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06-30/446-5712

Eltelt egy esztendő!

A legutóbbi helyhatósági választások óta eltelt egy év.
Az önkormányzat eddigi munkájáról Ecker Tamás polgármester évértékelőjét és beszámolóját a 2, 3 és a 4.
oldalon olvashatják.
A község szolgálatában az új gépjármű. További önkormányzati hírek a 9.
oldalon.

Kamerákkal is védjük falunk közbiztonságát!

A már kiépített rendszer hathatósabban segíti a bűnüldöző szervek
munkáját.
Részletek a 4.oldalon.

Új jegyző a hivatal
élén
Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2015. július
1. napjától dr. Györkös Roland
István. A vele készített interjút a
10. oldalon olvashatják.

Szüreti felvonulás
mulatság

és

Képes beszámolónk a 12. oldalon

Cikkajánló
Polgármesteri beszámoló
Kamerarendszer
Kukely István méltatása
Óvodai hírek

2-3. oldal
4. oldal
5. oldal
6-7. oldal

Iskolai hírek
Galgamácsa ANNO
Önkormányzati hírek

7-8. oldal

8. oldal
9. oldal
Jobb agyféltekés rajztanfolyam 10. oldal
Új jegyző a hivatal élén
12. oldal

Isten áldja meg Galgamácsát! 15. oldal

Kellemes olvasást kívánunk!
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Tisztelt Galgamácsaiak!
A legutóbbi helyhatósági választások óta eltelt egy év, ennek megfelelően kérem engedjék meg, hogy néhány gondolatban összefoglaljam az önkormányzat munkáját.

Kezdetek

Számos olyan problémával találta szemben magát az új Képviselő-testület, mely nem
csak a pillanatnyi munkavégzést nehezítette, hanem hosszú távon is kihatott volna önkormányzatunk működésére. Elsődleges feladatunk volt tehát a gazdálkodás stabilitásának megteremtése, ennek érdekében az alábbi lépéseket tettük meg:
NEHÉZSÉGEK
Feladat átadás -átvételkor 22
millió Ft kifizetetlen számla
(nagyrésze 2014. tavasza óta húzódó kifizetés)
Vezetők szabadságmegváltása
jelentős anyagi terhet jelentett
az önkormányzatnak
(a leköszönő jegyző és polgármester)
Hiányos könyvelés
(Felmérhetetlen volt az önkormányzat anyagi helyzete, ugyanis
2014. évben szinte nem történt
könyvelés) -emiatt több alkalommal került bírság kiszabásra
Könyvelő munkatárs hiánya a
pénzügyi részlegen
(átláthatatlan volt a feladatkiosztás)

Hatósági engedélyek hiányából
adódó problémák
-Temető út és a parkoló engedély
nélkül került kialakításra
-Buszmegállók engedély nélkül
kerültek elhelyezésre
-Hatóság 1,4 millió Ft bírságot helyezett kilátásba.
Peres ügyek Váckisújfaluval
Közös Hivatalból történő kiválását
követően elszámolási vita alakult
ki a két önkormányzat között.

MEGOLDÁS
Követelések rendezése
- minden követelést sikerült rendezni
2014 decemberéig
- Belügyminisztériumtól 8,6 millió viszsza nem térítendő támogatást kapott
önkormányaztunk
Képviselő-testületi döntés a tárgyévi
szabadság kötelező kivételét illetően
Jegyző, polgármester esetében a tárgyévi szabadságot kötelező kivenni. Ezt az
SZMSZ külön szabályozza, melynek végrehajtását az alpolgármester ellenőrzi.
Utólagos könyvelés
2014. év újrakönyvelése, külső vállalkozó bevonása vált szükségessé, mely 1,6
millió Ft kiadást eredményezett.
Személycserék:
Könyvelő (k) felvétele ,
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella jegyző
jogviszonyának megszüntetése, valamint
Dr. Györkös Roland István jegyző 2015.
július 1-től történő megbízása
Utólagos engedélyezési eljárás
Tervezési és engedélyezési folyamat
A hiánypótlást követően nem került bírság kiszabásra
Peren kívüli megállapodás
Elszámolási viták rendezése, jelentős
bevételt jelentett Galgamácsa Község
Önkormányzatának.
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A Képviselő-testület elsődleges feladata volt a gazdálkodás racionalizálása és a felesleges kiadások megszüntetése. Ennek megfelelően sor került a hivatal költségeinek csökkentésére
(biztosítások felülvizsgálata, telefonvonalak számának csökkentése, meglévő előfizetések felülvizsgálata, feleslegesség vált szoftver-előfizetések lemondása). A költségvetési főszámok 2015.
szeptember 30-i állapot szerint az alábbiak szerint alakultak:
KIADÁSOK alakulása

BEVÉTELEK alakulása
működési támogatás

123 millió Ft

közhatalmi bevételek

50,8 millió Ft

ebből:
kommunális adó

3,9 millió Ft

iparűzési adó

43,8 millió Ft

gépjármű adó

2,5 millió Ft

egyéb (pótlékok)

0,6 millió Ft

Működési bevételek

15, 2 millió Ft

működési finanszírozása
ebből:
közös hivatal finanszírozása

30 millió Ft

intézmények finanszírozása

50 millió Ft

beruházások
Működésből

0,3 millió Ft

közutakra

3,3 millió Ft

közvilágításra

3,2 millió Ft

(lakbér, ÁFA, intézményi térítési díjak)

zöldterületekre

Pénzmaradvány 2014 ből 1,9 millió Ft

temető fenntartása

bevételek összesen

kiadások összesen

190,9 millió Ft

80,3 millió Ft

2 millió Ft
2,4 millió Ft
161,7 millió Ft

Munkálatok
A szűkös anyagi lehetőségek ellenére számos beruházásról döntött a Képviselő-testület.
Többek között sor került a templom dombon található hősi emlékmű felújítására, valamint a
Posta utca melletti fás terület rendbetételére. Tavasszal megvalósult a Vankóné Dudás Juli
Emlékház szabadtéri színpadának felújítása, és elkezdődött a temető kerítésének cseréje is. A
ravatalozó melletti járda támfallal került megerősítésre, megoldódott a vízelvezetés problematikája, és a tető egy részét is sikerült kijavítani.
Önkormányzati Hivatal
Kiépítésre került egy modern térfigyelő kamera rendszer is. Tereprendezési munkálatok közül kiemelkedő a Dózsa György ut- galgamacsaonkormanyzat@gmail.com
ca mögötti védőgát megerősítése, valamint a régi kisvasút töltés 06-28/489-002
környékének rendbetétele, ezáltal egy összekötő gyalogút kiépí- Pénzügy
tése Újtelep felé. Jelenleg a posta előtti parkoló térkövezése zaj- penzugy2183@gmail.com
06-28/579-014
lik, mely várhatóan november első felében elkészült.
Igazgatás
Szociális tűzifa tárgyában benyújtott pályázat keretén belül hoz- gmkozonkhiv@galgamacsa.hu
závetőlegesen 600 ezer forint értékű tűzifa támogatásban része- Telefon: 06-28/579-015
Ügyfélfogadás
sült önkormányzatunk.
Sajnálatos módon az óvoda konyha akadálymentesítésére, szo- Hétfő: 8-12 h, 13-16 h
ciális étkeztetéshez szükséges átadó ablak kialakítására vonat- Szerda: 8-12 h, 13-16 h
Péntek: 8-13 h
kozó pályázat forráshiány miatt elutasításra került.
Kövessen a Facebookon is!
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Pályázatok
2015. november

