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A lap az Olvasók számára ingyenes

Maglód, az ideköltöző szemével...

építések, akkor indultak el a helyi buszok, elkezdődtek az
iskolabővítések, megépült a MagHáz, ami a város közepe
lett, majd kialakult a főtér is, elkezdődött az M0-ás építése.
Idetelepült az Auchan, a Bauhaus, a Decathlon, jött a Spar,
új óvodák épültek, megújult a városháza, és évről évre közelebb került a „poros kis falu” mostani arculatához.
A média tele van lerobbant kórházak képeivel, cikkekkel,
hogy az állam nem törődik az egészségüggyel, az iskolákkal, az óvodákkal. A mi gyerekeink ingyen utazhatnak az
iskolabuszon, közintézményeink gyönyörűen fel lettek újítva, tele van a nyaralói iskola teteje napkollektorral, átadták
a bölcsődét és épül az új egészségház. Én úgy érzem, helyén van a városvezetés értékrendje, az eltelt másfél évtized
bizonyította, hogy jó irányba kormányozzák fejlődésünket.
Biztos vagyok benne, hogy hamarosan a mi utcánk is aszfaltos lesz, és abban is, hogy amint elkészültek a város legégetőbb feladataival, épülnek majd további játszóterek is.
Nekünk pedig – most hogy itt a tavasz – jöhet a kert és a
sütögetés… mint egy igazi vidéki kisvárosban.
Kovács Renáta

Fotó: Bertalan Timea

Fotó: Radosza Sándor

Sokat hallom, hogy mi hiányzik a városunkból, mi minden
nem történik itt – és ez részben igaz is –, de azért a fejlődést
is meg kell látni!
Emlékszem, amikor ideköltöztünk, egy bolt volt: a központi CBA. A MagHáz helyén egy rozoga épület állt, mindenféle összetákolt kerítéssel elzárva. Nem volt főtér, nem
állt a tér túloldalán a szép óvoda, hanem az Ady Endre utcából lehetett bejárni a régi, omladozó épületbe. A főbb utcákon kívül alig volt aszfaltos utca. A központi iskolának csak
a régi szárnya volt, amit most rendbetettek és gyönyörű, de
akkor nem igazán látszott az épület szépsége, csak a kora és
lelakottsága.
A nyaralói iskola sem állt a „helyzet magaslatán”. Felidéznem is nehéz azokat az éveket, olyan volt Pestről kiköltözni, mint egy időutazás. De csend volt, az emberek
köszöntek az utcán, a boltban, a zöldséges egy hét után
megismert, este is sétálhattunk az utcán, meghívhattuk a
családot, barátokat a kertbe egy esti szalonnasütögetésre,
virágot ültettünk a gyerekekkel… vidékiek lettünk és megszerettük ezt a világot.
Két év elteltével – a 2002-es választásokat követően
– valami megmozdult. Új városvezetés állt fel és új gondolkodásmód honosodott meg. Ennyi évre visszatekintve,
látványos dolgok történtek. De a mindennapi változásokat
sokszor észre sem vesszük, pedig akkor kezdődtek az út-

Fotó: Önkormányzat

Az ezredfordulón költöztem Maglódra a férjemmel és
két gyermekemmel. Akkor még semmit nem ismertem
a városból. Megnéztük az óvodát, az iskolát és az orvosi
rendelőt, melyek a gyermekeim miatt fontosak. Minden
volt, de az utak és az épületek állapota, berendezése a
pestihez képest... elmaradott volt. De mi nem egy épület
állaga miatt költöztünk ide: a doktor néni mosolygott, és
nekünk ez volt a fontos! No meg a kert és a vidéki élet,
ami olyan pluszt ad a gyermekeknek, amire a város nem
képes.

