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Roller-a
 Mi a rollerezés? Sport? Hobbi?
Hollósy Gábor (21 éves, a Fáy András Szakközépiskolában tanul autóvillamossági szakon), 7–8 éve kezdett rollerezni: Életérzés!
 Nem is neveznétek sportnak?
Péter Dávid (19 éves, a Metropolitan Egyetemen pénzügyeket és
számvitelt tanul, kb. 6 éve rollerezik): De, extrémsport. Attól életérzés, hogy amikor rollerezel, kikapcsolsz: nem gondolsz semmi másra.
Csak az adrenalin érdekel.
 Az úszás is kikapcsol, mégsem
nevezném életérzésnek.
PD: Abban nincs is adrenalin.
HG: Amikor sportolsz, csak az adott
trükkel foglalkozol, hogy adod be.
 Hányan rollerezhetnek Maglódon?
PD: Kb. 10–15 en.
HG: Inkább 20–25-öt mondanék.
 Ismeri egymást ez a csapat? Vagy
tagolódik a társaság?
HG: Mindenki ismer mindenkit. Ha jobb
idô van, aki teheti, suli után mindig kijön,
és gyakorol. Rosszabb idôben nem annyira rendszeresen, de heti háromszor akkor is.
 Informátorom szerint (a fiam is rollerezik) ti vagytok Maglódon a legjobbak. Valóban?
PD: Nem szeretnék nagyképû lenni, de így
van. Mi már régóta ûzzük az „ipart”.
HG: Sokat gyakorlunk, valóban. Próbálunk mindig egyre jobbak lenni.
 Min lehet ezt lemérni?
PD: A trükkök mennyiségén és minôségén. Olyan trükkökön, amit más ritkábban
csinál.
HG: És a stíluson is. Mindenkinek másmás stílusa van. Minél többet gyakorolsz
egy trükköt, az egyre egyszerûbb lesz számodra. Közben változik a stílusod: hogyan rúgod ki a rollert, hogyan rúgod el a
lapot. Lehet lazán és tisztán is rollerezni,
és van, aki utcai stílusban ûzi, más
parkokban gyakorol inkább.
 Melyik a legnehezebb trükkötök?
PD: A hátra szaltóról mindenki azt hiszi,

Hollósy Gábor
beadja a „no hand”-et

Ride or die: Hollósy Gábor
(kapucniban) és Péter Dávid

hogy nehéz. Én nem mondanám technikailag nehéznek.
HG: Egyetértek. Azért gondolják nehéznek, mert le kell küzdeni hozzá a félelemérzetet.
 Ezt Maglódon tán ti sem reszkírozzátok meg. Inkább Vecsésen?
PD: Valóban ezt csak beltéri pályán szabad megpróbálni, ahol biztonságosabbak,
jobbak a lehetôségek ehhez.
 Ott maradtam le a fiamtól (már az
elején), hogy „beadom a vp-t” (a trükköket a rollereresek „beadják”), és
„beadom a kp-t”: ez a vázpörgetés és
kormánypörgetés. Van rollerszótár?
PD: Inkább kódnyelvnek mondanám, és
nem adták még ki…
HG: A rutin és az évek ismertetik meg az
emberrel. Külföldi videók alapján határozzuk meg magunk, hogy melyik trükköt
hogy hívnak, milyen szakkifejezést használnak hozzá.
PD: Megpróbáljuk magyarosítani, rövidíteni ezeket.
HG: Az eredeti nyelv itt is az angol. A
márkaneveket sem fordítjuk le, itt sem
mindent.
 Mennyire férfias ez a sport? Igényel
erőkifejtést ez a kicsinek, karcsúnak
látszó eszköz?
PD: Nagyon is férfias pl. egy-egy életveszélyes mutatvány, de lányok is meg
tudják csinálni, ha akarják.
HG: Maglódon ugyan nincsenek köztünk
lányok, de ismerünk nagyon durván kiemelkedô teljesítményû magyar lányokat.
 Azért tetszik nekem, amit csináltok,
mert „kaptátok” ugyan ezt a pályát,
de az ég egy adta világon senki nem
foglalkozik veletek: nincs egyesület,
edző, magatokra vagytok benne utalva, és mégis csináljátok, rendületlenül.
PD: Szponzorok azért akadnak. Én pl. ingyen járok a Factory Arénába, ahol nyáron táborok vannak, ingyen kapok tôlük
pólót, pulóvert.
HG: Magyarországon még nem terjedt el
eléggé a szponzoráció sem a rollerezésben.

 Fel sem merült, hogy formalizáljátok a viszonyaitokat: egyesületet alakítsatok, hogy könynyebben tanuljatok, együtt hívjatok meg sztárokat edzeni?
PD: Ügyesebb rollereseket a barátaink közül már hívtunk el ide, de
csak ennyi.
HG: Nincs rá szükség, mert „csak” kikapcsolódni járunk ide.
 Nincs is ebben további perspektíva? Elvégzitek az iskolát, és a
roller megmarad fiatalkori emléknek?
PD: Valószínûleg így lesz. Magyarországon nem lehet ennél többet kihozni a
rollerezésbôl. Külföldön meg is lehet
belôle élni, ahol vannak nagyobb és jobb
pályák. Ahol jó fizetést is adnak a tudáshoz, vegyük pl. a Nitro Circust...
HG: Külföldön milliókat kereshetnek az
ügyes rolleresek ebbôl.
PD: Magyarország erre nem ad lehetôséget.
 Milyen minőségű a ti tudásotokhoz
képest a maglódi pálya?
PD: Örülünk neki, de mi már rég kinôttük,
mint a cipônket. Kezdésnek viszont nagyon jó. Lejárunk persze, mi is, de itt már
új trükköt nem tudunk gyakorolni.
Esetleg nagyon kreatívan. Legfeljebb
olyan technikákat, mint a manual, amikor
elsô vagy hátsó keréken megyünk csak…
Péter Dávid hátra
szaltóban