Az ingyenes nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatunk
sikeresen megvalósult és lezárult.
A vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
pályázatunk szintén támogatásban
részesült, mely keretén belül lehetőség nyílt egy Suzuki Vitara
típusú személygépkocsi beszerzésére. A fenti pályázaton nyert
autó értéke közel 6 millió forint.

Tervek a jövőre nézve

Csatorna kivitelezésből adódó úthibák javítása
Garancia 2018 őszéig,
Folyamatos garanciális
javítások

Járdaépítés, felújítás
Egresi utca (lakótelep, or
vosi rendelő), Major –
Tabán utca összekötése.

Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása

Sportöltöző felújítása

Lakótelep vízelvezetése,

Település bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása

Önkormányzati
intézmények
energiaellátásának
(napelem) és fűtési rendszerének
kors zerűs í tés e
(óvoda, művelődési ház és
hivatal épületei esetében).

Magtár épületének rehabilitációja, hasznosítási lehetőségek felkutatása

Településközpont rehabilitálása, Tsz. iroda alapjának
elbontása

Önkormányzati bérlakások
felújítása
Ezúton szeretném megköszönni
támogatásukat mind magam, mind
pedig Galgamácsa Község Képviselő-testülete nevében.
Kérdésével és problémájával keressen bizalommal!
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Kamerákkal
is védjük falunk közbiztonságát!
Tájékoztatjuk a tisztelt galgamácsai Lakosokat, hogy a már három éve húzódó térfigyelő kamera rendszer az Önkormányzat
és a Galgamácsai Polgárőrség összefogásával önerőből, valamint
Lapu Ferenc adományával idén szeptember végétől teljes kiépítettséggel működik.
Egyelőre hat kamera figyeli és őrzi a közbiztonságunkat. A már
kiépített rendszer hathatósabban védi, figyeli, segíti a bűnüldöző szervek munkáját. Kameráknak köszönhetően már sikerült
kisebb rendbontást, eseményt felderíteni.
A rendszer központja, a Polgárőr és a Körzeti megbízotti irodában van. Az önkormányzat tervezi még több kamera kihelyezését is.
A tervek megvalósításába várjuk akár vállalkozók, magányszemélyek, vagy az egyház támogatását. Túróczi Antal úr két kamera felállítását ajánlotta fel saját költségén. Így az önök támogatásával még jobban le tudjuk fedni falunkat.
Szeretnénk egyes lakosok tévhitét eloszlatni, a kamerákkal nem
a helyi lakosokat, hanem a közterületen elkövetett rendbontásokat, lopásokat, vagy a falunkat „meglátogató”, rossz szándékú
egyéneket szeretnénk elrettenteni.
Ezúton kérjük azokat a lakosokat (fiatalok-idősebbek) akik tenni szeretnének falunk közbiztonságáért, keressék meg a helyi
polgárőröket, és csatlakozzanak munkájukhoz!
Azon városokban, és falvakban ahol térfigyelő kamera rendszer
működik drasztikusan csökkent a bűnözés. Bízunk benne, hogy
a rendszer meghozza az elvárt eredményt, és békességben, biztonságban érezhetjük magunkat saját falunkban Galgamácsán.
Móricz Máté

A polgárőr járőrautó telefonszáma éjjel-nappal hívható:
06/30-456-7646
Iroda: 2183 Galgamácsa,
Petőfi S. u. 18.

Községünk polgárai nevében
nagy köszönet illeti meg a Galgamácsai Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület minden tagját, akik
fáradságot, szabadidőt nem
kímélve vigyázzák falunk biztonságát. Jelen vannak minden
rendezvényen, éjjel-nappal járőröznek annak érdekében, hogy
Galgamácsa nyugodt, békés és
biztonságos település lehessen.
Köszönjük!
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Kukely István, nyugalmazott igazgató méltatása
Kukely István 1964 augusztusában telepedett le feleségével Galgamácsán. Kezdetben történelem
– szlovák szakos tanárként tanított, majd 1965-1993-ig igazgatója volt az intézménynek. A 28
éves igazgatói pályafutása alatt a galgamácsai iskola, majd a 70-es évek elejétől a vácegresi és
váckisújfalui gyermekek oktatását is végző körzeti általános iskola életét irányította.
Az ő tevékeny közreműködésével és kezdeményezésére a kezdeti 4 tanteremből álló iskola 1978ra új épületet és tornatermet kapott. A korszerű iskola építésénél a szülők által végzett társadalmi munka nagy részét ő szervezte, amit a Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottsága 1978-ban
emléklappal ismert el.
Az általa irányított oktatói gárdával a környéken elsőként vezette be az 1980-as évek közepén az
informatika oktatást.
Oktatói és pedagógiai munkájának elismeréséül 1978-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt, majd 1993-ban Pest Megye Önkormányzatától
Arany János Pedagógiai Díjat kapott.
Pista bácsi tanítványai figyelmet és törődést kaptak tőle. Mindezzel kivívta a gyerekek bizalmát,
szívesen hallgattak rá, követették iránymutatásait. Igyekezett megismerni a diákok személyiségét, megfigyelte, hogy kit miben fejleszthet nagyobb sikerrel, kinek mire van nagyobb szüksége.
Közös öröm volt így az elért eredmény gyermek és pedagógus számára. Célja volt, hogy azok a
gyerekek, akik igazgatása alatt az iskolába jártak, és ezáltal rá voltak bízva, majd felnőttként is
eligazodjanak a világban, megtalálják helyüket.
Kukely István 51 évet élt Galgamácsán. A galgamácsaiak több nemzedékét tanította, mindenki ismeri és tiszteli őt, a faluhoz tartozik. Ennek köszönhetően a mai napig ráköszönnek volt tanulói
az utcán, boltban, vagy bárhol a településen, ahol megfordul.
A település közösségi munkájában is tevékenyen részt vett, vállalt fel feladatokat, megbízásokat.
2004. augusztus 31-én Galgamácsa Község Önkormányzat képviselőtestülete Kukely István nyugalmazott iskolaigazgatónak a Galgamácsán töltött éveinek 40. jubileuma alkalmából a Galgamácsa Díszpolgára címet adományozta, munkássága és emberi nagysága elismeréseként.
A galgamácsai Fekete István Általános Iskola Kukely István nyugalmazott iskolaigazgatónak
az iskola érdekében több évtizeden át kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként a jelen díszoklevelet adományozza.

