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szerkesztősége!
Legyen Önnek is része
településünk
lapjának
szerkesztésében!
Ötleteiket, kész cikkeiket,
fotóikat, beszámolóikat
szeretettel várjuk az
ujsag@galgamacsa.hu
e‐mail
címre,
vagy
telefonon:
06‐30/447‐6941

Nyári gyermekétkeztetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ingyenes
nyári gyermekétkeztetési pályázat sikeresen lezárult. A mintegy
hárommilliárd forintos költségvetési keretösszegből közel 1500
település kapott támogatást, a rászorulók számának alapján eloszt‐
va ezt az összeget.
Galgamácsa is sikerrel pályázott, 2015 nyarán 9 gyermek nyári
étkeztetésére nyert támogatást. Az országos sajtótájékoztatót a
Galgamácsai Fekete István Általános Iskolában tartotta Czibere
Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ál‐
lamtitkár. A pályázatról részletesen a 4. oldalon olvashatnak.

Önkormányzati
beszámoló
Ecker Tamás polgármester
elmúlt időszakot átfogó beszá‐
molója olvasható 2‐3. oldalon.

Közétkeztetés
Örömmel
tájékoztatjuk
Galgamácsa lakosságát, hogy
2015. június 1‐től lehetőség
nyílt egyszeri meleg étkezés –
ebéd – igénybevételére térítés
ellenében.
Részletek: 4.oldal

Iskolai sikerek
A Galgamácsai Fekete István
Általános Iskola rengeteg siker‐
élményt halmozott fel az elmúlt
félév során tanulmányi, ügyes‐
ségi és kreatív versenyek tekin‐
tetében. Beszámolóik a 6‐7. ol‐
dalon olvashatóak.
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Kellemes olvasást kívánunk!

2 . oldal

Tisztelt Olvasók!
Kedves Galgamácsaiak!

Köszönetnyilvánítás
Először is engedjék meg, hogy
mind magam, mind pedig
Galgamácsa Község Képviselő‐
testülete nevében köszönetet
mondjak a galgamácsai lakosok‐
nak, akik lépten nyomon segítik
munkánkat. Gyökeres változás
csakis összefogással valósítható
meg, melyre nagyon jó példa
volt a nemrég megrendezésre
került gyermeknap, ahol a
szülők szabadidejüket nem
kímélve színvonalas rendez‐
vényt varázsoltak a gyermekek‐
nek. A helyi vállalkozók anyagi
lehetőségeikhez
mérten
támogatták a kezdeményezést.
Nagyon
szépen
köszönjük
mindenkinek
az
áldozatos
munkát, valamint támogatást.

Közösségi összefogás
A
közösségi
összefogás
erősítése, valamint a település
szépítése
érdekében
meg‐
rendezésre került a „település‐
szépítő nap” valamint csatlakoz‐
tunk a „TE SZEDD” országos
szemétgyűjtő
akcióhoz
is.
Mindkét akciót a példás össze‐
fogás
jellemezte,
azonban
sajnálatos módon az októberi
önkormányzati
választások
lelkes indulói közül csak
néhányan vettek részt a
kezdeményezésben.
Ezúton
szeretném
megszólítani
a
tisztelt képviselő‐, valamint
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polgármester jelölteket, hogy
fogjunk össze, tegyünk együtt a
településünkért. A tétlenség az
egyik legnagyobb gátló tényező‐
je településünk fejlődésének.
Kérem, ne csak szóban, hanem
tettekkel
is
segítsék
Galgamácsát.

Munkálatok
Tavasszal hozzáláttunk a telepü‐
lés majori részén elhelyezkedő
védgát kialakításához, mely
nem
csak
árvízvédelmi
szempontból
volt
kiemelt
jelentőségű, hanem a Galga‐
patak közvetlen környezetét is
sikerült rendezetté varázsolni.
A kitelepült munkagépek a
magtár
mögötti
területről
hozzávetőlegesen 20 m3 földet
szállítottak el, ezzel is rendezet‐
tebbé téve a területet. A be‐
ruházásnak
260.000‐Forint
költségvonzata volt.
Májusban megkezdődött a
falusi valamint az újtelepi
településrészt
összekötő
átkelőhely kialakítása a réten.
A tereprendezési munkálatok, a
gépi földmunka valamint a
zúzott kő bedolgozása 280.000‐
Forintba került.

Szennyvízcsatorna
A
szennyvíz
beruházáshoz
kapcsolódóan jeleztük a kivitele‐
ző felé, hogy a település több
pontján szükséges a garanciális
javítások megkezdése, mely
keretében Galgamácsa több
pontján került sor útjavításra.