 A környéken hol van még pálya?
PD: Gyömrôn csak tervezik, de szerintem
sosem lesz meg, olyan régóta ígérik.
Ecseren sincs, van viszont Péteriben és
Vecsésen. Gödöllô azért már messzebb
van. Nagytarcsán most épült a nyáron, én
azt az egyik legjobb itthoni pályának tartom.
 Mit lehet tenni ezzel a pályával, ha
tovább akarnák fejleszteni?
PD: Húúú… Lebontani! Mi már ezt egészen más szemmel nézzük, mint a tervezôk annak idején.
HG: Ma már teljesen más parkot kellene
építeni. Más elrendezéssel itt olyan jó
pályát lehetne építeni…
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Meizl Máté megint megmutatta!

A Szombathelyen november 17–18-án megrendezett felnôtt
súlyemelô országos bajnokságon Meizl Máté bronzérmet nyert.
A 20 éves maglódi versenyzô az 56 kg-osok mezônyében szakításban 75, lökésben, 95 kg-ot emelt. Alig 3 kg-mal maradt el a
2. helyezett, gyôri Huber Bencétôl.

Maszat:
lankadatlanul
a lankákon:
A Maglódi Szabadidô-, Természetjáró és Sportegyesület november 17-én a Gödöllöi-dombság lankáira hívta teljesítményIndulásra
túrázni az érdeklôdôket.
készen
A számok ridegebbek, mint a
szép nap hangulata volt: 8 km-t tett meg 67 fô (31 gyerek, 36
felnôtt), 15 km-t 91 fô (40+51) és 22 km-t 81 fô (34+47). 8
sportoló futva teljesítette a 22 km-es távot. A 25 segítôbôl 4-en
a túráztak is. A maglódi iskola alsó tagozatáról 23, a felsôbôl 39
diák jött el.
A futók között I. helyezett lett Varga Zoltán (Gyömrô) 2 óra
23 perces idôvel, a nôk között Berényi Margit, az ifjúsági korosztályban Csizmazia Bence diadalmaskodott.
Az osztályok közötti versenyben az alsó tagozaton nem hirdethettek eredményt az alacsony részvétel miatt. A felsôsöknél I.
a Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimnázium 8. b osztálya (14 fô,
308 km), II. a Vermesy 5. a osztálya (12 fô, 138 km), III. a Vermesy 7. a osztálya (7 fô 126 km). A Csapatok között I. a TRX
csapata (Gyömrô, Maglód, 33 fô, 544 km), II. a gyömrôi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (14 fô, 210 km) és III. a budapesti
MAKKA Szabadidôsport Egyesület (10 fô, 150 km).
P.K.

(folytatás az elôzô oldalról)

Roller-adrenalin: magadért felelsz
PD: Nem is feltétlenül egy kivitelezô
céget kellene megbízni, mert egy jó
kômûvesnek is el tudnánk mondani, hogy
hova milyen ívet kellene építeni, és fele
annyiba sem kerülne, mint a legyártott
elemek.
 Mennyibe kerülhetne egy ilyen átépítés?
PD: Amikor 17 millióból megépült ez a
pálya, akkor is ajánlottunk más elemeket,
de addigra már megvolt a szerzôdés a
kivitelezôvel. Kb. egy hónapja pedig egy
pool nevezetû, elôre gyártott megoldásról
írtam az önkormányzatnak, amibôl jelenleg 2 van itthon, Szegeden és Sashalmon.
„Hivatalosan” ez kb. 50 millió Ft-ba kerülne, de szerintem 10 millióból már
olyan pályát lehetne építeni… Pl. Csepelen is így készült, betonozással.
 Nem kell ehhez betartani egy sor
olyan szakhatósági előírást, ami miatt
eleve nem kőművesekhez fordulnak,
hanem szakcégekhez?
PD: Az elôírásokról sajnos nem sokat
tudok, de Nagyiccén is maguknak építették a gördeszkások a pályájukat. Ôk
dobták össze a tök jó pályára a pénzt, bár
biztos szereztek támogatásokat is. Sajnos
arra rollereseket nem engednek fel.
 Ide járnak a rollereseken kívül
mások?
PD: Gyömrôrôl is jönnek ide a barátaink:
gördeszkások, BMX-esek. De görkorinak
is jó ez a pálya.
 Rendszeresen felmerül, hogy ide, a
viszonylag kieső helyre járnak a fiatalok drogozni. Gyakran összefirkálják a