Kukely István
a 2015. évi
tanévnyitó
ünnepségen.
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Tisztelt Galgamácsai Lakosok!

A zene világnapja az óvodában

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa YEHUDI MENUHIN kezdeményezésére emelte október 1-jét
a ZENE VILÁGNAPJA rangjára.
Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, – ami az ember legősibb kifejezési formája, eszköze,- ősibb, mint a nyelv.
Még írni sem tudott az emberiség, amikor a
hang, és a szó hatalmába kerítette.
Óvodánkban is minden évben megünneplik a
csoportok e jeles napot. Idén a zene világnapja

2015. november 11. napján leégett a Kossuth Lajos utca 24. szám alatt található családi ház tetőszerkezete. A tűzben melléképületek is megsemmisültek. Az ingatlanban lakó család a tűzeset miatt rendkívül nehéz helyzetbe került. Amennyiben
segíteni szeretne a károsult családnak, úgy a károsult Rajczi Kálmán által nyitott, a Turai Takarékszövetkezet Galgamácsai Kirendeltségénél vezetett 65900145-18129982 számú Biztos jövő
számlára történő befizetéssel megteheti.
Köszönjük szíves segítségüket!
Galgamácsa Község Önkormányzata

Társadalmi munka
a HÉTSZÍNVIRÁG Óvodában

alkalmából a Hétszínvirág óvodába zenész vendéget is hívtunk.
Ellátogatott hozzánk Pál Lajos tanár úr, népművelő. Harmonikával ismertette meg a gyerekeket, Lajos bácsi „megmutatta” hol lakik a zene.
Ismert népdalokat, gyerekdalokat (Kiszáradt a
diófa…, Ettem szőlőt…) játszott. Az előadás után
megnézhették, megfoghatták a gyerekek a
hangszereket. A zene világnapját közös énekkel
és tánccal zártuk.
Köszönjük Pál Lajosnak a színvonalas, szórakoztató, élményt nyújtó zenés délelőttöt.
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
KODÁLY ZOLTÁN
Budai Tünde
óvodavezető

Kedves galgamácsai fiatalok!
A művelődési ház várja a középiskolásokat az
50 órás közösségi szolgálatra.

Október első hétvégéjén, a Szülői Munkaközösség szervezésében társadalmi munka zajlott óvodánk előkertjében. Minden csoportból
szép számmal jelentek meg a segítő szülők és
szerszámokkal felfegyverkezve, lelkesen láttunk munkához.
Az új kert kialakításához fel kellett szántani a
területet és tervező segítségével újra álmodtuk kiskertünket. A terület előkészítése és gépi földmunka után nem estünk kétségbe, a sok
szorgos kéz munkája által a földet szétterítettük, kialakítottuk az ágyásokat és az új kiskertet beültettük virágokkal és fűmaggal.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ránk áldozták a szabad idejüket és
segítettek bármilyen módon a munkálatokban. Köszönjük az összefogást és a résztvevőknek a segítőkészséget, valamint a munkához való pozitív hozzáállást!
Budai Tünde óvodavezető és a gyerekek
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OVISOK A SZÜRETEN
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„Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem édest, igazi túrós bélest..”
Idén már harmadik alkalommal, mondhatjuk hagyományként került megrendezésre a GALGAMÁCSAI
szüreti mulatozás. Sok vendég érkezett a TÁJHÁZ udvarára ahol a szereplők , színpadon mutatták be
produkcióikat. Óvodás csoportjaink segítségével felelevenítettük a népszokásokat, melyek a szürethez
kapcsolódnak és sajnos lassan feledésbe merülnek. A gyermekek közül is sokan öltöztek népviseletbe,
ezzel is erősítve Galgamácsai identitásunkat. Színvonalas fellépésük után megnézhettük a többi fellépő
műsorát és részt vettünk a szüreti felvonuláson is a szülők kíséretében. Köszönjük, hogy ilyen sokan
részt vettek ezen a települési rendezvényen és köszönjük a sok finom szőlőt, amit a szülők biztosítottak a kóstolgatáshoz. A gyerekek színpadra állítása és műsoruk betanítása: a PILLANGÓ és a NYUSZI
csoportban dolgozó kollégáim érdeme. Köszönöm felkészítő munkájukat.
Budai Tünde
óvodavezető

Október 23-i ünnepi megemlékezés

A nemzeti ünnepre, 1956 hőseire, áldozataira 2015. október 22-én ünnepi műsorral emlékeztünk meg,
melyet a nyolcadik osztály tanulói adtak elő. Kovács Zsolt intézményvezető ünnepi beszéde után felidézték 1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait. A magyar történelemnek azt a pillanatát, amikor a világnak immár nem először mutatva példát, a nemzet kiegyenesítette idegen és belső
elnyomók által megtiport gerincét, s békés megoldás híján fegyverrel lépett fel demokratikus jogaiért,
a nemzeti függetlenség kivívásáért. Az ünnepi műsor után tiszteletadásunkat koszorúzással fejeztük ki
a hősök emlékművénél.