2015. április

A kivitelező cég 2018. év
szeptemberéig garanciát vállalt
az esetleges hibák kijavítására.
Ezúton kérem a Tisztelt Lakossá‐
got, hogy amennyiben a
csatornaépítésből adódó hibát
észlelnek, azt mielőbb jelezni
szíveskedjenek.
Fontos információ, hogy a
Galga‐menti
Víziközmű
Beruházást Lebonyolító és
Működtető
(Üzemeltető)
Társulás (melynek településünk
is tagja) a szennyvízberuházás
kapcsán 234 millió Forint
többlettámogatásban részesült.
Mivel a beruházás megvalósítá‐
sához a településeknek hitel‐
felvételre volt szükségük ezért
az elnyert többlettámogatás
kizárólag a hitel tőkerészének
csökkentésére
használható.
(Galgamácsa Község esetében
ez az összeg 77 millió forint). A
megkapott
többlettámogatás
következtében lehetőség nyílt
arra, hogy a közeljövőben
módosításra kerüljön az OTP
Zrt‐vel kötött hitelszerződés,
melynek következtében mind az
önkormányzati, mint pedig a
lakossági terhek mérséklődhet‐
nek majd. Az OTP Zrt.‐vel
folytatott tárgyalások, valamint
a Viziközmű Társulat döntése
előtt pontosan még nem prog‐
nosztizálható,
hogy
a
lakossági terhek milyen módon
és mértékben csökkenek majd.
Erről a lakosságot mind az
Önkormányzat mind pedig a
Társulat folyamatosan értesíti.
Tisztelettel
kérem
a

2015. április
Galgamácsai Lakosokat, hogy az
hozzájárulást
érdekeltségi
( 2.300 Ft‐ot) határidőben
szíveskedjenek
megfizetni,
ugyanis tekintettel arra, hogy
közeledünk a futamidő végéhez,
minden
önkormányzatnak
intézkedni kell az elmaradt
befizetések behajtásáról (a
behajtást a Nemzeti Adó és
Vámhivatal végzi), mely indoko‐
latlanul nagy költséget róhat a
nem fizető lakosokra, mely az
önkormányzatnak nem érdeke.

Tömegközlekedés
Még 2014. év novemberében
megkezdődtek a tárgyalások a
Volánbusz Zrt‐vel, áttekintettük
azokat a lehetőségeket, melyek
megoldási javaslatként szolgál‐
hatnak arra, hogy lehetővé
váljon, hogy minden Budapestig
közlekedő
és
Budapestről
érkező távolsági buszjárat
érintse Galgamácsa Újtelepi
részét. A Volánbusz Zrt.
szakemberei hozzájárultak a
menetrend
módosításához,
amennyiben az Önkormányzat
vállalja a Galgamácsa Kossuth L.
utca ‐ Béke utca kereszteződé‐
sénél
egy
buszforduló
kialakítását.
A
vonatkozó
tervdokumentáció elkészült, a
szükséges engedélyek beszerzé‐
se folyamatban van, mely
összesen 300.000 Forint+ ÁFA
kiadást jelentett Hivatalunknak.
A tavasz folyamán felvettük a
kapcsolatot a közútkezelővel is,
hogy a település több pontján
indokolttá vált forgalomlassító
közlekedési táblák elhelyezése
ügyében intézkedni szíveskedje‐
nek. (Váci út ‐ Gyógyszertár
utca ‐ Tabán utca kereszteződé‐
se, valamint lakótelepi rész.)
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Olcsóbb működés
Természetesen minden beruhá‐
zás, újítás költséggel jár.
Igyekeztünk tehát költség‐
hatékonnyá tenni Önkormány‐
zatunk működését. Első lépés
volt a hivatal költségeinek
csökkentése, mely keretén belül
megszüntettük a nem használt
telefon és internet előfizetése‐
ket, a megtartott vonalak
esetében a szolgáltatóval új
szerződést kötöttünk. Ezzel
hozzávetőlegesen éves szinten
közel 500.000 Ft megtakarítást
értünk el. Az Önkormányzat
biztosításai is átvilágításra,
felülvizsgálatra kerültek. A jövő
évtől összességében közel
600.000
forinttal
kell
kevesebbet fizetnünk a több
esetben magasabb színvonalú
szolgáltatásért.

Településgondnok
A közcélú foglalkoztatottak
irányítása
és
munkájuk
hatékonyabbá tétele érdekében
került sor településgondok
alkalmazására. A munkatárs
alkalmazása bérköltséggel jár,
azonban
munkaköréből
adódóan
a
közmunkások
költséghatékonyabban és látvá‐
nyosabban végezhetik munkáju‐
kat, valamint ezzel megoldott a
több százezer forintos eszközök
szakszerű karbantartása is.

Szent István park
A Képviselő‐testület felkérte
Pesti Krisztina kertészmérnököt,
hogy mérje fel és tervezze meg
a galgamácsai Szent István
parkot és közvetlen környeze‐
tét,
hogyan
lehetne
azt
növényekkel
még
szebbé
varázsolni. A munkát Krisztina
teljesen ingyen vállalta (melyet

3. oldal
ezúton is köszönünk neki), a
növények, virágtartók valamint
a
virágföld
kedvezményes
beszerzésében is segített, ezen
felül aktívan részt vett a
növények ültetésében is. A
projekt 300.000 Ft kiadással
járt.