pályát, trágárságokkal van tele a környék. Ebből ti mit láttok?
PD: Mi ezzel semmit nem tudunk kezdeni, mert sportolni jövünk ide. A graffitik
számunkra eleve balesetveszélyesek, a
festéken megcsúszik vagy tönkremegy a
kerék.
HG: Kamerát kellene ide felszerelni, és
elkeríteni a területet.
PD: Este 10-tôl be kellene zárni. Mondjuk
új lámpa sem ártana, mert ennek semmi
hatása nincs, 5 óra után itt már nem lehet
látni. Eleve rossz helyen van, a 4 sarokba
vagy az ívek mögé kellene tenni a fényt.
 Egyébként milyen rolleretek van?
HG: Különféle márkákból építettük össze.
PD: Custom, így hívják ezeket az egyedi
építésû hibrid rollereket.
 Ha idejönne egy fiatal maglódi
„sporttárs”, mit mondanátok, hogy
kezdjenneki a rollerezésnek?
HG: Az interneten mindent megtalálhat.
PD: A youtube nagy segítség. Általában a
kezdôk félénkek, de mindig szoktunk
segíteni, hogyan kezdjenek trükköket tanulni. De el lehet menni táborba is, pl. a
Factory Arénába.
 Drága sport ez?
PD: Alkatrész-függô kérdés ez, esetenként kimondottan drága.
HG: Szerintem nem drága. A profi rollerek ugyan 200 ezernél kezdôdnek, de nagyon jó amatôr rollerek kaphatók kezdôknek már 50 ezerért. Aki egyesületbe jár
sportolni, oda is be kell ennyit fizetni, a
felszerelésbe, tagdíjba is.

 Viszont ott azért a pénzért felnőtt,
szakmai segítség és felelősségvállalás
áll rendelkezésre. Itt vadromantika
van és szabadság.
PD: Ezért extrémsport. Magadért felelsz.
VarZol

Foci és frocli
A Maglódi TC futsal csapata az NB II.
Nyugati csoportjában a 13. forduló után,
zsinórban a 4. gyôzelmet aratva, lelépte
a gyôri ETO SZC-t (5:3) is, és a 2. helyen
áll.
A legkiemelkedôbb teljesítményt a
szabadtéren játszó csapatok közül az
öregfiúk nyújtották. Bár júniusban még
az is kérdés volt, tudják-e vállalni az új
idényt, az elôkelô 3. helyrôl várhatják a
tavaszi idényt.
Majdnem 3 hónap után tudott újra
nyerni az MTC felnôtt labdarúgó csapata. A bajnokság 4. fordulójáról halasztották decemberre a Biatorbágy elleni
találkozót. A hazai gyôzelemmel a tabella utolsó helyérôl a 12.-re elôre lépve
készülhet a tavaszi folytatásra. Nahóczky
Attila vezetôedzô így nyilatkozott a
maglodtc.hu-nak „Nagyon sokat kellett
várnunk erre a hazai sikerre, de csapatunk mindent megtett, hogy kiszolgálja a
mérkôzésre kilátogató kevés nézôt.
Nagyszerô játékkal nagyon szép gyôzelmet arattunk.”
Az U15 két ponttal lemaradva a
dobogós pozícióból a 4., az U14 csapata
az 5., az és az U19 a 10. helyrôl rajtol a
következô szezonban.
Forrás: maglodtc.hu
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Hová lettél régi kardunk...?
1923

gyan lehetne ezt a gaznovember 1-jén
tettet azoknak az ára világégéstôl
váknak, özvegyekmegviselt maglódi özvenek, rokkantnak és a
gyek, árvák és a többi
háborút nyomorúságszegény falusi közösen,
ban átélt emberekösszefogva állították az I.
nek elmondani?!
világháborús emlékmûVajon az elkövetôt
vet.
El kellett engednie karmaimi vezérelte? Mit
Ugyancsak az emlékeból a kardot
mondhat a lelkiismezô maglódi polgárok öszszefogásával újította fel a Polgári Kör 5 rete? Én szégyellem magam az ô heéve az idôközben megviselôdött emlék- lyében. Sajnos óriási különbséget látok a
mûvet, a környezetét is megtisztította, 100 évvel ezelôtt élt és a mai emberek
kiépítette. Abban a reményben tettük között – a mostaniak hátrányára.
Azt üzenem az elkövetônek, ha anyagi
ezt, hogy az emberek és családok emlékezni járnak majd oda, és gyerekeiknek haszonszerzésbôl tette – amennyiben
mesélnek arról a szörnyûséges történel- visszajuttatja –, felajánlok számára 50
mi idôszakról, ami miatt az emlékmû ezer Ft-ot. Ennyit biztosan nem kap érte,
akármelyik átvevôhelyre elviszi.
felépült.
Milyen ember az, aki egy ilyen mûtár2018. november 11-én déli ﬂ2 órakor
kb. ﬂ00 ember gyûlt össze abból az alka- gyat átvesz?
Aki valamilyen módon visszaadja a
lomból, hogy emlékezzünk a világháború
ﬂ00 évvel ezelôtti befejezésére és a kardot, én annak adom a pénzt. Sôt, aki
békekötés aláírására. Sok-sok ember dol- bármilyen információval segíti a kard
gozott azon, hogy ez a tiszteletadás visszaszerzését, természetesen a felajánszívhez szóló és méltóságteljes legyen. lott jutalom ôt is megilleti.
Ha nem ezt az utat választja az, akinél
Idôsek és fiatalok könnyeket fakasztottak az emberek szemébe… Így történt, épp van, nagyon kérem a rendôrséget,
hogy csak a megemlékezés végén vettük keresse meg az elkövetôt. Mivel eredeti,
észre: a turulmadár karmai közül valaki védett emlékmûrôl van szó, nagyon remélem, a törvény súlyos büntetést szab
kilopta a kardot!
Csak néztem, néztem, és képtelen vol- ki az elkövetôre.
tam elhinni, felfogni.
Petrovics János elnök
Elkeseredés, düh és sorolhatnám, miMaglódi Polgári Kör
lyen érzések viharzottak bennem. Ho-