Úton a zene

A Nemzeti Filharmonikusok ismeretterjesztő kamara koncertje
Galgamácsán
A Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok Magyarország egyik legjelentősebb zenei együtteseként azt a célt tűzte ki, hogy minél szélesebb rétegben, országszerte megismerteti a klasszikus zenével,
annak testet - lelket átható erejével, elsősorban a felnövekvő nemzedékeket, kezdve a legkisebbektől a
fiatal felnőttekig, illetve a felnőtt lakosság részére alkalmat és lehetőséget teremt zenei ismereteik bővítésére, és ezzel igényt ébreszt a színvonalas zenehallgatásra, koncertlátogatásra. Az Úton a zene kamara koncertek lényege, hogy rövid ismeretterjesztő koncertet adnak, illetve egyénileg meghallgatják,
tanácsokkal látják el az iskola kimagasló tehetségű tanulóit, azaz „Kis-mester kurzust” tartanak. A koncertek műsorába igyekeznek bevonni a fogadó intézmény tehetséges diákjait, és lehetőség szerint a
közönséggel együtt közös produkciót is létrehozni, ami maradandó élményt jelent a résztvevőknek.
Ebben az évadban a KIP-es iskolákhoz látogatnak el, ezért 2015. október 21-én a Galgamácsai Fekete
István Általános Iskola, és a természetesen a Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
gyermekei lehettek ennek a rendhagyó énekórának a részesei. A kamara koncert nagyon
megfogta a gyerekeket, tetszett nekik, hogy
interaktív volt. A műsorvezető Szathmáry Éva
bevonta őket a műsorba. Kérdések segítségével megismerhették a hegedűt, csellót, fuvolát,
a fuvola kialakulásának történetét, milyen
anyagból készült, a concerto, mint zenei műfaj
jelentését, és ezzel párhuzamosan, szemléltetve az elhangzottakat nagyon szép zenei műveket hallhattunk. A fantáziájukat is megmozgatta: egyik esetben a hallott zenéhez kellett történetet kitalálni és elmondani milyen érzéseket keltett bennük.
Szeretettel visszavárjuk őket!
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Pár szó a2015.
nyugdíjanovember
sokról…
A galgamácsai Nyugdíjas klub
az 5 éve történt átszervezés
folytán felvette az Őszirózsa
nevet. Azóta Korcsek Kálmán
vezette, sajnálatos haláláig.
2015. júniusában megválasztott
vezetőként kerültem a klub élére. A tagsággal együtt szeretnénk a bevált, kialakított úton
folytatni
tevékenységünket.
Szeretnénk a község életében
aktívan, -amennyire fizikai és
szellemi képességeink engedikrészt venni. Tettük ezt eddig is,
a meghívásoknak, felkéréseknek igyekeztünk eleget tenni.
Részt vettünk a falu ünnepségein, pl. falunap, szüreti felvonulás, Coop rendezvény, stb. Szeretnénk jelenlétünkkel példát
mutatni az összefogás fontosságára, egymás segítésére. Társadalmi munkában kukoricatörést végeztünk, ami önmagában
is hozzájárult a tagság csapatépítéséhez. Ezt folytatva 2 napos kirándulást terveztünk
Aggtelek és környékére támogatóink segítségével. Továbbra
is szeretnénk ezt a közösséget
fenntartani és nagy szeretettel
várunk mindenkit, aki úgy érzi,
hogy közénk szeretne jönni és
tenni bármit a közösségért, a
falunkért.
Turcsán Jánosné
Klubvezető
Közétkeztetés
A Galgamácsai Központi Konyhájának
teljes árú térítési díja:
Elvitel esetén 640 Ft/adag.
Házhoz szállítással: 690 Ft/adag.
Szociálisan rászorultak és nyugdíjasok
számára kedvezményes térítési díj
határozható meg.
Bővebb információ Sajtos-Móricz Melinda élelmezésvezetőtől kérhető:
06 30 8209721
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Galgamácsa
Anno

Így tanulunk
10. oldal mi!

Ezúttal egy kevésbé ismert, de nagy jelentőségű
XIX. századi galgamácsán
született íróval és költővel
ismerkedhetünk meg. Sajnos életéről nem sokat tudunk.
Kuliffay Ede Mácsán (Pest
megye), 1839. április 15én született és Budapesten, 1881. április 7-én halt
meg.
A budapesti Nemzeti Színház altitkára, költő, publicista, Beniczky Irma írónő
férje.
Életpályája
Kuliffay
János,
Grassalkovics herceg gazdatisztje és Tóth Anna fia.
Miután a gimnázium I-IV.
osztályát 1848-51-ben Vácon, az V-VI. 1851-53-ban
Pesten, a VII. és VIII. 185355-ben Nagyszombatban
elvégezte, papnövendék
lett és rokona Kuliffay István pozsonyi kanonok
közbenjárására a bécsi
Pazmaneumba küldetett,
hol 1856-tól 1858-ig tanult; a papi pályát azonban felszenteltetése előtt
elhagyta és hírlapíró lett
Pesten. Még kispap korában Lászlófi névvel írt a
pesti lapokba; 1859-től
1862-ig a pesti egyetemen
jogot hallgatott. Azután az
Idők Tanuja mellett dolgozott és a Vahot Imre Napkeletének segédszerkesztője volt. 1860-ban nőül
vette beniczei és micsinyei
Beniczky Irma írónőt.
1874-től a budapesti Nemzeti Színház segédtitkára
volt.

A Galgamácsai Fekete István
Általános Iskola 2015. október
21-én részt vett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a
Microsoft Magyarország szervezésében Így tanulunk mi!
szakmai konferencián és szakkiállításon. Többféle tevékenységre jelentkeztünk a 14 fős 5.
évfolyammal. Diákjaink részt
vettek három digitális eszközökkel támogatott minta tanórán, amelyeken megnézhették és kipróbálhatták a részt
vevő kiállítók tanulást támogató eszközeit, megoldásait.
A tanulókat lekötötte mind a
mobiltelefonos térképes alkalmazás, mind a nemzeti köznevelési portál környezetismeret
órán bemutatott tananyaga.
Különösen érdekes volt a
LEGO robot programozás. Ezt
a gyerekek nagyon élvezték,
sajnálták, hogy csak nagyon
alapdolgokat csináltak, és nem
volt többre idő.

Falukarácsony!
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját a 2015. december 22-én 17 órakor a hagyományos karácsonyi ünnepségünkre,
a Szent Kereszt templom előtti
parkba!
A Művelődési Ház programjai:

December 4. péntek 10 órától
Baba és gyermekruha börze
December
5. Mikulásváró
kézműves foglalkozás
15 órától
December
19. Karácsonyi
kézműves foglalkozás
15 órától
Bővebb információ:
06 30 4665712
muvelodes@galgamacsa.hu
facebook.com/galgamacsamuvhaz