Pályázatok
Választási
ígéretünknek
megfelelően az elmúlt időszak‐
ban
interaktív
pályázati
tevékenységet
folytatott
önkormányzatunk.
Pályázatot nyújtottunk be
 gépjármű beszerzésére,
 óvodai konyha akadály‐
mentesítésére és ételkiadó
ablak építésére,
 valamint járdaépítésre is.
Nem szeretném tovább szaporí‐
tani a szót, ezúton szeretném
megköszönni
a
Képviselő‐
testületnek is azt az áldozatos
és
lelkiismeretes
munkát,
mellyel
napi
munkámat
folyamatosan támogatja. Kérem
a Tisztelt galgamácsai lakosokat,
hogy
amennyiben
az
önkormányzat munkája kapcsán
kérdésük
merülne
fel,
keressenek bizalommal!
Üdvözlettel:

Ecker Tamás
polgármester

25 éves a Vankóné
Dudás Juli Díj Alapítvány
1990‐ben hozta létre Takács
István és neje, Vankó Etelka.
Az átadásra kerülő díjak a
Galga‐mente
népművésze‐
tének, feltárásában és meg‐
őrzésében tevékenykedők elis‐
merése. Ebben az évben az Ala‐
pítvány fennállásának 25. évfor‐
dulóját ünnepli, melyről egy
kiállítással emlékeznek meg.

4 . oldal
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Közétkeztetés
Örömmel
tájékoztatjuk
Galgamácsa lakosságát, hogy
2015. június 1‐től lehetőség
nyílt egyszeri meleg étkezés –
ebéd – igénybevételére, melyet
az
Önkormányzat
a
Galgamácsai Központi Konyhá‐
ról (Galgamácsa, Vasút u. 6.)
biztosít.
Az étkeztetést kérhetik:
 szociálisan rászorultak
 nyugdíjasok
 teljes árú térítési díj ellené‐

ben a szociálisan nem rászo‐
rult személyek is

Az étkeztetésért térítési díjat
kell fizetni. A térítési díj mérté‐

két külön rendelet szabályozza:
Jelenleg: 690.‐Ft/adag.
A szociálisan rászorult étkezők‐
nél kedvezményes térítési díj
kerül megállapításra, melyet a
Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ
határoz meg, az idevonatkozó
rendeletben foglaltak alapján.
Az étkeztetés igénybe vételének
módja:

ra, így szükség van arra, hogy
minden étkezés igénybevevő
2 db éthordóval rendelkezzen.
Az étkeztetéssel kapcsolatban
érdeklődni lehet:
Galgamácsai
Polgármesteri
Hivatalban
(06/28‐489‐002),
valamint a Központi konyhában
– Galgamácsa, Vasút u 6.
Rózsai Piroska

 Önkormányzat

általi házhoz
szállítás, ha a kérelmező egész‐
ségi állapota vagy kora miatt
az étel elvitelére nem képes.

 az étel ügyfél általi elvitele

Az étel éthordóban kerül kiadás‐

Másfélezer önkormányzat kap támogatást
nyári gyermekétkeztetésre
Valamennyi jelentkező, 1486
települési önkormányzat kap
abból a hárommilliárd forintos
költségvetési
keretösszegből,
amelyet
az
EMMI
által
meghirdetett, az ingyenes nyári
gyermekétkeztetést
segítő
pályázatra különítettek el.
A felhívás április 30‐án jelent
meg, a pályázatok leadási határ‐
ideje május 7. volt.
Az ország leghátrányosabb
helyzetű településeinek több
mint 80%‐ka élt az ingyenes ét‐
keztetés lehetőségével ‐ mondta
Czibere Károly.

Galgamácsa is kapott
támogatást
Településünk vezetői nagy hang‐
súlyt fektetnek a pályázatokra,
így nem kerülte el figyelmüket a
fent említett lehetőség sem.
Mivel a követelményeknek
megfeleltünk, ezért mi is beke‐

rültünk a nyertes települések
körébe.
A nyert támogatás összege:
209 880 Ft
melyből 9 gyermek napi egyszeri
meleg ételhez való jutása bizto‐
sítható 53 napon keresztül (ez
összesen 477 adag étel).

Sajtótájékoztató
Külön öröm számunkra, hogy az
eredményről Czibere Károly szo‐
ciális ügyekért és társadalmi fel‐
zárkóztatásért felelős államtit‐
kár a Galgamácsai Fekete István
Általános Iskolában tartott or‐
szágos sajtótájékoztatót, me‐
lyen jelen volt Vécsey László or‐
szággyűlési képviselő úr, és
Ecker Tamás polgármester úr is.
Czibere Károly hangsúlyozta, az
idei pályázaton részt vevő
önkormányzatok száma mintegy
17 százalékkal volt magasabb a
tavalyinál.