Mikulás-erősítés
Nincs védôôrizetben a
Mikulás! Sôt le sem tartóztatták a rend éber ôrei
Maglódon! Ellenkezôleg…
A nyaralói iskola reggeli
közlekedésbiztonságát, máskor a központi iskoláét is, a helyi rendôrôrs munkatársai segítik elô.
Mi tagadás, szükség van rájuk.
Mintegy félezer kisiskolás érkezik reggelente iskolabusszal, de leginkább autóval, néhányan gyalog vagy kerékpárral,
ehhez adódik a szomszédos óvoda szintén nem csekély forgalma. Ez ám a valódi tömegközlekedés!
A mozgalmas-izgalmas jeleneteket
sokkal könnyebb elkerülni, ha szakszerû
rendôri segítség gyorsítja a reggeli transzfert.
December 6-án Szent Miklós kapott
gyorsriasztást Maglódról: és, lássatok
csodát, az erôsítés, ha nem is rénszarvas
szánon, de annál gyorsabban meg is
érkezett.
Lett is rend, közbiztonság, közlekedés-

rendészet, sôt mosolygás és ajándékozás
is íziben!
Köszönet a maglódi rendôröknek az
egész évi munkájukért!
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Kazánházért fogházat!
November 20-ára virradó éjjel betörtek
az önkormányzat által a Kacifántos
Gyermekeink Mosolyáért Alapítványnak
használatba adott, és általuk felújított
Dózsa György u.-i épületbe. Az intézmény halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek és fiatalok napközbeni ellátását szolgálja hamarosan. Súlyosan
beteg gyermekeket loptak meg tehát a
betörôk.

Egy új kazán (és a biztonságérzet)
hûlt helye

Az elkövetôk a kerítést bedöntve és a
kazánház ajtaját felfeszítve szerelték le a
teljesen új kazánt, illetve nagy értékû
szerszámokat, fúrógépet, vésôgépet is
elvittek. Az alapítvány képviselôinek
meggyôzôdése, hogy az elkövetôk tudták,
hova törnek be, honnan és kiktôl lopnak,
mit és hol találnak.
Bedöntötték az utcafronti kaput,
amely lánccal és lakattal volt rögzítve. A
kazánház vas ajtajáról leverték a lakatot,
és felfeszítették az ajtót. Belülrôl hatoltak be a napközibe, és az ott található
szerszámok segítségével, szakszerûen
leszerelték a kombi gázkazánt.
A nagy értékû ipari szerszámokat,
gépeket is összeszedték, és elvitték magukkal.
Bár a helyszínelés, a nyomrögzítés
megtörtént, és a nyomozás is folyamatban van, egy ilyen bûncselekmény alapjaiban kikezdi a jóérzésû és a közérdeket
szolgáló alapítók emberségbe vetett
hitét. Illetve a hitét talán azért nem,
mert rövid idôn belül egy Maglódon élô,
de a Bauhaus egy másik településen lévô
áruházában dolgozó hölgy kezdeményezésére a Kagyemo számára egy ugyanolyan kazánt juttatott a cég.
A biztonságérzet mégis odavan. Olyanok élnek ugyanis köztünk, akiknek semmi sem szent. A beteg gyermeket is képesek megkárosítani. Reméljük, nem
büntetlenül.
A napközi építése folytatódik.
VZ

CIVIL-ÁG
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Mennyei tea

A maglódi lánynak de nagy – a panasza?
Öröm látni, ahogy a magán- közüggyé
nemesedik. Nov. 25-én megismételt ceremóniával erôsítette meg 50 évvel ezelôtt
kötött házasságát a MagHázban Meglécz
Béla és felesége, Buzai Erzsébet.
Közüggyé lesz az 50. évforduló, amikor egy elvileg családcentrikus társadalomban már szinte jellemzôbb a
válás, mint a házasság. Közügy, amikor
egyébként is ritka az együtt eltölthetô
ennyi házas-lázas év, különösen a nyilvános újrakötés. És végképp közügy, ha
a megerôsítô ünnepség helyi tót hagyományok szerint történik. Segítette a szép
elhatározást a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Roszicska Hagyományôrzô Egyesület.
Igaz, az emlékezetes nap 1968. nov.
elején Nyírbátorban esett meg, de az
ottani mozi jobb 2-es páholyában szárba szökô szerelem, oly sok közös kerékpározás után, a MagHáz házasságkötôtermében ért révbe, ill. biciklitárolóba.
Bizony, a népes forgatag sürgése

közepette sok komoly kérdés nyitva
maradt: vajon a nyírbátori vôfély volt-e
oly díszes-deli legény, mint a roszicskás
Krucsó András? Csillogott-e oly aranylón az akkori húsleves, mint a mostani?
Tüsténkedett-e oly tálentumos fotós,
mint Osztertág István? Elsôsorban
pedig, vajon volt-e olyan lelkes hagyományôrzô baráti csapat, amely az ifjú
párral táncol néptáncokat és énekel
efféle mélylélektani és társadalomkritikától sem mentes népdalokat: „Porzik,
porzik a maglódi utca, / mikor végigmegyek rajta. / Nyílik, nyílik a babám
ablaka, / mikor betekintek rajta. / Nyisd
ki, babám, ablakidat, / hadd mondjam
el panaszaimat! / A maglódi lánynak de
nagy a panasza, / nincsen, aki meghallgassa…”
Azt kívánjuk Meglécz Bélának valamennyien, hogy a maglódivá lett Buzai
Erzsébet népdallá nemesedett „panaszait” sokáig hallgassa – és orvosolja is
meg valamennyit!