2015. november

MÁCSAI MAGAZIN

9. oldal

2015. november

MÁCSAI MAGAZIN
oldal nyújA vidéki gazdaság és a lakosság10.
számára
tott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
pályázat, mely keretén belül lehetőség nyílt egy
Elfogadásra került a 2014. évre vonatkozó zár- Suzuki Vitara típusú személygépkocsi beszerzészámadási rendeletet. A 2014. év könyvelési hi- sére. A fenti pályázaton nyert autó értéke közel
ányosságainak pótlását követően átláthatóvá 6 millió forint.
vált a hivatal gazdálkodása.
Az Óvoda konyha akadálymentesítésére, szociális étkeztetéshez szükséges átadó ablak kialakíA testület döntött a 045 hrsz-ú telek – ez a foci- tására vonatkozó pályázat forráshiány miatt elpálya és a Posta utca közötti terület – megosztá- utasításra került.
sáról. A döntés értelmében a tulajdoni viszo- Járdafelújítása vonatkozó pályázat, mely jelennyok rendezését követően, az Önkormányzat leg elbírálás alatt áll.
későbbi tervei között szerepel a terület megvá- Csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási
sárlása.
ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához.
Pályázatot nyújtott be a szociális célú tűzifa váGalgamácsa-Vácegres Önkormányzatok közös sárlásának támogatására.
testületi rendezték a Közös Hivatal (korábbi
Körjegyzőség) és a Kódexpress között 2002. óta Galgamácsai menyecskék és Galgamácsai Őszifennálló tartozást. Peren kívüli egyezségnek kö- rózsa nyugdíjas klub az ősz folyamán közösségszönhetően a cég elállt a pertől és jogos követe- építő kirándulást szerveztek, mely költségét a
léséből közel 1,5 millió forintról lemondott.
résztvevők saját erőből finanszírozták. A csoportok települési rendezvényeken vállalt szeTestületi döntés született a Hétszínvirág Óvoda replésük elismeréséül az önkormányzat jelkényitva tartásával kapcsolatban, az intézmény pes összeggel támogatta a kezdeményezést.
reggel 6.00 órától várja a gyermekeket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani TurA testület 1000 m2 térkő, valamint 250m3 zú- csán Csabának, aki társadalmi munka keretézott kő vásárlásáról döntött melyet járda és ben, munkagépével a művelődési ház mögötti
parképítési célra, valamint a temetőben útépí- terület, valamint a temető tereprendezésében
tésre kíván felhasználni. Ezúton szeretnénk kö- nyújtott segítséget.
szönetet mondani Garai Lászlónak és családjá- Külön szeretnénk kifejezni köszönetünket Örkénak, hogy ingyenesen biztosította a fenti építő- nyi Gábornak a szüreti felvonuláson nyújtott
anyagok tárolását az autósmozi területén.
segítségért valamint Garai Lászlónak és Garai
Zoltánnak, hogy a település rendezvényeit évek
Az előzetes célkitűzéseknek megfelelően meg- óta jelentős adományaikkal támogatják.
kezdődött a temető környékének valamint a ra- Köszönjük Kiss Jánosnak a művelődési ház nyívatalozó épületének rehabilitációja. Első ütem- lászáróin és zárain végzett javításait.
ben a kerítés és a kapuk, valamint a ravatalozó
közvetlen környezetének rekonstrukciója valósult meg. A munkálatokat az önkormányzat közA Művelődési Ház szeretettel
célú foglalkoztatottak segítségével oldotta meg,
várja a kedves érdeklődőket!
ennek következtében mintegy 1 millió forintnyi
Könyvtári órák:
munkadíj költséget sikerült megspórolni.

Önkormányzati testületi hírek!

Galgamácsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) az
alábbi pályázatok benyújtásáról döntött:
Ingyenes nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
pályázat, mely sikeresen megvalósult és lezárult.

Kedd és csütörtök 15-18-ig.
Ingyenes Wifi és számítógép
használat. Fénymásolás,
szkennelés, nyomtatás.
Ping-pongozási lehetőség.
Hétfő 17 óra: Hímzőkör
Kedd: 17 óra, Tánctanfolyam
Csütörtök 16 óra Sakk
Péntek: 17 óra, Jobb agyféltekés
rajzszakkör
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Jobb agyféltekés rajzolásról
Az emberek nagy részénél a bal agyfélteke működése a domináns. A mai rohanó világunkban erre nagyon is szükségünk van. Meg kell felelnünk az iskolában, helyt kell állnunk a munkahelyünkön, el kell tartanunk a családunkat. Már-már annyira átveszi az
irányítást a bal agyfélteke, hogy szinte nem, vagy csak nagyon ritkán engedi, hogy a
jobb agyfélteke beleszóljon a dolgokba. Az embernek ahhoz, hogy céljait elérje és a hozzávezető kemény munkát bírja szüksége van pihenésre. Szabadjára kell, hogy engedje
képzeletét, kreativitását. Ebben segít nekünk a jobb agyféltekénk.
Amikor meglátunk egy szép rajzot rögtön előtérbe kerül a bal agyféltekénk és az életünk folyamán kialakított hitrendszerünk,”hogy mi ilyet úgy sem tudunk csinálni”. Azzal, hogy jobb agyféltekénket is intenzívebb működésre késztetjük segít látásmódunk
változásában. Így új rálátást ad a világ működésére, ezáltal segít a harmonikusabb,
eredményesebb élet elérésében. A jobb agyféltekés rajzolás technikájának elsajátítása
segít a koncentrációs zavarok feloldásában, a koncentrációs képességünk fejlesztésében, jobban tudunk egy meghatározott dologra, probléma megoldására koncentrálni,
azaz fejleszti a probléma megoldó képességünket, egy másfajta látásmód, új szemléletmód elsajátításában, eltávolodni a problémától, bátran gondolni merészet! Fejleszti a
kreativitásunkat, az önbizalmunkat, az önbecsülés erősítését, a belső egyensúly, lelki
béke, harmónia kialakulásában, a kapcsolatok javításában, a diszlexiás, diszgráfiás
problémák megoldásában, a kommunikációs képesség fejlődésében
A jobb agyféltekés rajztanfolyamon mindenkiben felébred a szunnyadó művész, kibontakozik saját rajzolási készsége. Ezen kreativitáson keresztül a hallgatók meglátják önmagukat és azt, hogy hogyan reagálnak ugyanezekkel az érzelmekkel életük egyéb területeire. Varázslatos önismereti kalandban van részük!
2007-ben ismerkedtem meg először a jobb agyféltekés rajzolással. Elhatároztam, hogy
ezt a tudást unokáimnak is meg kell ismernie. Ez év tavaszán Szepes Liliánánál elvégeztem a fekete-fehér jobb agyféltekés rajztanfolyamot. A tanfolyam elvégzése után még
jobban megerősödött bennem az a gondolat, hogy ezt a technikát nem csak az én unokáimnak, hanem lehetőséghez mérten minden gyereknek meg kellene ismernie, tanulnia. A tanfolyamon megkértem Liliánát - aki amellett, hogy ezt a technikát tanítja szakképzett kineziológus -, hogy jöjjön el Galgamácsára.
Ezzel a lehetőséggel a gyerekek és szüleik időt, fáradságot megtakarítva megszabadulnak attól a tehertől, hogy naponta 2-2,5 órát Budapestre és onnan haza utazzanak.