A támogatási összeg nagysága
az adott településen élő rászo‐
rulók számától, illetve attól
függ, hogy hány napon keresztül
kapnak a nyáron ingyenesen
ebédet a gyerekek.
A szociális ügyekért és társadal‐
mi felzárkózásért felelős állam‐
titkár korábban azt közölte,
hogy
idén
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek ingyenes
nyári étkeztetésének támogatá‐
sára rendelkezésre álló összeg‐
ből 141 ezer rászoruló gyermek
részesülhet ingyenes étkezés‐
ben a nyári szünidő alatt.

2015. április
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Ballagás az óvodában
Megható és emlékezetes évzáró
előadással köszöntek el ballagó
óvodásaink társaiktól és az
óvónéniktől.
A
Galgamácsai
Egységes
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportosai május 30‐án
léptek színpadra a Művelődési
Házban.
A csodabalzsam című mesejele‐
netükkel búcsúztatták el a
2014/15‐ös óvodai nevelési
évet.
Szép pillanat volt, mikor a

11 elballagó kis óvodásnak
ittmaradó társaik vállukra tették
a tarisznyát. Szeptembertől már
az iskolapad várja őket.
Reméljük az iskolában sok szép
eredményt fognak elérni az
évek során.
„Óvodának három éve,
Vidám napok szép emléke,
Elbúcsúzom tőled,
Itt hagylak ma végleg.”
Budai Tünde
óvodavezető

5. oldal

Anyukám,
szeretlek!
A Hétszínvirág óvodában május
az Anyák‐napja jegyében telt el.
Minden csoport kedves verssel,
énekkel köszöntötte az édes‐
anyákat, nagymamákat.
A szeretetteljes műsorok kicsal‐
ták a könnyeket a meghatódott
szülők szeméből. A dolgozók az
óvoda ünneplőbe öltöztetésé‐
vel tették meghitté ezeket a
délutánokat.
A felköszöntött vendégek nem
mentek haza üres kézzel, hiszen
minden kis óvodás ajándékkal
kedveskedett ezen a napon .

Éljen az óvodai
GYEREKNAP!

Társadalmi munka az óvodában
Óvodánkban új mászóka‐komplexumot vettek birtokba a gyerekek
az év folyamán. Köszönjük Tamás Áron apukájának a lécezést, illet‐
ve Frindik Tibor régi óvodásaink apukájának, hogy szakszerű munká‐
jával (gumiszőnyeg lerakása) biztonságossá tette számunkra az ud‐
vari játék használatát.
KÖSZÖNJÜK!
Az óvoda dolgozói
és a gyerekek
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülő‐
ket,
hogy
az
Egységes
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsö‐
dében az
óvodai nyári karbantartási

OVIS HÍREK

SZÜNET
2015. július 06‐tól
július 31‐ig tart.

Június első hetében zenés
ébresztő kíséretében érkeztek
gyermekeink az intézménybe.
Kardos Szilvia SZMK tag, táncos
gyerektornát tartott óvodása‐
inknak, a jókedv és a kacagás
betöltötte az óvoda udvarát.
A visegrádi várba is ellátogat‐
tunk a mese szárnyán, és együtt
mulathattunk „Mátyás király
bolondos
bolondja”
című
marionett bábelőadásán.
Ajándékok, lufi, cukorka és
egyéb szórakozás színesítette
még e napot.

6 . oldal
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Iskolai rövid hírek
Sakk‐matt
Március 10‐én az acsai iskola
sakkversenyt hirdetett a térségi
iskolák tanulóinak. Iskolánkat
Bodolósz Tamás 3. osztályos tanuló képviselte. Óriási örömünkre Tamás 1. helyezést ért el az
alsósok között.
Gratulálunk!

Biológia verseny
Budaörsön rendezték a Pest me‐
gyei Biológia Tanulmányi Ver‐
senyt ez év április elején.
Farkas Tamás 8. osztályos tanu‐
ló óriási sikert ért el azzal, hogy
1. helyezést ért el!
Teljesítménye kis iskolánk életé‐
ben hatalmas siker!
Felkészítő tanára Gyurik Mária
tanárnő.
Gratulálunk!