2011. márc. 17-én örömteli izgalommal
fogadta hallgatóság a Magam Egyesület
akkori 5 órai teájának meghívottait, akik
Maglódért, a maglódi emberekért oly
sokat tettek, és akiknek ezért a városvezetés egy-egy szerény díjjal mondott
köszönetet.
Szomorú, de az elmúlt 7 év sok
veszteséggel járt. A Teremtô magához
rendelte dr. Gürtler Magdát, Sereg
Gyulánét, Uhrin Gergelynét és Ripka
Jánosnét. Ôk most fentrôl nézik, hogy a
mag, amit elvetettek, nem hullt terméketlen talajba, nevüket, emléküket,
tanításaikat szeretettel, tisztelettel ôrizzük. Nem múlik el baráti, rokoni beszélgetés, hogy ne kerülne szóba egyikükmásikuk. Idézzük szavaikat, felemlegetjük most már örökbecsûnek mondható tanításaikat.
„Csak a szépre emlékezünk.” Ez a mai
találkozó szlogenje. Az ô korosztályuk
bizony sok nehéz évet élt meg: világháborút, az 50-es éveket, az 56-os forradalmat. Közben generációk sora nôtt
fel kezük alatt, megtanulva olyan ismereteket is, amire otthon nem lett volna
lehetôségük. Sass Erzsébet egészsége is
megromlott, de az a sok segítség, erô,
amit még nyugdíjazása után is a csodás
hagyományaink, táncaink, népviseletünk megismerése, megismertetése és
ápolására fordított, még sokáig fogja
ôrizni nevét. Kívánunk neki jó egészséget. Kovács Ferencné (Ancsi) „tartja a
frontot”. Nyugdíjas éveit hasznosan, a
közösség érdekeit is szem elôtt tartva éli.
Ôrzi hagyományainkat, segítô keze nyoma csaknem minden rendezvényen
érezhetô.
Szolgáljanak a rendezvény ünnepeltjei példaképül minden maglódi embernek!
2018. nov. 9.

Galambos Emese

Vörös mellényben Ripka Jánosné,
a mikrofonnal dr. Gürtler Magda,
középen Kovács Ferencné,
mellette Sass Erzsébet, az asztal
szélén Uhrin Gergelyné

Fosztogattak és osztogattak
Szimbolikusan is 2 generáció fogta
közre a Roszicska Hagyományôrzô
Egyesület tollfosztó bálját november 23-án a MagHázban: a Szivárvány Óvoda kicsinyeinek Csányiné Márton Katalin népi játékokat és népdalokat tanított be
erre az alkalomra, de a Lajos Pálné
vezette Nyugdíjas Klub Kodaj-

Horváth Rékával kiegészült zeneés tánckarának vidám produkciója
is ugyanilyen fiatalossággal tükrözte a helyi tradíciótiszteletet és
játékosságot.
A bál nagyon elütött a viccbéli
jereváni rádió híreitôl: a libákat
fosztogatták, az ajándékokat meg
osztogatták.
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A Kacamajka házatáján
Sokak számára ismerôsen cseng a
maglódi táncosokhoz szervesen
kapcsolódó Kacamajka név, hiszen a
kacamajka helyi viselet. A fekete, gyöngyökkel díszített ünnepi felsô, a közép
korú asszonyok viselete volt régen.
A maglódi táncosok az ezredforduló
után Osztertágné Szeili Mariann vezetése alatt nevezték el a csoportot róla. Azóta
sok-sok fellépésen, fesztiválon, tánctáboron és megmérettetésen vagyunk
túl. A közel 20 év alatt több táncoktatóval, koreográfussal dolgozhattunk együtt.
A világ viszont változik. A változás most
elérkezett a Kacamajka Városi Néptáncegyüttes életébe is, noha eddig ez olyan
eredményes, sikeres korszak volt, amely
számos elismeréssel, örömteli perccel és
vidám órával ajándékozott meg bennünket. A sikerhez vezetô úton velünk volt
Kis Demeter Erika és Kis István, akiknek
hálásak vagyunk, hiszen eredményeink
az ô munkásságukat dicsérik. Az összeállított koreográfiák, a megfeszített munka
és tánctanítás mind-mind az ô érdemük
is. A jövôben azonban utunk nem egy
irányba folytatódik. Ahhoz, hogy a fiatalok érdekeit, testi, lelki fejlôdésüket szem
elôtt tartsuk, néha nehéz döntéseket kell
meghozni.

