközpontot, azonban nem
az én tisztem errƅl dönteni, én
minden apró elƅrelépésnek is
nagyontudokörülni!


Önkormányzat
Hogy a történet kerek legyen,
vettük a fáradtságot, és
felkerestük Galgamácsa Község
Önkormányzatát, nyilatkozzaͲ
nakazüggyelkapcsolatban.
Elsƅként szeretnék kifejezni
köszönetüket Lapu Ferenc
számára, amiért megszerezte
azt a kezdƅ összeget — a
kivitelezés majdnem egy
negyed részét —, mellyel sikeͲ
rültútjáraindítaniafejlesztést.
Felvették a kapcsolatot a
Kistérséggel, egyeztetések után
sikerült megállapodni, hogy
kapcsolódhat településünk az
egységes kamerarendszerhez,
amely képei egyenesen a
Veresegyházi Rendƅrƅrsre
futnakbe.
Pár helyen már a kiépítés is
megkezdƅdött, elƅreláthatólag
idén (2015) májusában
várhatóanbeisfejezƅdikazelsƅ
kamerákfelszerelése.
Ezek után megkezdƅdhet a páͲ
lyázatok felkutatása, melyek
lehetƅvéteszikarendszerbƅvíͲ
tésétis.
Minden további kezdeményeͲ
zésnek örülnek, és elƅre is
tisztelettelköszönik!
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Akikrebüszkékvagyunk!
Kevesen tudják, hogy települéͲ
sünkön
milyen
nagyszerƾ
emberek élnek, ezért létrehozͲ
tuk ezt a rovatot, melyben
közelebbrƅl megismerkedheͲ
tünk azon személyekkel, akik
öregbítik kis településünk
hírnevét.

Kezdjük az elején, mióta, hány
éves korod óta foglalkozol a
táncmƾvészetével?
Egészenkicsikoromótaérdekel
a tánc, 7 évesen kezdtem el a
Veresegyházi
Tánciskolában
tanulni.

Hogyan szerettél bele ebbe a
mƾvészetbe, miként indultál az
úton?
Kislányként örökmozgó voltam,
hazenéthallottam,nembírtam

leállni.AnyukámszoktamondoͲ
S z e r e t n é m gatni,hogyelƅbbtanultammeg
Ö n ö k n e k táncolni, mint járni. A családi
b e m u t a t n i összejöveteleken mindig proͲ
dukciótmutattambearokonokͲ

Száraz Evelynt, aki táncͲ nak.Mondhatnierreszülettem.
tudásával olyan kiemelkedƅ Kivoltapéldaképed?
eredményeket ért el, hogy Nagy és híres példaképem
jelenleg az országos tabellán sosem volt, viszont mindig
idén a 3. helyre ugrottak párjáͲ csodálattal tekintettem táncͲ
val, KarikóͲTóth Tamással, a tanáromra,FischerMariannra.
Sway Sporttánc Egyesület
Mik voltak a nehézségek, és
kereteinbelül.
ezenhogyansikerültátlendülni?
Az interjút nem volt egyszerƾ
összehozni, hiszen Evelyn folyaͲ Legnagyobb nehézségnek talán
matosan edz, próbál, tanul és azszámított,hogyezegyigazán
tanít, valamint versenyekre jár. drága sport: a ruhák, cipƅk,
Végülsikerültújságunkraisidƅt tanárokésaterembérletösszeͲ
szorítania, ezért felettébb háláͲ ge igen magas. De szerencsére
sikerült mindig megoldani
sakvagyunk!
ezeketagondokatcsaládiösszeͲ
Kicsit pironkodva fogtunk bele,
fogással. Illetve néha nagyon
hisz elmondása szerint még
nehéz, hogy túl sok idƅt vesz el
soha nem kellett interjút adnia,
azemberéletébƅl,ezértmuszáj
de ehhez képest profi módjára
megtalálni az egyensúlyt.
válaszoltkérdéseinkre.
Apukám mondogatta: „Egyszer
nagytáncosnƅleszbelƅled!”.Ez
adigazánerƅtamélypontokon.

Száraz
Evelyn

Hol érezted elƅször biztosan,
hogyennekszenteledazéleted?
Gimnáziumban, az érettségi
elƅtti évben, amikor eljött a
döntés ideje, hogy merre
indulok továbbtanulni. Nagyon
szerettem volna orvos lenni,

viszont el kellett döntenem,
hogy az orvosi egyetemet
választom,vagyatáncot,hiszen
a kettƅ együtt sem anyagilag,
sem idƅráfordítás terén nem
mƾködött volna együtt. Ekkor
lemondtam az orvosiról, a tánc
miatt. Bár ez nem teljesen igaz,
az egészségügyet nem hagytam
elvégleg,jelenlegaSemmelweͲ
is Egyetem Egészségtudományi
KarántanulokSzülésznƅszakiráͲ
nyontanulok.