Húsvét hétfőn útra keltünk → 3. oldal

A maglódi Mona Lisa → 6. oldal

A Magyar Művészeti Oktatás Napja → 12. oldal

e l h i vat o t ta k

József Attila születésnapján

Skoperda Nórától megtudhattuk, hogyan
választja ki a megzenésítésért kiáltó
költeményt: – A könyv megmozdult és
kinyílt annál a versnél, melynek szíve
éppen a leghangosabban dobogott. Mint
versíró, kialakult bennem is egy világ-

kép, érték- és érzékrendszer. S most,
hogy készen álltam, más költők gondolatait is átéreztem, átgondoltam, hogy
azok új köntösben létezhessenek tovább
– mondta a 23 éves tehetség.
Pilhál György, a Magyar Nemzet főmunkatársa (maglódi lakos) is megemlékezett a MagHázbeli rendezvényről a Magyar Nemzet április13-i számában:
Gréti néni sok élete
Ma talán – sőt biztosan – ünnepelt festőművész lehetne, ha annakidején, még
a tanyasi általános iskolában megfogadja rajztanárának tanácsát, és jelentkezik a Dési Huber képzőművészkörbe.
Csakhogy a kis Gréti úgy gondolta,
túlságosan magas neki az a léc – nem
mert nekivágni. Dacára mindennek így
is csodálatosak azok a képek (sőt, ezek
ismeretében még csodálatosabbak),
melyek a 77 esztendős Pusztai Antalné
Kurucz Margit – a kis tanyasi Margó –
most megnyílt tárlatán láthatók a maglódi MagHáz kiállítótermében. Amikor a
festményeket az épületbe hozták, tréfás
szigorral rászólt a szállítókra: „Vigyázzanak a képekre, mert ez az életem!”.
A kiállítás címe is ez lett: Ez az életem!
Az ifjúkori önarcképtől a családon,
a nőiség legkülönfélébb, önkéntelen
megfogalmazásán át a szerelemig, a vi-

Fotó: Radosza Sándor

Pusztai Antalné Kurucz Margit néni
festményeiből és verseiből rendezett
kiállítással nyitották meg Maglódon
a Magyar Költészet Napja rendezvénysorozatot. Gréti néni tárlata után
Skoperda Nóra és Nagy Gergő adták
elő Verseitek Dallama című műsorukat,
amelyben a legnagyobb magyar költők
megzenésített műveit mutatták be.

lág felfedezéséig, a már megállapodott
asszonyt körülvevő otthon háziállatain,
virágain és a szűk környezeten át a festő újra és újra visszakanyarodik a szülőföld tájaihoz, a tanyavilághoz. Szinte
megmozdítja a képeket az alakokat körbeölelő, bódító-buja természet. Szenvedélyes alkotó fogta az ecsetet…
A tárlat megnyitója után pár szót váltunk. Folytathatom a rácsodálkozást.
(Kiderül, Gréti nénivel egy utcában
lakunk, alig néhány háznyira egymástól.) Megtudom, hogy fiatal korában
aktív versenytáncos volt, emellett a
színészettel és – fogóddzunk erősen!
– az ejtőernyőzéssel is megpróbálkozott. Több földrészen is megfordult,
legújabban pedig verseket ír. Csak attól
a fránya képzőművészkörtől ijedt meg
annakidején…
A festményei nem eladók. „Hogyisne
– mondja –, ez az életem!”

Megéreztem Isten elhívását
Bálint Anna református-katolikus családban nőtt fel Maglódon. Az általános
iskolát itt végezte, majd a Vörösmarty
Gimnázium drámatagozatára járt.
Bár évekig színésznőnek készült, egy
keresztény tábor új útra terelte életét.

Fotó: Füle Tamás
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– Ebben a táborban fogadtam el Isten
elhívását – meséli Anna, aki a meghatározó esemény után a Károli Gáspár
Református Egyetem teológia szakára
jelentkezett. A sikeres felvételi és négy
szemeszter elvégzése után ösztöndíjat
nyert a Római Aquinói Szent Tamás
Egyetemre, ahol ökumenét és vallások
közötti párbeszédet hallgatott.
Jelenleg ötödéves, ebben az évben
végzi gyülekezeti gyakorlatát a gazdagréti református gyülekezetben. Az egyéves gyakorlat alatt a leendő lelkészek
megismerkedhetnek jövőbeni hivatásuk
gyakorlati oldalával is. Anna jól érzi magát a gyülekezetben, ahol szinte azonnal
„új otthonra” talált, és sokféle feladatban
kipróbálhatja magát. Az igehirdetés mellett több csoport munkáját segíti, hittant
tanít és ő a helyi egyetemisták házi csoportjának vezetője.
Bár egy időre másfelé sodorta az
élet, Maglódra és a helyi református
gyülekezetre mindig jó szívvel gondol.