Fekete István
térségi földrajz‐biológia verseny
Március végén rendeztük meg
már negyedik alkalommal a Fe‐
kete István térségi földrajz‐
biológia tanulmányi versenyt.
11 iskola képviselői jöttek el a
versenyre, ahol a 7. és 8. osztá‐
lyosok versenyeztek földrajzból
és biológiából. Tanulóink reme‐
kül szerepeltek, hisz az Aszódi
Tankerület iskoláinak versenyé‐
ben összesítésben a 2. helyen
végeztek. A különböző kategóri‐
ákban az alábbi eredmények
születtek:

7. osztályos földrajz:
Kovács Katalin Kitti 4. helyezés
7. osztályos biológia:
Ugró Krisztián 4. helyezés
8. osztályos földrajz:
Garai Petra 2. helyezés
8. osztályos biológia:
Farkas Tamás 1. helyezés
A
verseny
megrendezését
Galgamácsa Község Önkormány‐
zata anyagilag is támogatta, me‐
lyet ezúton köszönünk.

Pindúr‐Pandúr Ki Mit Tud

2015. május 29‐én (péntek)
részt vettünk a MINI KRESZ
„Pindúr‐Pandúr Ki Mit Tud”
országos vetélkedőn, melynek
célja, hogy játékos eszközökkel
segítsék a kulturált közlekedésre
való nevelést.
A 8 fős csapat elméleti és gya‐
korlati versenyeken vett részt.
Farkas Ádám, Frindik Boglárka,
Krajcsovics Anna és Nyíri Iringó

hibátlan válaszokat adott közle‐
kedési alapismeretekből.
A kerékpáros ügyességi pályát
először gyalogosan bejárták a
versenyzők, megbeszélték a
rendőr bácsival a szabályokat,
majd Bokor‐Szekeres Máté,
Sztebel Gréta, Tamás Bernadett
és Vágó Ferenc maximális pont‐
számmal teljesítette a feladatot.
A verseny értékelése alatt bo‐
hóc és ugráló vár szórakoztatta
a versenyzőket.
Minden résztvevő gyermek ré‐
szére tízórait és ebédet biztosí‐
tottak a szervezők. Az ered‐
ményhirdetés nagy örömet szer‐
zett a kis csapatnak, hiszen a szó
szoros értelmében egy zsák
ajándékkal tértünk haza.

A Galgamácsai Fekete István Általános Iskola
tanévzáró és ballagási ünnepsége
2015. június 19‐én 17 órakor lesz.
Minden szülőt, hozzátartozót szeretettel várunk!

2015. április
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Fekete István nevét viselő iskolák
országos találkozója Lajosmizsén
Elbeszélés, fogalmazás írása –
Zséli Bálint
II. helyezés,
Lukács Lili
III. helyezés

2015. április 25‐én iskolánk részt
vett a Fekete István nevét viselő
iskolák országos találkozóján
Lajosmizsén.
A rendezvény napján különböző
megmérettetésekre és egy kiál‐
lítás megtekintésére volt lehető‐
ségünk. A levelezős versenye‐
ken helyezést elérő tanulókat
egy csodálatos kirándulásra vit‐
ték a szervezők.
A versenyen 13 iskola vett részt
az ország minden részéből.
Eredményeink a különböző ka‐
tegóriákban:
Fekete István élete és művei ‐
3.o.:
Sziráki
Bernadett,
Sztebel Péter
II. helyezés
Környezetismereti vetélkedő
– Lukács Lili
III. helyezés

Sport és ügyességi verseny –
VI. helyezés
5.o: Bodnár László,Farkas Szilvia,
6.o.: Fenyvesi Márk, Kocsi
Eszter, Németh Szilvia,
7.o.: Kovács Katalin, Pusuma
Tibor,
8.o.: Holló Roland
Gratulálunk tanítványainknak és
bízunk további sikereikben!
Hatalmas elismerés iskolánk
számára, hogy a következő évi
országos találkozó megrendezé‐
sére minket kértek fel. Az ese‐
ményre várhatóan 2016 áprilisá‐
ban kerül sor, amely igen nagy
kihívás számunkra, ugyanis több
mint 200 főt kell vendégül
látnunk, valamint számukra
megszervezni több kategóriában
is a versengést. Bízunk benne,
hogy ahogyan eddig is megol‐
dottuk a legnagyobb problémá‐
kat, ezúttal is helyt állunk.

Hónap tanulója díjazottak
2015. március

2015. április

Fóthi András ‐ 3. osztály
Legjobb tanulmányi eredményért
Kovács Katalin Kitti ‐ 7. osztály
Legjobb magatartásért

Kiss Roland ‐ 1. osztály
Legjobb tanulmányi eredményért
Holló Roland ‐ 8. osztály
Legjobb magatartásért

7. oldal

Mosolygó
fogacskák
A dm "Mosolygó fogacskák" pá‐
lyázatra jelentkezésünk pozitív
elbírálásra került, így az intéz‐
ményünkbe járó minden első
osztályos tanuló részesülhetett
a dm fogápolási ajándékcso‐
magjaiból. A rajzpályázatra lel‐
kesen készítették tanítványaink
a szebbnél szebb rajzokat, aki‐
ket Zséliné Jardek Hajnalka taní‐
tó néni ösztönözött, segítette
munkájukat. A nyeremény nagy
örömet jelentett kisdiákjaink‐
nak. Gratulálunk az elsősöknek
és sok szép alkotást kívánunk
nekik a továbbiakban is!