Mekkora befolyással van a tánc
a tanulmányaidra, magánͲ
életedre?
Az elƅbbi esetbƅl kiindulva,
nagyon nagy befolyással van az
életemre a tánc. Viszont az
elƅzƅ évben megvolt sikeresen
minden vizsgám, illetve a
párkapcsolatom is tökéletesen
mƾködik, mint ahogy a
családom sincs elhanyagolva
emiatt. Úgy érzem, sikerült
megtalálni az egyensúlyt, így
hosszútávonsemleszprobléma
ebbƅl.
Mivoltalegnagyobbszemélyes
sikered?
Minden siker nagyon fontos
számomra, de talán ha egyet ki
kell emelnem, akkor az az volt,
amikor idén a felnƅtt Tíztánc
kategóriában 5. helyezést érͲ
tünk el, mellyel elértük azt a
pontszámot, hogy az országos
ranglistán 3. helyezéssel zárͲ
tunk. Illetve szép emlék még,
(Folytatás a(z) 9. oldalon)
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amikor Gyerek II. kategóriában
versenyeztem, 11 évesen, tehát
Rovatunk célja, a Galgamácsán bizonyultelegendƅnek.
12Ͳ13 évesek közt, és ekkor
elfeledett, vagy alig ismert 1920Ͳban már gƅzmozdonnyal
4.helyezéstértünkel.
érdekességekbemutatása.
folyatódtak a szállítások. A
Milyen egyéb eredményeket érͲ Az elsƅ mácsai érdekesség a mozdony kalandos úton jutott
télel?
sokak számára ismeretlen kisͲ Galgamácsára,melyetaMagyar
Nehézlennefelsorolnimindet,a vasúttörténete,melyrƅlnagyon Királyi Erdƅhivatal a Vágvölgyi
Erdei Vasút számára rendelte,
szobámban lévƅ vitrin tele van kevésadatmaradtfenn.
érmekkel és serlegekkel. De A XX. század elején a de mire 1919Ͳben elkészült,
párat szeretnék kiemelni: Galgamácsa határában csörgeͲ a Felvidék már cseh megszállás
2013Ͳban meghívást kaptunk dezƅ MegyerkeͲpatak forrása alá  került, ezért nem lehetett
Csehországba, ahol harmadik közelében szép, de nem igazán kiszállítani az eredeti rendelteͲ
helyezést értünk el, illetve tartós követ fejtettek. A szállíͲ tési helyére. Így került
tavaly,
2014Ͳben
Tíztánc tást,azakkorigenolcsó,gazdaͲ a galgamácsai kisvasúthoz,
Országos Bajnokságon elsƅ ságos  vasúttal oldották meg. melyet 1951Ͳben állomásítottak
A MegyerkeͲpatak völgyében a ésaGyöngyösönkerültlajstrom
helyezetteklettünk.
Kƅbánya – MegyerkeͲpuszta — alá.
Mi a kitƾzött célod, és mit kell
Galgamácsa MÁV állomásig 1948Ͳbanavágányokatnagyobb
mégtennedahhoz,hogyelérd?
vezetƅ útvonalon 760 mm teherbírásúakra cserélték, a
Kislány korom óta nagy álmom nyomtávolságú kisvasutat vontatást pedig egy dízelmozͲ
volt,hogyrésztvehessekTíztánc építettek.
dony vette át. A kitermelhetƅ
bajnoki döntƅben, és ez már A rakományátrakó a mostani fa mennyisége idƅközben
teljesült! Most új irányokba pályafenntartási telep helyén lecsökkent, valamint kiépült a
kezdekeltekinteni.Bárjelenleg volt.AGalgáigtöltéstépítettek, szilárd burkolatú feltáró út is.
is oktatok gyerekeket – többek avízfelettegy6métereshídon Mivel személyforgalmat nem
közt a Galgamácsai Fekete vezetett át a vasút. A fa aljakra indítottak,ezekkövetkezményeͲ
István Ált. Iskolában tanítottam 12,5 kg/fm tömegƾ sínek kerülͲ ként,1963ͲbanasíneketfelbonͲ
a8.osztályosokfarsangitáncait tek. A vonóerƅ eleinte "egy tották.