Jobb agyféltekés rajztanfolyam és a tábor
Megkerestem Ecker Tamás polgármester urat, aki örömmel fogadta a kezdeményezésemet. Biztosított arról, hogy a lehetőségeikhez mérten az Önkormányzat mindenben támogatja a csoportot. Nagy anyagi segítséget jelentett számunkra, hogy ingyen használhattuk 5 napon keresztül a Művelődési Házat. A tanfolyamon résztvevők számára ebédet biztosított a helyi óvodában és mindezeken túl még anyagi segítséget is nyújtott.
Azok a gyerekek akik Galgamácsán laknak 2.500 Ft-ot és azok akik a falu általános iskolájának tanulói 5.000 Ft támogatást kaptak. Ezzel is támogatva a helyi jól felszerel általános iskolát és ösztönözve a diákokat, akik az iskola tanulói.
A táborba 17 gyerek jelentkezett 8-tól 13 éves korosztályig bezáróan, lányok fiúk vegyesen. A lehetőség híre eljutott más falvakba is és a csapatban 2 nagylány volt, akik
nem helyi lakosok.
2015. június 29-én a tábor megnyitotta kapuit. Az első 4 nap programja a jobb agyfélte-
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kés rajzolás technikájának elsajátítása. Az ötödik napon pedig egy szabadtéri rajzolással egybekötött kikapcsolódást szerveztünk, délután pedig készülődtünk a gyerekek
rajzainak kiállítására.
Első nap reggelén válogattak a gyerekek a Liliána által hozott képekből, melyeken ismerős és ismeretlen emberek portréi voltak láthatóak. Mindenki tudásához mérten lerajzolta az általa választott arcot. Jó volt végignézni az asztaloknál dolgozó gyerekeken
milyen önfeledten, élvezettel és elmélyülve rajzolnak. Egy-egy feladat előtt pár percre
megálltunk és egyszerű, de mégis speciális mozgás gyakorlatokat végeztünk, melyek
segítettek abban, hogy a jobb és a bal agyféltekéink összehangoltabban tudjon dolgozni.
Ezen gyakorlatok elsajátítása és rendszeres használata lehetővé teszi az agyféltekék
gyorsabb és hatékonyabb összehangolását, a feladatok könnyebb elvégzését, a kreativitás bátrabb megélését és a stresszmentes tanulást. A tanultak alapján a nap vége felé
megkapták első komolyabb feladatukat. Mindenki levette a cipőjét vagy a szandálját
maga elé tette és lerajzolta. A nap végén mikor a szüleik értük jöttek, rajzaik láttán csak
ámultak-bámultak. El sem hitték, hogy az ő gyermekük ilyenre képes. Nap mint nap
szembesültek az eddig rejtett tudásával, tehetségével. Jó volt látni a szülők örömét és
büszkeségét amint a rajzokat nézegették. Volt olyan anyuka aki el sem akarta hinni,
hogy az ő örök mozgó gyermeke, akit sokszor leültetni sem lehetet, nem még hogy ceruzát fogjon a kezébe és rajzoljon, most ilyen jó rajzokat készített.
A gyerekek a 4 napot keményen végigdolgozták. Ezen a képességfejlesztő képzésen a
gyermekeknek lehetőségük volt arra, hogy életkoruknak megfelelő ütemben és korukhoz igazodó játékos feladatok segítségével tanuljanak meg rajzolni. A későbbiekben
előttük kitárul a világ és nem csak a rajzolás területén tudják használni a tanultakat.
Az utolsó nap délutánján a gyerekek izgatottan készülődtek a kiállításra. Mindazok akik
el tudtak jönni és megtisztelték őket azzal, hogy végignézték a képeiket igazi élményben volt részük, ezt a véleményüket a vendégkönyvbe is leírták. A kiállítás után a tábor
zárta kapuit, de nem örökre. A gyerekek számára, hogy ne felejtsék el és továbbiakban
is hasznosítani és fejleszteni tudják a tanultakat augusztustól minden pénteken délután
foglalkozást tartunk.
Ez a tábor nem jöhetett volna létre, ha oly sok ember nem nyújtott volna segítséget. Köszönetet mondok Ecker Tamás úrnak, aki az anyagiakon túl oly sok mindenben támogatott minket, Szepes Liliánának, aki a jobb agyféltekés rajzolás technikáját megmutatta a gyerekeknek, Balatoni Imrének, aki a technikai lehetőséget biztosította, Zséliné
Jardek Hajnalkának, aki a táborban nem csak a gyerekek felügyeletében segédkezett és
fényképezőgépével megörökítette a pillanatokat, Podmaniczki Ildikónak, az óvoda vezetésének és minden dolgozójának, akik 5 napon keresztül gondoskodtak arról, hogy
ebédet kapjunk, és nem utolsó sorban mindazoknak, akik segítettek és biztattak minket.
Földesi Erzsébet
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Az új jegyző eskütételére július elején került sor, és azt követően át is vette a hivatalát.
Kezdjük a beszélgetést személyes bemutatkozással. Mit illik Önről tudnunk?
1986-ban születtem Budapesten. Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumában érettségiztem
2005-ben. Ezután 2011-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végeztem jogászként. Az egyetem elvégzése után dr. Balsai Szabolcs ügyvédi irodájában tevékenykedtem ügyvédjelöltként, majd a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál szereztem közigazgatási tapasztalatot.
Szabadidőmet szívesen töltöm a harcművészetek gyakorlásával, tanulásával, ami kiskorom óta komoly helyet foglal el az életemben.
Van-e kötődése Galgamácsához, miért éppen községünket választotta?
Nincs közvetlen kötődésem Galgamácsához, Budapestről származom. Amikor idén tavasszal, az előző munkahelyemen megfogalmazódott bennem a váltás gondolata, egy informatikai területen működő multinacionális vállalat állásajánlata, illetve a galgamácsai jegyzői pozíció nyilvános pályázata között kellett döntést
hoznom. Végül a döntésemet alapvetően az befolyásolta, hogy a jegyzői pozíció nagyobb szakmai változatosságot és több kihívást tartogat, illetve ebben a tisztségben közvetlenül – reményeim szerint pozitív –
hatást tudok gyakorolni a lakosság életére, segíthetem egy kisebb település életét.
Egy ember személyiségét mutatja az is, hogy milyen értékek fontosak a számára. Önt mi érinti meg
igazán?
Első helyen a családot említeném, habár még nem vagyok nős és gyermekeim sincsenek.
A harcművészetek gyakorlása és oktatása folytán rendkívül fontosnak tartom a mozgást, a sportot és a
gyermekek egészséges életmódra nevelését.
Másrészt a tevékenységem során fontos számomra, hogy a közösség érdekeit szem előtt tartva, az egyes
egyéneknek is segítséget tudjak nyújtani, természetesen a jogszabályok szabta határokon belül mozogva.
Mindemellett a jegyző, egy közösség embere is. Hogyan gondolja a kapcsolattartást a lakossággal?
A kapcsolattartást – meglátásom szerint – elsősorban a személyes jelenlét, a személyes kontaktus tudja
biztosítani. A hivatali jelenléten kívül természetesen részt veszek a település életében felmerülő közösségi
eseményeken. Ilyen esemény volt a szüreti felvonulás és mulatság is, illetve remélem, hogy még sok hasonló színvonalas rendezvény lesz Galgamácsán a jövőben.
Melyek voltak az első lépések a hivatala elfoglalását követően, hogyan kívánja átalakítani, fejleszteni a hivatalt?
Első lépésként természetesen megismerkedtem a szervezettel, áttekintettem, hogy mik azok a területek,
amelyek esetében javítani tudok a hivatali működésen. Első lépésként a kiadások csökkentését tudnám
kiemelni.
Fokozottan törekszem az
ügyintézési idő lerövidítésére, az egyes intézmények
vezetőivel való jó és konstruktív munkakapcsolatra,
valamint a kellemes munkahelyi légkör biztosítására.
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívá-