Légy kreatív!
Iskolánk tanulói részt vettek a
Pásztói Múzeum „Ne dobd ki,
légy kreatív!” pályázatán, mely‐
re több tanulónk is benevezett
Zséliné Jardek Hajnalka tanítónő
vezetésével. Nagy öröm szá‐
munkra, hogy a több mint 15
iskola diákjai között, a mi tanu‐
lónk lett az első helyezett.
Ömböli Alexa Réka 1. osztályos
tanuló nyerte el a legjobb alko‐
tásnak járó díjat. Gratulálunk!

8 . oldal
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100 éves a védőnői szolgálat
Az alapellátás keretében a la‐
kosság közeli ellátás kiemelke‐
dő szereplői a védőnők.
A jelen védőnői szolgálat
feladata a korszerű ismeretek
átadása, a napjaink információ‐
özönében való eligazodás segí‐
tése, az egészséges életkezdet
támogatása, a családok/ifjúság
bio‐, pszicho‐, szociális jóllé‐
tének elősegítése. A kor új kihí‐
vásainak
való
megfelelés
érdekében – a tudás frissítése, a
tudományos kutatási eredmé‐
nyek mindennapi munkába való
beillesztése – a TÁMOP 6.1.4 és
a TÁMOP 6.1.3 kiemelt projek‐
tek keretében befejeződött.
A védőnői társadalom szakmai‐
lag, módszertanilag megújult
2015‐re.
Máté Tünde védőnő

Centenárium
A centenárium apropóján terve‐
ink között szerepel felkutatni
azokat az írott, képi/hang, tárgyi
emlékeket, amelyek a védőnői
hivatás múltjából fellehetők.
Régi vágyunk, hogy az emlékek‐
nek és ereklyéknek méltó helyet
találjunk, ahol megőrizhetjük
múltunk emlékeit. Várjuk az
esetleges felajánlásokat!
Szívesen adunk helyet a VÉDŐ‐
NŐ folyóiratban, honlapunkon a
védőnői hivatással kapcsolatos
írásoknak, történeteknek, me‐
lyek segíthetnek elődeink és a
jelenleg dolgozó védőnők min‐
dennapi áldozatos munkájának
megismerésében.
Reméljük, hogy terveink megva‐
lósításához erkölcsi és szakmai
támogatásukat egyaránt elnyer‐
jük.
Magyar Örökség Díjas
Védőnői Szolgálat védőnői
www.mave.hu

Történeti áttekintés
A védőnői hálózatot az anya‐,
gyermekvédelem korábbi ha‐
gyománya alapján (XIX/XX. szá‐
zad fordulója) ‐ a Magyarországi
demográfiai változások keltet‐
ték életre. A gyermekek társa‐
dalmi szerepe megnövekedett,
a szülők egyre fontosabbnak
tartják neveltetésüket.
Ezzel egyidejűleg megnő az em‐
berek és a társadalom egészség
iránti igénye.
A fenti szükségletek meghatá‐
rozták a célokat, elveket és
módszereket. A Stefánia Szövet‐
ségnek megalakulásakor (1915)
két fő célkitűzés volt: a csecse‐
mőhalandóság csökkentése és a
nemzet számbeli erősbítése.