–, de az igazi az lenne, ha saját lóerƅs" volt. Csak az üres kocsiͲ Ma már igen kevés emlékeztet
tánciskolátnyithatnék.HamaroͲ kat kellett lóval továbbítani, az az egykori vasúti pályára, a
sanezisvalóraválhat,mostvan egyenletesen lejtƅ pályán
MegyerkeͲpatak völgyi töltést
folyamatban a tánctanári a megrakott kocsikat fékkel
már sok helyen beszántották, a
végzettségem megszerzése. A eresztettékle.
tanítás mellett természetesen A kifejtett kƅ iránti érdeklƅdés GalgaͲvölgyi töltés jól látható
továbbraisfontosaversenyzés! idƅvelcsökkent,ugyanisafejtés még,ésmegtalálhatóazegykori
Célom a mostani pozíciónk során gyengébb minƅségƾ, híd is, de nem egészen. A
hosszú távú megtartása, illetve mállékony rétegek kerültek elƅ, nyomvonalában már csak egy
nemzetközisikerekelérése.
ezekanyagalegfeljebbfeltöltésͲ gyalogoshídszolgál.
Csodálatos! Sok sikert kívánunk re volt jó. A bányászat késƅbb
megisszƾnt,csaknéha,ahelyi
BalatoniImre
hozzá!
igények kielégítésére gyƾjtöttek
Köszönöm szépen! Azért azt
szeretném még elmondani, követ. Fával viszont akkor még
hogy ez az egész nem sikerült nem szƾkölködtek, a kisvasutat
volna édesanyám, családom és átvetteaMagyarKirályiErdƅhiͲ
párom támogatása nélkül. A vatalGödöllƅiErdészete.
Kezdetben a fa még szintén
mélypontokon
mindig
ƅk
gravitációs hajtóerƅvel érkezett
segítettekát,azthajtogatva:„Ez
le az állomáshoz. Késƅbb azonͲ
az életed, csináld!”. Ezért
ban a kitermelés felfutott, a
felettébbhálásvagyoknekik!
lóval való vontatás nem
BartosAndrea
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TavaszibÝrápolás
arc letisztítása (bƅrtípusnak
A téli idƅjárás megviselte
megfelelƅ
l e m o s ó t e j ,
bƅrünket. Tavasszal ugyan a
lemosóhab), majd tonizálás,
hideg már kevésbé terheli a
végül hidratálás. Bƅrünk hálás
bƅrt,deaszelesidƅmiattígyis
leszatörƅdésért!
ki van téve némi igénybevételͲ
A jó idƅ beköszöntével új
nek nem csak az arcon a kezeͲ
ártalmatjelentazegyreerƅsebb
kenis.
napfény, még ha gyengének is
Itt az ideje a regenerálásnak,
tƾnik a napsütés. A nappali
vitaminpótlásnak! Elsƅ lépésͲ
kéntkezdjünkelegyméregteleͲ maradhatel,akáregynagyséta krémünk biztosítson védelmet
az UV sugarak ellen! Májfolt
nítƅ kúrát. Fokozatosan térjünk afrisslevegƅn.
Arcbƅrünk
mostanra
nagyon
kialakulására hajlamos vendéͲ
át a könnyen emészthetƅ
ételekreésnöveljükafolyadékͲ érzékennyé válhat. Fontos a geknél 20 faktoros védƅkrém
fogyasztást napi 2Ͳ3 literre. hidratálás,nedvességpótlásaés használatát szoktam javasolni
A vízfogyasztás nem csak a a bƅr nyugtatása, ha nagyon már a tavasz elsƅ napsugaraival
belsƅ tisztulást segíti, egy érzékeny a bƅrünk. Értékes szemben. Elƅzzük meg a foltok
dƅben hidratálja is sejtjeinket. hatóanyagok tavasszal az aloe kialakulását, mert a halványítáͲ
Plusz folyadékként igyunk vera, homoktövis, allantoin, suk sok idƅt és energiát vehet
mindennapfrissenfacsartvagy hyaluronsav,karotin,provitamin igénybe.
CzerovszkiͲHollóEszter
100%Ͳosgyümölcsleveket.Ésha B5,zöldtea.
Napi
bƅrápolás
elsƅ
lépése
az
kozmetikus
már jó idƅ, a testmozgás sem