nunk a munkájához.
Köszönöm szépen!
(B.I.)

Dr. Györkös Roland István várja a község lakosait a hivatal ügyfélfogadási idejében. Forduljanak hozzá bizalommal!
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Akikre büszkék vagyunk
Galgamácsán tavasztól őszig nap mint nap össze lehet futni – illetve gurulni – velük az
utcán, mégis kevesen ismerik valódi tehetséges oldalukat. Újságunk azonban megkereste őket, hogy egy rövid interjún keresztül olvasóink is megismerkedhessenek velük közelebbről. Ők a Pedal Kick Crew, avagy a Pedálrúgók. Kérdéseinkre Bojtár Balázs – a
PKC egyik alapítója válaszol.
Hogyan alapult a Pedal Kick Crew?
Tóth Ádám barátommal már lassan 10 éve komoly sportként foglalkozunk a kerékpározással, és már régóta gondolkoztunk azon, hogy csinálhatnánk egy valódi csapatot. Így
3 évvel ezelőtt a közelebbi baráti társaságból összeálltunk kicsit hivatalosabban is,
mert általában a hétköznapokon is együtt mozgunk. Galgamácsáról Bojtár Krisztián,
Garai Zoltán, Kurucz Attila, és Kővári Fábián teker velünk, és a környező településekről
is több tagunk van. De természetesen a PKC családjához többen is tartoznak, akik nem
feltétlen sportként, hanem hobbiként bicikliznek.
Hogy egy kicsit egységesebbnek érezzük magunkat, Ádám kitalált egy jól hangzó nevet
– szabadfordításban „pedál rúgó csapat” /szerk./ – és jómagam pedig megalkottam a
logónkat, melyet le is gyártattunk: pólóink vannak, a találkozókra is ezekben járunk.
Mondanál egy pár szót erről a sportról, amit barátaiddal együtt űztök, ugyanis
nem tűnik hagyományos biciklizésnek?
Elsősorban szeretném elmondani, hogy a csapatban többféle stílusban mozgunk szerencsére. Van „Freeride” és „Downhill” kerékpárosunk, ezt a kettőt az erdőben szokás
művelni. A freeride kicsit szabadabb, lényege, hogy minél stílusosabban és minél nehezebb terepen kell lejönni, közben trükközve, de semmi sincs megszabva, az egész a szabadságról szól.
A „Dirt” sítlus, ahol földből épített ugratókon, minél látványosabb trükköket kell csinálni. Ehhez hasonló a „Skatepark” is, csak ott stabil, épített elemek vannak, ezért picit
korlátoltabb, mint a dirt, ahol azt épít az ember, amit akar.
A „Street” pedig olyan, mint a freeriden, csak itt az utca adottságait kell kihasználni, a
természetével ellentétben. Minél kreatívabb valaki, annál jobb. Országúti kerékpárosaink is vannak.
Az is nagyon jó dolog, hogy fitten tart. Mindent összevetve, én nagyon ajánlom a biciklizés ezen ágait, mert nincs jobb dolog annál, mikor az ember repül a levegőben, vagy éppen egy erdei ösvényen zúzz lefelé, vagy megismeri a hazáját országútizás közben. Ami
pedig a legfontosabb, hogy sok barátod, haverod lehet. Életérzésnek szoktuk mi mondani inkább, nem sportnak, mert ez tényleg több.
Szoktatok versenyekre vagy találkozókra járni?
Igen, természetesen. Több találkozón is részt vett csapatunk az elmúlt években, többek
közt a Gödöllőn megrendezésre kerülő Attraktív Kupán, Budapesten a HiJackers Dirt
versenyen, ahol még ugyan nem neveztünk, de a jövő évben mindenképp szeretnénk
indulni rajta. Emellett Kővári Fábián versenyzett már Tatabányán, illetve indult, és erős
középmezőnyben végzett a Kékes DH-n, ezúton is gratulálunk neki! Persze az idei Galgamácsai Családi Napon is indult csapatunk a főzőversenyben, ahol különdíjat is szereztünk! Idén október elején pedig mi magunk szerveztünk egy ilyen összejövetelt, igen
nagy sikerrel.
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Hogyan készültök a versenyekre, hol gyakoroltok?
Nagyon sok ugratót ástunk ebben a 10 évben, már nem is tudnám megmondani, hogy
mennyit pontosan. Mire megszoktuk, és jól éreztük magunkat, sajnos mindet rövid időn
belül elbontatták különböző okokra hivatkozva. Ez van sajnos, de mi nem adtuk, fel
mindig ástunk, újra és újra, mígnem 3 éve szerencsére részben megoldódott a problémánk, Kurucz Attila tagunk jóvoltából. Tudott biztosítani egy magánterületet, ahol elkezdtük építeni a Pedal Kick Step Up-ot (ugratót), ami nagyon jóra sikerült, a gyakorlásra megfelelő pálya. Ezúton is köszönjük Attila mamájának, hogy támogatott minket a
hellyel!
Mik a tervek a jövőre nézve? Megcélzott álmok, hova tovább?
Terveink közt szerepel, hogy hamarosan benevezünk versenyekre is, hogy meglássuk,
jelenleg hol állunk a ranglistákon. Ehhez kapcsolódik a másik tervünk, amit már párszor meg is próbáltunk, hogy lehetne egy nagyobb volumenű hivatalos pályánk, amit a
kezdőktől kezdve a profikig bárki használhatna, egy csendes, félreeső helyen. Ez azért
kellene leginkább, mert ezt a sportot úgy a legjobb csinálni, ha nyugodtan tudod: szól a
zene, megy az esés-kelés. Nincsenek más zavaró dolgok, komolyabb pályán komolyabb
fejlődést tudnánk elérni.
Mire lenne szükségetek ehhez?
Az extrém kerékpározással kapcsolatos nézeteken kéne egy kicsit változtatni. Ez a
sport nem olyan fiatal dolog, Magyarországon is jelen van, legalább 10 éve. Sajnos nekünk magyaroknak nehezebb a dolgunk a fejlődésnél, mint a külföldieknek, ahol ezt a
sportot jobban elismerik, és nagyobb támogatottságuk is van. De azt gondolom, most
már eléggé haladunk abba az irányba, hogy már sokan nem csak bohócoknak néznek,
hanem sportembereknek, akik kicsit érdekesek, hogy a biciklivel ilyeneket csinálnak,
de ügyesek. Jó magam is kaptam már dicsérő szavakat Galgamácsán is, ami nagyban
inspirál, hogy valamit jól csinálok, van értelme.
Reméljük, hogy összejönnek a tervek, sok siker kívánunk!
Mi köszönjük a megkeresést! Reméljük, sokakat inspirálunk, hogy ne adják fel álmaikat!
Bartos Andrea