A magyar módszer
„Minekünk be kell hatolni a nép
közé, hajlékában kell felkeresni
őt, be kell férkőznünk bizalmá‐
ba, le kell küzdenünk előítéletét
az új iránt és ki kell ragadnunk a
rossz szokások és babonák kar‐
maiból, ha arra várunk, hogy ő
jöjjön hozzánk tanács‐ és segé‐
lyért: ügyünk veszve van…
Nem a betegség gyógyítása a
cél, hanem a tanítás, oktatás
mellett elsősorban minden
olyan körülmény elhárítása,
mely a jövő generáció fejlődését
károsan befolyásolhatja.”
Tauffer Vilmos
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Szépség
Itt a nyár, ideje hát a kikapcsoló‐
dásnak. Nyaralások, napozás,
kertészkedés, pihenés…
Azonban ne feledjük el bőrünk
ápolását!
Nyáron a bőrünk hamarabb
kiszárad és hamar leéghet,
köszönhetően a megnövekedett
UVA és UVB sugaraknak.
Az ózonréteg elvékonyodása
miatt a napozás, illetve a nap
sugarai egyre veszélyesebbek,
emiatt szükséges az ellene való
védekezés.
Strandon, vagy hosszabb napon
való tartózkodás esetén min‐
denképp használjunk naptejet.
A megfelelő faktorszámú napo‐
zótermékekkel biztosítjuk a le‐
égés elleni védelmet.
Milyen faktorszámú naptejet
használjunk?
A fényvédő faktor (SPF=Sun
Protection Factor) azt adja meg,
hogy az adott faktorszámú nap‐
tejet használva mennyi idővel
tovább lehetünk a napon anél‐
kül, hogy leégnénk. Egy felnőtt
átlagosan 20 percet tartózkod‐
hat a napon leégés nélkül. Tehát
ha 6‐os faktorszámú naptejet
használunk, akkor 6x20, azaz
120 percig védett a bőrünk.
Gyermekeknél és érzékeny bőr‐
nél magasabb faktorszámú na‐
pozótermék használata javasolt!
A nap kiszárítja bőrünket, fon‐
tos, hogy hidratáljuk, pótoljuk a
nedvességet. Javasolt ható‐
anyagok: a hyaluronsav, aloe
vera…
Arcbőrünk ápolására is javasolt
olyan nappali krémek használa‐
ta, melyek tartalmaznak fényvé‐
dőt, ha napi szinten sokat éri
arcbőrünket a nap.
Kellemes nyarat kívánok min‐
denkinek!
Czerovszki‐Holló Eszter
kozmetius
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Köszöntjük
Galgamácsa
szépkorú lakosait!
Magyarország Kormánya az
Idős‐ügyi Tanács kezdeménye‐
zésére, a szépkorúak iránti
társadalmi megbecsülés kifeje‐
zéseképpen rendeletet alkotott
a szépkorúak jubileumi köszön‐
téséről. Ez alkalomból köszöntik
a 90. a 95. és a 100. életévüket
betöltött, Magyarországon beje‐
lentett lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárokat.
Galgamácsán ezt a köszöntő
okiratot az elmúlt hónapban
 Zsigri Mihályné (születési
neve: Szabó Anna) és
 Tóth Istvánné (születési ne‐
ve: Pesti Ilona)
kaphatták meg, akik a napokban
töltötték be a 90. életévüket.
Otthonukban köszöntötték a
szépkorú lakosainkat Ecker
Tamás polgármester úr, vala‐
mint Rózsai Piroska alpolgár‐
mester asszony és Kovács Béla
alpolgármester úr.
Az ünnepelteknek egy‐egy cso‐
kor virág és ajándékkosár kísé‐
retében adták át az okiratot, és
további jó egészséget kívántak
nekik.
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Galgamácsa Anno
Kastély az erdőben
„… e vadászlak minden ízében
magyar, mint illik is, hogy az
legyen, ha a magyar királynak
szolgál hajlékul.”
Rómer Flóris
Miután a XIX. század második
felében a gödöllői Grassalkovich
kastélyt megkapta az új magyar
király, II. Ferenc József koroná‐
zási ajándékként, megépült az
újdonsült király vadászkastélya
is, mely Galgamácsától északke‐
leti irányban állt az ecskendi
erdőben. Sajnos ma már csak a
helyét ismerjük. Tudjuk, hogy a
király, bár szenvedélyes vadász
volt, sosem járt ott, viszont
felesége Sissi királyné előszere‐
tettel tartózkodott a szépen
kivitelezett, ízlésesen berende‐
zett kastélyban.
Az építkezés 26.000.‐ forintba
került, ami egy kastély építési
költségéhez mérten akkoriban
nem volt nagy összeg. Az épület
1870‐ben készült el, de igazából
eredeti funkcióját tekintve

mindvégig
kihasználatlan
maradt. A XX. század fordulóján
az erdőgondnokság költözött az
épületbe, majd 1944 decembe‐
rében az erdőben harcoló
szovjet hadsereg felgyújtotta. Az
1950‐es években már nyoma
sem volt a rövid életű, de jobb
sorsra érdemes vadászkastély‐
nak. Emlékét őrzik a fennmaradt
eredeti
tervrajzok,
melyet
Schulcz Ferenc jegyzett és a
Storno Ferenc festőművész, mű‐
gyűjtő által készített falfestmé‐
nyek színes rajzai. Ezen rajzok
egyike, egy életfa motívum lát‐
ható a galgamácsai Művelődési
Ház homlokzatán.
Balatoni Imre

Emlékezzünk!
Elhunyt Korcsek Pál Kálmán a
galgamácsai Őszirózsa Nyugdíjas
Klub vezetője.
1946. 01. 25‐én született
Váckisújfalun. Felesége révén
került Galgamácsára, ahol egész
életét töltötte. A galgamácsai
egyházközség gondnoka volt
éveken át.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2010. május 9‐én vezetőjének
választotta Korcsek Pált, aki len‐
dülettel, nagy szeretettel és sok‐
sok tervvel a tarsolyában kezdte
meg munkáját az ötfős elnök‐
séggel együtt. Számos környék‐
beli és országos rendezvényen
vettek részt nagy sikerrel. Veze‐

tésével több díjat is nyertek.
„Kálmán” ahogy a faluban in‐
kább ismerik, jó kapcsolatot
ápolt a környék nyugdíjas klub‐
jaival. Mindig jókedvű ember
volt, tele ötlettel. 69 éves volt.
Emlékezzünk rá!
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei
Falugazdász