Az elkövetkezendô idôszakban új elképzelésekkel folytatjuk a munkát. Továbbra is várjuk a 8. osztályt befejezett,
táncolni vágyó fiatalokat. Szeretnénk viszont a felnôtt csoportunk mellett több új
csoportot is létrehozni. Egy gyermek csoportot, ahol képzett maglódi táncoktatók
várják a 2.-tól 5. osztályos korcsoportig a
tanulókat. A másik pedig egy a 25 év
feletti felnôtteket megcélzó csoport lesz,
ide szintén szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
Emberek jöttek, emberek mentek, de a
Kacamajka Táncegyüttes kiállta az idô
próbáját. A közelmúltban, nagyon magas-

Ki kopog? Mesebeszéd?
5. alkalommal rendezte meg a Vermesy
Péter Általános Iskola
alsó tagozata, Csák Ildikó és Vass Krisztina
révén, ill. a Szeberényi
Lajos Városi Könyvtár a
Mesebeszéd regionális
mesemondó versenyt.
Két korcsoportban 1
híján 20 üllôi, gyömrôi
és maglódi kisdiák, valamint a népes közönség lelte együtt
örömét a mesemondásban november
28-án. 19 magyar mese egyhuzamban, nincs is ennél szebb ünnepe a
fülnek, a szemnek, a szívnek és a léleknek!
A Velkei Hajnalka (az üllôi Vargha
Gyula Városi Könyvtár vezetôje),
Szabó Gerda (a Gyömrôi Városi Könyvtár vezetôje) és Patkós Józsefné (minden maglódi gyerek Kati nénije)
alkotta zsûri az eredményhirdetés
elôtt nem gyôzött mosolyogni, nevetni, örülni, kacagni és kuncogni.
A kisebbek között 1. lett Vörös Lili
(Ü), 2. Deák Kamilla (M), 3. Márton
Fanni (M), illetve különdíjas Boda
Viola (Gy) és Burza Ádám (Ü). A nagyobbak végeredménye: 1. Grnák

ra téve a mércét, számos eseményen részt
vettünk: a Tehetség Mûvészeti Alapítvány és a Dunamenti Néptánc Szövetség
által megszervezett Amatôr Néptáncegyüttesek III. Minôsítô Fesztiválján kiemelt arany minôsítést nyertünk. Eljutottunk egy külföldi fesztiválra is, és az
évente megszervezett tánctábort szintén
megtartottuk. Célunk pedig mindezzel
egy olyan közösség kialakítása, ahová a
fiatalok szívesen járnak, még ha néha
kimerítô és fárasztó munka folyik is a
próbákon. Szeretnénk, ha ki-ki egy nehéz
hét után, az esti próbán kikapcsolódhatna. Engedjék el a hét negatív fáradalmait,
és jól érezve magukat, fejlôdhessenek
lelkiekben és tánctudásban egyaránt.
Az idén több pályázaton is indultunk,
és sok pozitív elbírálásban részesültünk.
Ezúton köszönjük meg a Maglódi Önkormányzat támogatását, a Nemzeti Együttmûködési Alap (NEA) és az Emberi Erôforrások Minisztériuma által létre hozott
Csoóri Sándor Alap nyújtotta anyagi
segítséget, amit idén másodszor is elnyertünk.
Mindannyian bízunk a szebb jövôben.
Minden Kedves Maglódinak, minden
aktív és leendô táncosunknak áldott
Karácsonyt és boldog Új Esztendôt
kívánunk!
Lévai Attila
egyesületi elnök

Angyalkázás
„Vegyél eggyel többet!” A Családés Gyermekjóléti Szolgálat önkéntesek segítségével ismét karácsonyi adománygyûjtést szervez
december 7–9-én 8–20 óráig az
Auchan áruházban. Várják Kedves Olvasóink tartós élelmiszer-, édesség-,
tisztítószer-, játék-felajánlásait, amelyekbôl
személyre szóló ajándékcsomagokat állítanak
össze ügyfeleiknek.

Kodály-Karácsony
Velkei Hajnalka zsûrielnök
köszönti a gyôzteseket (mind
a 13-at) és a nyerteseket
(mind a 19-et)

Georgina (Gy) és Paulovics Liza Effi
(Ü), 2. Gábor Zsófia (Ü), 3. Mátyás
Laura (M), és különdíjas Eiler-Bors
Armand (M), Kovács Zita Kinga (Gy),
Sándor Lili (Gy) és Szabó Barbara
Laura (M).
Megnyitójában a könyvtárvezetô
Jungot is megidézte, aki szerint „a
mese a mindenség kulcsa, a lélek
ajtaján kopogtat”. Bár minél többen
engednék be! Vár a bibliotéka minden kisgyermeket, szüleiket és felkészítô tanáraikat jövô novemberben
a 6. Mesebeszéd-maratonra!

Kodály Zoltán 136. születésnapján (jó, jó: egy
nappal elôbb!), december 15-én a MagHázban
ismét kóruskarácsony tartatik.
A nyugdíjasok kara, az
elsôsök kis kórusa, a
Kóruska, a Vermesy
Vadvirág kórusa, a Héthatár tagjai, a Kacamajka énekes-táncosai, a Magdala, a Vermesy Kamarakórus és egy ifjú páros (Varga–
Fülöp duó), valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzenész diákcsoportja
jelezte elôzetesen részvételét a 17 órakor kezdôdô rendezvényen.
Az est csúcspontja ezúttal is az is lesz, amikor
valamennyi kórus és a közönség közösen énekli
el Kodály Zoltán Serkenj fel kegyes nép… és az
Erdô mellett estvéledtem… dalát, majd a
Csendes éjt és a Mennybôl az angyalt.

m

December
5.
5.
6.
9.
9.
10.
10.
12.
12.
13.

szerda 13–20 óra
szerda 16–19 óra
csütörtök
vasárnap
vasárnap
hétfô
hétfô 20 óra
szerda 16–19 óra
szerda 18 óra
csütörtök 16 óra