Fontos Tájékoztató!
A helyi iparűzési adó rendeletünkre hivatkozva:
a temetőben ideiglenes jelleggel vállalkozási munkát végző vállalkozónak (sírkő elhelyezése, felújítása, stb.) tevékenysége után napi 5.000.- Ft iparűzési adót kell fizetni a
Galgamácsai Önkormányzatnak erre a célra elkülönített számlájára. Ezen összeget nem
a munkát megrendelő hozzátartozót terheli, hanem azt a vállalkozónak kell befizetnie
az önkormányzatnak.

Emlékeztető!

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 2016. január 1-jével lép hatályba és azon személyeket terheli, akik nem kötnek rá a csatorna rendszerre. A díj meghatározásának módja: 2015. évben a DAKÖV Kft. által kimutatott vízmérőn mért és elszámolt ivóvízfogyasztás mennyisége x 1.800.- Ft. (A talajterhelési díj ingatlanonként értendő)
Kérjük, hogy azok, akik rákötési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, mielőbb
szíveskedjenek intézkedni, ugyanis ennek hiányában jelentős többletköltséggel kell
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Isten áldja meg Galgamácsát!
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Köszönettel vettem a felkérést, s azt, hogy pár sorban megjeleníthetjük a község hivatalos orgánumában a helyi hívők közösségének életét. A magam részéről visszatekinteni csak az elmúlt egy
évre tudok – amióta én vezetem a plébániát –, s ez az időtartam, amilyen kevésnek, olyan soknak
is tűnik. Kevésnek, hiszen az eltelt hónapok során épp csak hogy megismerhettem ezt a közösséget; és „soknak”, hiszen ilyen rövid idő alatt is annyi minden történik!
Érkezésem egybeesett az önkormányzati választással, így egy újonnan felállt községi vezetéssel
tudtuk megkezdeni az együttműködést, amelyet – mondhatom – folyamatos segítőkészség jellemez az önkormányzat részéről. A plébánia ehhez azzal igyekszik hozzájárulni, hogy hitéleti eseményeinek sorába beleilleszti mindazt, ami az állami vagy helyi ünnepekben vallási, egyházi vonatkozással is bírhat. Szép példája volt ennek többek között Szent István ünnepe, amikor Galgamácsa új kenyerét a templomban, Dr. Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg; vagy a plébániai
majális Pünkösd hétfőjén, amelyre a falu minden lakója hivatalos volt. Újonnan felállt egyháztanácsunk több tagja is benne van a falusi menedzsmentben, ez is sokat segít a naprakész kapcsolatban. Tudom, még számtalan lehetőség van az ilyesfajta együttműködésre, és munkatársaimmal
együtt mindent meg is teszünk, hogy ez tovább fejlődjön.
Egy közösség életében azonban nemcsak a szép, a jó van jelen. Az elmúlt egy év bizony soknak
tűnik, ha közben kiderül például, hogy a réz ereszcsatornák itt is szeretnek eltűnni a tető alól…
Bár ez és a hasonlók semmiségek ahhoz képest, hogy ilyen rövid idő alatt is mennyi értékes ember, mennyi kedves, segítésre, imára mindig kész hívő, szerető apa, anya, barát távozott el közülünk! A szűkös hely miatt, mindannyiuk nevében, itt csak Korcsek Pali bátyámat emelném ki, akiről – azt hiszem – az Olvasók mindegyike több jót tud mondani nálam. Én csak annyit: ő volt az,
aki darabos bölcsességével, fogyatkozó, de készséges erejével és keresztény szeretetével szinte a
vállain hordozott körül engem az ő szeretett falujában, hogy „gyüttmentből” mielőbb én is
„falubéli” lehessek. Isten jutalmazza meg őt és minden eltávozott testvérünket! Isten áldja meg
mindazokat – Bözsi nénitől, a sekrestyéstől kezdve, az alakuló közösségek tagjain és az egyháztanácsosokon át a halottainkért énekelő asszonyokig, vagy az ünnepeinket hűségesen segítő polgárőrökig – akik Krisztus követését nemcsak a templom falain belül, de Galgamácsa minden lakóját segítve és szeretve gyakorolják!
Addig is, míg e hasábokon újra találkozunk, folyamatosan tájékozódhatnak plébániánk életéről a
Facebook „Szent Kereszt Plébánia, Galgamácsa” csoportjának bejegyzéseiből. De ami még jobb:
személyesen is szeretettel várunk mindenkit, jöjjön akár lelke, akár teste szükségleteivel, akár
„csak úgy”. Isten áldja meg Galgamácsát!
Magyar Bertalan

A községi Szent István napi
ünnepségre 2015. augusztus
20-án 10 órakor került sor.
Szentmisét celebrált és az új
ke n ye re t
me gá l do t t a :
dr. Varga Lajos váci segédpüspök és Magyar Bertalan diakónus.
Közreműködtek a Mácsai Menyecskék és az Őszirózsa
Nyugdíjas klub.
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A Pedal Kick Crew edzés közben. Cikkünk a 13. oldalon olvasható. Fotó: Bojtár Balázs
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