Szülőfalujának sok mindenért hálás: a
minőségi művészeti oktatásért, a rengeteg szeretetért, a magyarság hiteles
megélésének lehetőségéért, a közösséghez tartozásért, de legfőképpen
azért, mert ide mindig hazajöhet, Maglód igazi otthona lehet mindenkinek.
A művészettől lelkészként sem szeretne elszakadni, a jövőben megpróbálja a
színház gazdag eszköztárával (is) közelebb hozni Istent az emberekhez. Büszke lelkész nagyszüleire és édesanyjára,
Bálint Klára, maglódi református lelkészre. Jelenleg a munkájában azt tartja
a legjobbnak, hogy „eszköz lehet Isten
kezében”, megmutathatja másoknak,
hogy mindaz a szinte megfogalmazhatatlan jó, amit ő Krisztustól kapott,
másra is vár.
– Isten megterítette az asztalt, melynél
mindenkinek helye van, melyhez mindenkit meghívott, de olykor én adhatom
át a meghívót – tette hozzá.
Veres Violetta

tava s z i ü n n e p e i n k

2019. május

Húsvét hétfőn útra
keltünk

Május első vasárnapján az Édesanyákat ünnepeljük. Az Anya az
első és legfontosabb szó, melyet életünkben kimondunk. Minden ember szívében különleges helyet foglal el az Édesanyja.
Ő az, aki számára mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak,
Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk,
akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte és
gondoskodása életünk fontos része. Aki aggódik miattunk, aki
őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk.
Az Édesanyánk tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér bennünket. Szeretete nem szab feltételeket, nem követel,
nem kérkedik, nem kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart
meg magának, hogy közben el tud engedni. Május első vasárnapján valamennyien álljunk Édesanyánk, Nagymamánk, Dédnagymamánk elé, és virággal, öleléssel, szívből jövő szavakkal
mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tett!

Tojásfa a főtéren

Fotó: Radosza Sándor

Irányítószámunk után szabadon: 2234 darab tojást akasztottunk
a Szent István-téri tölgyfára. A húsvéti hangulatot megalapozandó, nyuszit, csibét és bárányt is simogathattak a hímes-tojásokban gyönyörködő óvodások és iskolások. Az érdeklődők
bekapcsolódhattak a kézműves foglalkozásokba, bent a MagHázban pedig megtekinthették a hüllőkiállítást. A díszek kifestésében és felakasztgatásában a MagHáz munkatársain kívül
részt vett az egyik nagyáruház, továbbá az iskola, az óvodák,
civilszervezetek, maglódi lakosok, kicsik és nagyok. P-O. J.

A húsvéti locsolkodás hagyományát 15 éve élesztették újjá
a maglódi kacamajkás fiatalok, amelynek alapja a víz termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét, ami, ha
úgy vesszük, a locsolás nyers módja volt, mert gyakran
erőszakkal a kúthoz hurcolták a lányokat, és vödörszám
öntötték rájuk a vizet. Később elterjedt a locsolóversike és
a kölnivel való locsolkodás.
Az asszonyokat, az érett hajadonokat és a kislányokat is meglocsolják a fiúk-férfiak, a lányok pedig sonkával, kaláccsal,
borral és tojással kínálják az érkezőket. A tojás a termékenységet jelképezi, a keresztény egyházi szimbolikában a tojás
a legrégibb húsvéti eledelek egyike. Régen pirosra festették,
később más színűre is, a tojáshímzés módja a viaszolás és a
karcolás volt. A kémiai festékek elterjedése előtt leggyakrabban hagymalevelet használtak hozzá.