Galgamácsamegszépül
Idén, amint az idƅjárás kedveͲ
zett a kinti munkálatoknak, az
Önkormányzat megkezdte
településünkrendbetételét.
A kiirányított közmunkás csapaͲ
tok fáradtságos munkával
fakivágást, bozótirtást végeztek
a Posta utca és a Magtár utca
mentén lévƅ szakaszon,
valamint az Arany János utca
bevezetƅ szakaszán, a régi
olajkút helyén terepet rendezͲ
tek.
Március 22Ͳén, vasárnap  elƅͲ
ször került megszervezésre
Falurendezési Akciónk, melynek
célja Galgamácsa képének
szebbévarázsolásavolt.
Ehhez bárki csatlakozhatott
sajáttelkükutcafrontirendberaͲ
kásával, illetve több közösségi
helyszínen lehetett munkát
vállalni.

A Fekete István Általános Iskola
tanulói és pedagógusai már
pénteken rendbe tették az
iskolakörnyékét.
Egy lelkes csapat beültette
virágokkal a Parkot, míg mások
a Mƾvelƅdési Háznál ültettek
virágotésszedtekszemetet.
További társaságok Újtelepen
szorgoskodtak, míg néhányan
saját területükön rendezkedtek.
Azonban a munkáknak korán
sincsvége!Hamarosansorkerül
néhányfacsemeteelültetésére.
A Vasútállomás elƅtti
buszͲforduló virágokkal való
beültetése is a tervek közt
szerepel, mint ahogyan a
Mƾvelƅdési Házzal szembeni
itatókútrendbetétele.
További ötleteket szívesen
fogadunk,ésamennyibenlehetͲ
séges,megisvalósítjuk!
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Javul
Galgamácsa
közbiztonsága
Szerencsésen elmondhatjuk,
hogy az elmúlt években sokat
javultfalunkközbiztonsága.
E javulást segítette, hogy már
második éve mƾködik a Körzeti
Megbízotti és Polgárƅr iroda a
faluvezetésejóvoltából.AmegͲ
adottidƅkbenmeglehetkeresni
fogadó óráikon a körzeti
rendƅreinket, és természetesen
folyamatosan elérhetƅk a helyi
polgárƅrökis.

A rendƅrségi beszámolók
alapján, statisztikailag is kimuͲ
tatható, hogy csökkent falunkͲ
ban a vagyon és személy elleni
bƾncselekményeknekaszáma.

Rendƅreink is sƾrƾbben vannak
aterületen,ésahelyipolgárƅreͲ
ink is folyamatosan, állandó
jelenlétükkel segítik a lakosság
közbiztonságának a megvédéͲ
sét. Ott vagyunk reggel a faluͲ
központban, az iskolánál és az
óvodánál. Éjjel is vigyázzuk
falunknyugodtálmát.
Polgárƅreinkottvannakminden
önkormányzati,iskolaiͲ,óvodaiͲ,
vagy egyházi rendezvények
biztosításánál. Vigyázva,
felügyelve,hogyarendezvények
eseménymentesen tudjanak
lezajlani.
ArendƅreinekéspolgárƅreinkͲ
nek, valamint az iskolai drog
ellenes programnak köszönheͲ
tƅen falunkba tudomásunk
szerint talán nem hozták be a
különbözƅ kedélymódosító szeͲ
reket. Bízunk   benne, hogy ez
ígyismarad.
Kérjükaszülƅket,hogyfigyeljék
gyermekeik kedélyállapotát,
viselkedését, és ha bármi
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rendellenesdolgottapasztalnak,
forduljanak szakemberhez.
Közösenelƅzzükmegabajt!
A helyi önkormányzat a polgárͲ
ƅrséggel karöltve három évi
folyamatos kezdeményezés
után idén megvalósítja a várvaͲ
várt térfigyelƅ kamera rendszer
felállítását, ezzel is hozzájárulva
falunk közbiztonságának a
növeléséhez. Ahol már mƾködͲ
nek hasonló rendszerek, ott
drasztikusan csökkent a vagyon
elleni bƾncselekmények a száͲ
ma. Bízunk benne, hogy
nálunkishasonlóeredményeket
fogunk elérni, és hatékonyabb
leszabƾnmegelƅzés!