15. szombat 16:30
15. szombat 17 óra
16. vasárnap 14 óra

Mikulásvonat (regisztráció nem szükséges, ingyenes)
Karácsonyi Szívmûhely a könyvtárban (ingyenes kézmûves program)
A Családsegítô ruhaosztása a régi mûv.házban
II. adventi gyertyagyújtás a Szt. István téren
A Nyugdíjas Klub évzáró bálja a régi mûv.házban
Bálint Ágnes vándorkiállítás a könyvtárban (január 10-ig)
A karácsonyi rajzpályázat leadási határideje
Karácsonyi Szívmûhely a könyvtárban (ingyenes kézmûves program)
Fûre lépni ihos! Ihos József elôadása (jegyár: 1000 Ft)
A Csütörtök Esti Verslábak vendége Martha Tailor/Sidney Lawrence/
Szabó Márta (a belépés ingyenes)
III. Adventi gyertyagyújtás a Szt. István téren

Kodály-Karácsony
Mindenki Karácsonya (A Nô Klub, az önkormányzat és a MagHáz
ingyenes jótékonysági mûsora)

16. vasárnap 13:30
19. szerda 16–19 óra
20. hétfô

IV. Adventi gyertyagyújtás a Szent István téren
Karácsonyi Szívmûhely a könyvtárban (ingyenes kézmûves program)
Az általános iskola 4. osztályosainak mûsora

31. hétfô 20 óra

(Holkó Ágnes rendezésében, ingyenes program)
Szilveszteri bál a MagHázban (támogatójegy: 2000 Ft)

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

MAGHÁZ
2234 Maglód,
Fô u. 4–6.
Honlap: www.mag-haz.hu
Facebook: maglodimuvelodeshaza

T

29/326-222 (MagHáz)
29/325-137 (Könyvtár)

U

rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

A könyvtár nyitott irodalmi
baráti társasága, a Csütörtök Esti
Verslábak csütörtökönként
16 órától rendezi összejöveteleit.

A könyvtár december 19. és január 5. között zárva lesz!
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Akikért a Lélekharang szól
BATA FERENC
1933–1956

November 4-én este
18 órakor kb. 50 fôs
emlékezô gyülekezet
elôtt mondott beszédet Tabányi Pál polgármester a nemzeti gyásznap estéjén,
azaz az 1956-os forradalom vérbefojtásának 62. évfordulóján a Lélekharang elôtt
a Polgári Kör és az Önkormányzat szervezte rendezvényen. Áttekintette és
összekötötte a magyar történelem sorsfordító pontjait, azokat a vesztett szabadságharcokat, amelyek ellenére is igaz
a Szózat: „…annyi balszerencse közt, /
Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de
törve nem, / Él nemzet e hazán.”
Barotai Endre katolikus plébános és
Németh Mihály evangélikus lelkész szolgált ökumenikus imával és áldással. A
megemlékezés végén, a mécsesgyújtás
elôtt ezúttal is Kérges László alpolgármester kondította meg a Lélekharangot.
Maglódon „mindkét” oldalon estek el
áldozatok, hangzik el gyakran az 56-os
forradalomra emlékezô ünnepségeken.
Akikért a harang szól, minden november
4-én.
Gyászoljuk most meg Bata Ferencet!
Nevét egy kb. 250 m hosszú utcácska
ôrzi a Katona József utcát a Jókai utca
Martinovics tér felôli részével összekötve, az Erzsébet krt. sarkához torkolva.
Ôt kötelezô sorkatonai szolgálata teljesítése közben, 23 éves korában, leszerelés elôtt néhány nappal falta föl a forradalom.
Bata Gábor szén- és fakihordó munkás, illetve Tövis Julianna gyermeke 85
évvel ezelôtt 1933. augusztus 16-án
született, édesapja ekkor 46, édesanyja
41 esztendôs volt.
A közölt életrajz nyilvánvalóan sematikus, propaganda-ízû. A keletkezése után
néhány évvel kezdôdô „glasznoszty”
(nyíltság) és „peresztrojka” (átépítés)
reformhangvételéhez képest különösen
konzervatív ecsettel festi át egy egyszerû

maglódi fiatalember szinte még el sem
kezdôdött életútját. Mindenesetre egyelôre csak Hunyadi Károly mûvébôl* „ismerhetjük” meg a 23 évet élt fiatalembert:

❞ Hôsi halott. Kitüntették a MunkásParaszt Hatalomért Emlékéremmel és a
Vörös Csillag Érdemrenddel. A belügyminiszter alhadnaggyá léptette elô.
Maglódon született. Apja a MÁV-nál
dolgozott. Bata Ferenc a Magyar Állami
Vas- és Acélmûvekben tanult szakmát,
majd az Acélöntô- és Csôgyárban helyezkedett el.
1953 novemberében vonult be sorkatonai szolgálatra a BM Belsô Karhatalomhoz. Már háromévi szolgálat állt
mögötte, és a leszereléshez készülôdött.
Mint az ifjúsági szervezet aktivistája,
egyik szervezôje volt a »Becsülettel az
utolsó percig« mozgalomnak. Ô is, mint
annyi más leszerelés elôtt álló katona,
megfogadta, hogy mindvégig teljesíti azt,
amit esküjében megfogadott. Akkor még
nem tudta, hogy az eskünek az élete
feláldozására vonatkozó pontját is teljesítenie kell.

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

T 06-30/9484104
U bbiztonsag76@gmail.com

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!