Fotó: Bertalan Timea

Fotó: pixabay.com

Köszöntjük az
Édesanyákat

Mi, kacamajkások nyúllal nem „operálunk”: ez egy újabb
keletű hagyomány, feltehetően német területről terjedt el.
A szapora nyúl (a tojás mellett) a termékenységet szimbolizálja.
Maglódon a mi fiataljaink a már bejáratott rítust követik.
Hetekkel az ünnep előtt megkérdezzük, ki az, aki szívesen tartana velünk az útra, aztán a lányok körében kipuhatoljuk, kik
látnának szívesen bennünket. Ez a szülőkre és a leányokra is
nagy terhet ró, mert nem egyszerű egy tíz-tizenöt főből álló
fiúcsapat megvendégelése. Az ünnepet megelőző napokban
összeülünk, elkészítjük az útitervet, majd megírjuk a versikét.
Minden évben új vers születik, amit kezdetekben ifj. Petrovics
János barátunk írt, majd őt követte Bolla Máté. A versmondókat kisebb zenekar is kíséri: Tóth Bence és Nagy Lénárd duója.
Az elmúlt években Kecse József vitt bennünket szekerén, ránk
áldozva a szabadidejét, de bízunk benne, hogy mi is sok örömteli pillanatot szereztünk neki.
Minden húsvét hétfőn reggel 6 óra után gyülekezik a csapat,
feldíszítjük a kocsit, majd megtöltjük a hordót vizzel. Mindenki magához veszi a tojásgyűjtőt, a vödröcskét (a verset már jól
megtanultuk), és már indulunk is. Az utazás közben igen jó a
hangulat, zeneszó zengi be a környéket. A házakhoz érve kicsaljuk a lányokat, és a kúthideg vízzel megtöltött vödröcskékkel a
kezünkben elmondjuk a tanult versikét. Ahogy illik, délig befejezzük a locsolkodást, a lányok száraz ruhát öltenek, mi pedig
kipihenjük a fáradalmainkat. Én pedig köszönetet mondok mindenkinek, aki velünk tart e vizes hagyományápolásban, és azoknak a lányos házaknak, akik szeretettel fogadnak bennünket.
Lévai Attila Dénes,
a Kacamajka Városi Néptáncegyüttes vezetője
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s z e r e t e t- s z e n v e d é s

Ökumenikus keresztút
A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, s mi, hitoktatók, nemcsak a Karácsony ünnepére készülünk lelkesen
pásztorjátékkal és jócselekedetekkel, hanem húsvétra, Jézus feltámadására is. Mi is az a keresztút, és miért járjuk
végig itt Maglódon is? Tulajdonképpen ez nem más, mint
Krisztus szenvedésének átélése.

Fotó: Lukács Máté
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Sok országban és igen sok történelmi korban – anélkül, hogy
bármilyen módon is alulértékelték volna a népi vallásosságot
– szerették volna fölemelni, és Isten tisztelete felé irányítani
az embereket. A keresztút gyakorlata, az úgynevezett Via Crucis (kereszt út) a ferences rendben alakult ki. A Szentföldön a
keresztes háborúk idején számos országból érkező zarándok
számára építették ki a Via Dolorosa állomásait az Olajfák Hegyétől a Kálváriáig. A keresztút tehát az a közel másfél kilométeres útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta.
fr. Bogdan Adamczyk ferences szerzetes Keresztúti elmélkedések című írásában a következők olvashatók: „Egy régi hagyomány azt tartja, hogy Mária, Jézusunk édesanyja gyakran
végigjárta ezt az utat Szent Fia föltámadása után, hogy így is
megemlékezzen szenvedéseiről.
Euzebius és Szent Ambrus püspökök a IV. században leírták,
hogy Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja, hogyan kerestette meg Jézus keresztjét és építtette föl az első templomot
a Golgotán a 320-as években. A keresztút tiszteletének gyakorlata ezután egyre jobban elterjedt a keresztény országokban.”
A ferences szerzetes így összegzi a keresztút lényegét: „Jézus
szenvedéstörténete ugyanis mindig áldásos lelki hatásokat váltott ki minden keresztényben. Amikor lélekben megtesszük
Krisztus szenvedésének az útját, elsősorban arra döbbenünk
rá, hogy Ő ezt az utat az irántunk érzett határtalan szeretetéből
vállalta. Minél jobban fölismerjük, hogy mennyit szenvedett
értünk Krisztus, annál jobban megértjük, hogy mennyire szeret minket. A szeretetért viszonzás jár. Ha nem viszonozzuk, az
a hálátlanság egyértelmű jele. A keresztúti ájtatosság segíteni
akar bennünket Krisztus szeretetének viszonzásában.”
Ezért járjuk mi is itt, Maglódon, iskolai katolikus hittanosokkal immár negyedik éve, s idén az ökumenikus keresztutat
második éve. Két éve jegyezte meg Németh Mihály evangélikus lelkész úr, aki jelen volt a katolikus hittanosok iskolai keresztútján, hogy milyen jó együtt látni a hittanosokat. Ekkor
merült fel az ökumenikus keresztút gondolata, amihez Bálint