Figyelem!
AjóidƅvelsajnosújramegjelenͲ
nek a „házalók”. Különbözƅ
praktikákkal próbálkoznak
bejutni az ingatlanokba
(csatornajavítás, gázͲ villanyóra
csere,desokesetbenegészségͲ
ügyiellátástajánlanakfel),fƅleg
az egyedülélƅ idƅseket környéͲ
kezikmeg.
Kérjük,csakahivatalosiratokkal
rendelkezƅ egyéneket engedjék
belakásukba.
Segítsékarendƅrök,polgárƅrök
munkájátazzal,hogymegtiszteͲ
likƅketbizalmukkalésjelzik,ha
olyat tapasztalnak, ami a lakosͲ
ság biztonságát veszélyezteti.
Írjanakfelrendszámot,vagyadͲ
janak pontos személyleírást az
idegenekrƅl!
Éjjel-nappal hívható számok:
KMB

06-20/989-2607

PolgárĘrség

06-30/456-7647

RendĘrség

107

Segélyhívó

112

11. oldal

Köszönjük a lakosságnak a
már eddig is nyújtott
segítségét rendƅreink és
polgárƅreinkszámára,abƾnͲ
megelƅzésimunkájukban.
Továbbra is kérjük, bízzanak
bennünk, és támogassák
törekvéseinket a Nyugodt,
Biztonságos,
L a k h a t ó
Galgamácsakiépítésében!
Akiúgyérzi,segíteniszeretné
a polgárƅrség munkáját, és
tenni szeretne falunk közbizͲ
tonságáért, várjuk sorainkba,
jelentkezzen!

MóriczMátéképviselƅ
GalgamácsaiPolgárƅrség
elnöke

Falumúzeum

Itt a tavasz, Galgamácsa faluͲ
múzeumaismegnyitottakapuit.
ÉpülͲszépül, és szeretettel várja
azérdeklƅdƅket!

N y i t v a 
t a r t á s :

kedd,csütörtök,
szombat,vasárnap
14Ͳ16óráig

Nyitvatartási idƅn kívül elƅre
megbeszélt idƅpontban is lehet
látogatniakiállítást!
Elérhetƅségek:
+36Ͳ30/466Ͳ5712
muvelodes@galgamacsa.hu

12 . oldal
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BérelhetÝreklámfelület:

Meghívó
Szeretetteléstisztelettel
meghívjukÖntéskedves
családját


1egység:

szélesség:5,8cm

magasság:5,1cm
Atovábbiegységekértelemszerƾenennektöbbszörösei,kiegészítͲ
ve3Ͳ3mmͲrel,azegységekköztitávolsággal.
AzelsƅreklámmegjelentetéseINGYENES!

azelsƅ

 

TAVASZKÖSZÖNTS
JÓTÉKONYSÁGI
BÁLRA,
amelyet

2015.április18Ͳán,

¯¡¤¤¤¨±¡¤ဘ
Szolgáltatások:
férfi-nĘi egyénre szabott arckezelések,
elektrokozmetika, mikrodermabrázió,
mezoroller, sminktetoválás, gyantázás,
3D mĦszempilla, smink, , füllyukasztás…
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szombaton,
19óraikezdettel
tartunkaMƾvelƅdésiHázban,
aközösségünkjavára!

Fellépnek:
x Galgamácsai Gyöngyvirág
H a g y o m á n y ƅ r z ƅ
Gyermekcsoport

x Galgamácsai HipͲHop táncͲ
csoport


Atalpalávalótszolgáltatja:

ANDI
FODRÁSZAT
Unod már a régi frizurád?
Valami újra vágysz?
E s k ü vĞre , b u lib a k é sz ü lsz ?
Hívj bátran!

06-20/989-2098

Galgamácsa, Hétház u. 15/b

TÁP - TAKARMÁNY
GAZDABOLT
Kecskésné J. Julianna
06-28/489-360
06-30/517-0748
Nyitva tartás:
h-k: 08-16
sze: zárva
cs-p: 08-16
szo: 08-12
v:
zárva

Szénásizenekar

Belépƅjegy:
1000Ft
Vacsorásjegy:
2500Ft
Támogatóijegy: 500Ft
Tombolajegy:
200Ft/db

Tombola felajánlásukat elƅre
istisztelettelköszönjük!

Lépést tartana rohanó világunkkal?
Manapság minden az interneten zajlik,
ne maradjon le Ön sem!

Honlap-készítést vállalok,
igényeinek megfelelĒen!
Gerhát Márk 06-20/257-1577

webdesigner, programozó

GalgaMÁCSAI MAGAZIN
Galgamácsa Önkormányzatának
Ingyenes közéleti lapja

Kiadja

Galgamácsa Önkormányzata

Felelęs kiadó

Galgamácsa polgármestere

Szerkesztę

Bartos Andrea
ujsag@galgamacsa.hu