Bata Ferenc 1956 októberében szabadságon volt szüleinél. Szûkszavú távirat
riasztotta, és azonnal indult, hogy teljesítse a parancsot, ahogy esküjében megfogadta.
Október 23-án vonult Várkonyi György
hadnagy parancsnoksága alatt a Budapesti Pártbizottság épületének védelmére. Október 30-ig sikerült elhárítaniuk az
ellenforradalmárok akcióit. De ezen a
napon nagy erôk vonultak fel ellenük.
Bata Ferenc hôsiesen harcolt. Elôbb a
második, a negyedik, majd az elsô emeletrôl folytatta a tûzharcot. Az ellenforradalmárok itt fogták el. Lehurcolták a
pártház elé. A falhoz állították és meggyilkolták.
Holttestét késôbb nem sikerült megtalálni. A maglódi temetôben a helyi
KISZ-szervezet jelképes síremléket állított neki. A maglódi és a monori KISZszervezetet róla nevezték el.❞
(„A Köztársaság téri ostrom belsô
karhatalmista áldozatainak felénél fordulnak elô sematikus vagy nem kellôképpen tisztázott történetek, és egy
részüknek bizonytalan az azonosítása is.
Bata Ferencnek, Kucsera Zoltánnak és
Szabó Ferencnek nem volt meg a holtteste a forradalmat követôen.”**)
88 évvel ezelôtti halálának pontos
dátumát nem ôrzi a helyi anyakönyvi kivonat sem.
* Hunyadi Károly: A munkás-paraszt hatalom védelmében c. Zrínyi Kiadó, Budapest,
1981. 30. o.
** Tulipán Éva: Egy életben maradt köztársaság téri „hôsi halott” Hadtörténelmi Közlemények, 125. évf. (2012) 1. sz., 285–290.
(ttp://epa.oszk.hu/00000/00018/00024/pdf/EP
A00018_hadtortenelmi_2012_1_285-290.pdf)
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„Imádkoznak
a maglódi lányok,
legye n b éke
ú jra ! ”

évvel ezelôtt, 1918 novemberében fejezôdött be az I. világhá-

ború.
Maglódon a Magyarország körös-körül
füstölög c. megemlékezés tisztelgett az
áldozatok és az évforduló elôtt november
11-én délben.
A több mint kétmillió áldozatból 107
maglódi is hôsi halt halált, míg az otthon
maradottakon a spanyolnátha söpört
végig. A román megszállók garázdálkodása is további szenvedést okozott –
mondta Kérges László alpolgármester ❷
megnyitó szavai után Bede István
történelemtanár. ❶
Az általános iskola 7. osztályosainak
szereplôit ezúttal is Kanicsárné Pásztohai Borbála, a Vermesy Vadvirág
kórust Késmárky Uzonka készítette
fel, Uzonka tanárnô maga is
fellépett. „Fújja a
szél, fújja, mindig
csak hazafelé fújja,
imádkoznak a maglódi lányok,
legyen béke újra!” – énekelték. ❷
Katonanótákat a férfikar
énekelt, Réz Gyula nyugalmazott muzeológus visszaemlékezése tette személyessé a 100 éve történteket.
Zágoni Szabó Sándor Zas
Lóránt apokaliptikus versének
ihletében (Nem Koppányt
siratom, hanem / a harci
kedvet, a kopját / siratom, a
tegezt, a lándzsát, / a harci
mént, hogy mindenért / és
mindenkinek megfeleljek)
az egész magyar történelem sorsfordulóit elzokogta.

Az éppen 5 éve a Polgári Kör kezdeményezésére és közadakozásból
felújított, illetve áthelyezett emlékmûvet ❸ 95
esztendôvel ezelôtt állították: „Maglód község
közönsége kegyeletes ünnepség keretében leplezte le a hazáért hôsi
halált halt fiainak emlék-

Város Önkormányzatának
havi lapja
Következô számunk
2019. február 5-én jelenik meg,
lapzárta január 23-án.

❸

Fotó és szöveg: Varga Zoltán

oszlopát. Az ünnepségen megjelentek gróf Teleki Tibor, a kerület
nemzetgyûlési képviselôje, Agorasztó Tivadar, a vármegye
alispánja, Meskó Rudolf, a
járás fôszolgabírája, a
Vitézi Szék, a katonai
parancsnokság képviselôi, valamint a
község és a messze
környék elôkelôségei és érdeklôdô
lakossága. Az érkezô elôkelôségeket
Meskó Rudolf fôszolgabíró fogadta.
A fogadtatást az öszszes templomokban
istentisztelet követte,
ahonnan a közönség a
feldíszített emlékoszlop
elé vonult, ahol az ünnepély szép és megható keretek között
folyt le. Az emlékmû létesítése Ernst
Vilmos maglódi fôjegyzô agilis
tevékenységének eredménye” ➍ Az
MTI, 1923. XI. 30-i jelentését Kérges
László is idézte.

➍
➋
➊
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Felelôs kiadó: Ollári Judit
Fôszerkesztô: Varga Zoltán
Fôszerkesztô-helyettes: Fajka Szilvia
Tördelôszerkesztô: Vémi József (BHouse)
Reklámszervezés: MagHáz
Kulturális Közalapítvány
Telefon: 29/325-137, 30/37-97-057
E-mail: maglodujsag@ gmail.com

Nyomdai munkálatok:
Prime Rate Kft.
Gödöllô
Megjelenik: 4500
példányban
Terjeszti a Maglódi
Nyugdíjas Klub

A Williams TV összefoglalója a
megemlékezésrôl itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=
x7QVFEarDfc&index=4&list=PLPZmy
SdRlZduk85j2eSoyuGcO5TXkYEwI