Klára református lelkész is teljes szívével csatlakozott. Az élet
úgy hozta, hogy tavaly sem Németh Mihály lelkész úr, sem
Barotai Endre plébános atya nem tudott jelen lenni, s mégis
határtalan élménnyel tértek haza a maglódi keresztény hívek.
Köszönhető a lelkes híveknek, a református lelkésznek, s a zenekarnak, akik felekezettől függetlenül közös énekkel az egység kovászai voltak.
Idén mindhárom felekezet helyi lelkipásztora jelen volt.
Olyan megjelenítésre gondoltunk, amin keresztül a keresztény
hívek lélekben erősödhetnek és hitüket megélhetik. Az egyes
állomások vezetői hat feladatot kaptak: vállukon hordozták
a keresztet, tartották a mécseseket és az adott állomás képét,
olvasták az elmélkedést. Meghívtuk a hittanos gyerekek szüleit is.
Szeretném kiemelni a tanári karból azokat a kollégákat,
akik a X. állomást jelenítették meg. Hosszú Tibor igazgató úr
vitte a keresztet, jelképezve azt a terhet, amit maga is a vállán
cipel a mindennapok során. Mellette sorakoztak azok a tanárok, akik támogatták olvasással, fénnyel, képpel, jelenléttel.
Micsoda öröm volt, hogy a negyedik állomást (Jézus édesanyjával találkozik) az édesanyák és nagymamák vállalták fel, és
ez adta imájuk alapját.
Külön köszönöm a szülők állomását (XIII. állomás: Jézust
leveszik a keresztről), ahol csak férfiak tettek tanúságot arról,
hogy szembe lehet, és szembe kell nézni minden olyan emberfeletti feladattal, amire csak ők képesek.
Idén megszépítette keresztutunkat Kostyák Attila zenetanár
és művész hegedűjátékával, ami elmélyítette, s közel hozta a
zenekarral együtt Isten jelenlétét. Az egyik anyuka ezt mondta:
„Amikor meghallottam a zeneszót, azt éreztem, mintha Isten
szólna abból a hegedűből...”
Végül szólnom kell a gyerekekről, hittanosokról – úgy a katolikus, mint az evangélikus és református fiatalokról –, akik
eljöttek, gyönyörűen olvastak, fegyelmezett jelenlétükkel azt
üzenték, hogy van és lesz keresztény jövő! Most ismerik meg
azt a hagyományt, ami majd segíti őket életük nehéz időszakában, hiszen a keresztút állomásai reménymutatók. A keresztet
vállalni kell, újra és újra talpra lehet állni, lesz, aki segít nekünk
az élet keresztjének hordozásában, lesz, aki letörli arcunkat, s
gyűlölet helyett megtanuljuk, hogy nem átkozódni kell, hanem imádkozni ellenségeinkért, s akkor nemcsak életünkben,
szívünkben lesz feltámadás, hanem örömmel, Jézusban bízva
odaát is.
Idén is a katolikus templomból jutottunk el a református
templomig, ott fejeződött be közös imánk. Istenszeretetünk segített bennünket Krisztus szeretetének viszonzásában. Hiszem
és tudom, hogy a közös egység segíti a békét az emberek között. A mai világban nincs más út, a benső békéhez sem.
A keresztút előtt elmondott bevezető ima adjon erőt a további folytatáshoz, a közös együttlét hagyománnyá válásához:
„Ez a Veled járás nem külső szemlélés akar lenni. Nem sajnálkozni akarok Rajtad. Amikor – Tőled tanulva – kimondom:
»Atyám, legyen meg a Te akaratod!«, akkor vállalom a közös
keresztünket. Kérlek, hogy ebben a Veled töltött órában taníts
meg arra, mit vársz tőlem, és melyek a Veled való azonosulási
lehetőségeim mozzanatai, és kérlek, ha már meghívtál erre a
bensőséges közösségre magaddal, tedd teljessé egységünket,
valósítsd meg, aminek vágyát a szívembe oltottad!”
dr. Fülöp Kisztina, katolikus hittantanár

programozó
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Kedves Olvasónk!
A Maglód újság májusi számának lapzártája április végén volt,
ezért az idei Majálisról csak a júniusi kiadványunkban tudunk
beszámolni. Oldalunkon a patakparti rendezvénysorozat tervezett programjait és a tavalyi képet láthatja.