Kamarai tagdíj

Örömmel értesítjük a tisztelt
lakosságot, hogy a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
új
körzeti falugazdászt nevezett ki

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka‐
mara felhívja figyelmét, hogy a
kamarai tagdíj 2015. évi
bevallásának határideje:

Maczó Tamás

2015. június 30.

személyében.
Bármilyen kérdésük akad, szíve‐
sen nyújt segítséget telefonon
és természetesen a fogadóórán
személyesen is.
Elérhetőségek:
06‐30/418‐3789
maczo.tamas@nak.hu

Az eddig gyakorlatnak megfele‐
lően önbevallását online felüle‐
tünkön teheti meg. Ezért kérjük,
látogasson el honlapunkra, és
az Ügyfélkapu felületen töltse ki
formanyomtatványunkat.
Természetesen a NAK falugaz‐
dász hálózata is segít Önnek a
kitöltésben!
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

www.nak.hu

Fogadóórák
Péntek
08:00‐09:30 Iklad
10:00‐11:00 Vácegres
12:00‐14:00 Galgamácsa

Erdei piac
A Közösségi Termelői Nonprofit
Kft. a NAK együttműködésével
ERDEI PIAC‐ot szervez a Pilisi
Parkerdő területén.
Az Erdei Piac havi rendszeres‐
séggel, vasárnaponként kerül
megrendezésre, melyre terme‐
lők és kézművesek jelentkezését
várjuk!
További információ:
Varga Nóra
+36‐70/489‐38‐20

Tavaszköszöntő Jótékonysági Bál
Idén először került megrende‐
zésre a Tavaszköszöntő Jóté‐
konysági Bál, április 18‐án.
Az eredmény felülmúlta várako‐
zásainkat, nagyon sokan támo‐
gatták rendezvényünket!

Nagyon köszönjük!
A teljes bevétel összesen
359.500 Ft volt melyből a bál
kiadásai (zenekar, vacsora‐
alapanyag, fellépő gyerekek
ajándéka) ki lettek fizetve
(76.715 Ft).

A fennmaradó összegből azóta
kifizettünk:
 19.840 Ft‐ot a gyereknapra
 22.675 Ft‐ot a Hagyomány‐
őrző Gyermekcsoport kirán‐
dulására.
 70.000 Ft‐ot bábszínházra.
A további terveink közt szerepel
a könyvtár ifjúsági irodalommal
való bővítése; valamit a telepü‐
lésünkön élő, kötelező közmun‐
kájukat teljesítő középiskolások
számára kirándulás megszerve‐
zése.
Bartos Andrea

2015. április

Gyereknap
„Ludasztikus” hangulatú gyerek‐
nap várt kicsiket és nagyokat
május 16‐án a Sportpályán.
Testmozgással kezdtük a napot,
először Halasi Szabina tartott
karate edzést, utána Száraz
Evelyn táncoltatott meg minket.
Az iskola dolgozóinak köszönhe‐
tően sok izgalmas állomáson
lehetett feladatokat teljesíteni a
falu több pontján.
De azok sem unatkoztak ám,
akik épp nem versenyeztek! A
pályán lehetett rajzversenybe
nevezni és focizni.
Délután megérkezett a várva‐
várt ugrálóvár, az óvodapedagó‐
gusok tartottak kézműves fog‐
lalkozást, volt arcfestés és a
rendőrök‐polgárőrök
által
szervezett biciklis versenyre
lehetett nevezni. Lelkes apukák
vezényletével zajlott a foci‐
bajnokság, az anyukák pedig
minden jóval (zsíros és lekváros
kenyér, limonádé) láttak el min‐
ket.
Láthattunk kutyás‐ és táncbe‐
mutatót is a nap folyamán.
Senki nem távozott üres kézzel,
rengeteg
nyeremény
várt
minden gyermekre.
Az est zárásaként palacsinta‐
partyt tartottunk kertmozizás
közben, ami igazán nagy siker‐
nek örvendett, és nem csak a
gyerekek körében.

Hálásan köszönünk
minden segítséget, legyen
az szellemi, kétkezi,
vagy anyagi!
Ez a gyereknap is megmutatta,
milyen jól össze tudunk fogni!
Bartos Andrea

2015. április
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Ballagás az
óvodában

GalgaMÁCSAI MAGAZIN
Galgamácsa Önkormányzatának
Ingyenes közéleti lapja

Kiadja

Galgamácsa Önkormányzata

Felelős kiadó

Galgamácsa polgármestere

Szerkesztő

Bartos Andrea
ujsag@galgamacsa.hu
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