rendezvények
Fotó: Bertalan Timea

május 4. szombat, 9.00–13.00
Halmos Béla táncház, Anyák napi kézműves foglalkozás
május 9. csütörtök, 9.00–12.00
Családsegítő – ingyenes ruhaosztás
(a régi művelődési házban)
május 13. hétfő, 13.00–18.00
Véradás
május 17. péntek, 16.00-tól
Maglódi Borok Napja
jegyek a helyszínen válthatók
május 17. péntek, 17.30–18.30
Kóruska tanév végi hangversenye
május 19. vasárnap, 9.00–13.00
Bababörze és gyermekruha vásár
május 26. vasárnap, 06.00–19.00
Európai parlamenti választások

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

május 27. hétfő, 14.00–18.00, május 28–30. 10.00–18.00
Pinokkió Vándor Játékmúzeum
Jegyárak:
felnőtt: 600 Ft,
gyermek, diák és nyugdíjas: 500 Ft,
csoportos: 400 Ft (10 fő + 1 pedagógusnak ingyenes)
május 29. szerda, 10.00–13.00
NMI Művelődési Intézet szervezésében:
aktív közösségek, nyugdíjas vezetők tudásmegosztása, mentorálása
május 31. péntek, 18.00
Pedagógusnap
június 1. szombat
Mesenap (Helytörténeti Gyűjtemény előtt)
június 2. vasárnap, 16.00 és 17.30
A Vermesy Péter AMI néptáncvizsgája

maglódi művelődés háza
2234 Maglód, Fő u. 4-6.
honlap: www.mag-haz.hu
facebook: maglodimuvelodeshaza
06/29/326-222 (MagHáz)
06/29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

9.00–12.00 Főzőverseny

8-tól ingyenes regisztráció a helyszínen, (eredményhirdetés
12-13-ig) zsűri: Lovasi József a Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület képviseletében

13.20 Szenior Örömtánc
13.30 Sziluett Mazsorett Csoport
14.30 Pompi, a tűzoltó manó – Szomjoltóság
15.15 Kiddiwink angol nyelviskola
15.25 Hétszínvirág Művészeti Óvoda
15.40 Zumba Vikka
16.00 Tamáska Gabi énekesnő
16.30 Berencsi Zsolt musical énekes
17.00 Kacamajka
17.20 Roszicska Hagyományőrző Egyesület
17.35 Mirabell táncklub
17.50 Maglódi Nők Klubja
19.00 Jetlag zenekar
10.00–18.00 ugrálóvárak, tűzoltó 5 próba,
tálcatűz oltás, kincskereső játék fémkeresővel,
szomjoltó: málnaszörpöt csapoló tűzoltókészülék
12.00–20.00 kisvasút
Varga Judit festményeinek kiállítása
Kézművesfoglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás
Egész nap: büfé, kürtöskalács, vásárosok

7. Mesefalu Maglódon
Június 1-jén, szombaton 13 órától
az Ófaluban a patakparton!!!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Maglód
nevű városka, ebben volt egy régi-régi falucska, ennek a
közepében pedig június első szombatján újra életre kel,
és mesebeli lényekkel népesül be a MESEFALU, immár
7. alkalommal. Keressük együtt a CSODÁKAT a mesékben és a mindennapokban!
SZÁMOS és SZÁMTALAN mesebeli élménnyel várunk mindenkit nagy szeretettel!!!
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ,
a MAGHÁZ munkatársai és sok-sok önkéntes segítőnk.

Öltözz Te is meselénynek!

női szakasz

Idén is aktív Hogy a látványába
lesz a Nőklub belefeledkezzenek!
Igen mozgalmas évet zártunk 2018-ban,
de úgy néz ki, hogy a 2019-es év sem
lesz unalmas a Nőklub tagjai részére.
Év eleji taggyűlésünk alkalmával megbeszéltük, hogy milyen
programokat szeretnénk megvalósítani az idén, mire pályázzunk, hová menjünk kirándulni, melyik színházba látogassunk
el stb. Januárban mindjárt elkezdtünk a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett páros bálra próbálni egy szlovák nyelvű dalcsokrot, kis tánccal. Februárban aktívan részt
vettünk a Kárpát-medencei magyar találkozón, illetve az idén
kivételesen jelmez nélkül jelentünk meg a Tamási Áron Erdélyi kör által szervezett farsangi mulatságon. Márciusban
elkezdtünk próbálni a 21. Tavaszköszöntő Bálunkra, amelyre
április 27-én került sor. Április 8-tól – egy héten át – megtartottuk a szokásos garázsvásárunkat, melynek bevételét a Mindenki Karácsonyára fordítjuk majd. Ebben a hónapban csoportos színházlátogatáson vettünk részt.
A majális főzőversenyére is beneveztünk, illetve felléptünk
a civilek bemutatkozásán, a patakparton. Levezetésképpen a
hónap végén kirándulunk majd egyet. Természetesen részt veszünk az Evangélikus Templom Pünkösdi zöldágazásában. Idén
először ellátogatunk a szentendrei Skanzenben megrendezendő
Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség Pünkösdi Találkozójára, ahol szintén zöldágazással, műsorral, illetve hagyományos
ételek kínálásával leszünk jelen. Nem hagyjuk ki a Mesenapot
sem! Júliusban rendezik meg a Magyarországi Szlovákok Találkozóját, ahová minden hagyományőrző maglódi civil szervezet, így mi is meghívást kaptunk. A nyár végén Mátraszentimrén fogunk fellépni a falunapon és persze részt veszünk a városi
rendezvényen is.
Az ősz elején az Utcazenész fesztiválon – közkívánatra –
görhönyt fogunk sütni. Minden további időnket a szüreti felvonulás, illetve az esti bál megrendezésére fogjuk fordítani.
Már most várjuk a jelentkezőket, akik szeretnének részt venni a
felvonuláson, illetve a megállók megrendezésében. E program
keretében megismerhetik tiszteletbeli tagunk, Vaskó Ági csodálatos verseit és festményeit.
Novemberben már a Mindenki Karácsonyát szervezzük.
Az év utolsó hónapján aztán a sok készülődés beteljesedik. Az
egyik kedvenc eseményünkkel, a Kodály Karácsonnyal indítjuk
az ünnepi készülődést. Ezt követi szűk körben a Mi Karácsonyunk a klubban, majd a Mindenki Karácsonya sok-sok résztvevővel a Magházban.
Természetesen a szokásos klubfoglalkozások és névnapozások továbbra is szerepelnek programjaink között. Az év közben
érkező meghívásoknak minden esetben eleget teszünk. Reméljük, hogy találkozunk Önökkel a programjainkon, illetve a mások által szervezett megmozdulásokon is.
Pavlovics Lászlóné – elnök, Maglódi Nők Klubja

Fotó: Nőklub
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Nagy-Pál Judit gyermekkora óta fest, de alkotásait sokáig nem merte megmutatni a nagyvilágnak. Ma már
nem csak csodálják, vásárolhatják is a képeit.
Mit jelent számodra a festés?
Mielőtt belekezdek, kihívást
jelent. Amíg festek, tökéletesen kizárom a külvilágot. Amikor pedig elkészül a mű, elégedett vagyok.
Mióta festesz? Tanultad valahol vagy magadat képezted?
Ha nem is folyamatosan, de egész életemben rajzoltam, festettem. Szerettem volna ezen a területen tanulni, de nem találtam
rá a tanáromra. Volt, hogy elkezdtem egy tanfolyamot, ahol
egy hónap után is kockát és almát kellett ábrázolnunk. Megmutattam néhány addig elkészült képemet, szerettem volna
onnan továbblépni, de egy „hol tanultál korábban?” kérdésen
kívül nem kaptam instrukciókat.
Másolatokat is készítesz. Honnan jött ez az ötlet?
Magamtól eszembe nem jutott volna, hogy másolatot készítsek. Az elsőt kérésre festettem, és felkeltette a kíváncsiságomat. Valaki, valamikor nagyon régen nagyon nagyot alkotott,
mi pedig ott állunk a mű előtt, és áhítattal csodáljuk. Egy másolattal ezt az érzést nem lehet
visszaadni, én csupán igyekszem megközelíteni az eredetit. Kedvenc festőm, Leonardo
Mona Lisa képének elkészítését évekig terveztem. Nagyon
sok bátorság kellett hozzá,
hogy belevágjak.
Hogyan alkotsz?
Bekapcsolom a tévét, ami teljesen felesleges, mert fogalmam
nincs mi megy benne. Nyáron
pedig a teraszon szeretek festeni, ott elég az utca zaja is.
Milyenek a visszajelzések a képeiddel kapcsolatban?
Nagyon jók, és ez nagy örömöt okoz. Hosszú idő telt el, amíg
meg mertem mutatni a képeimet néhány „kiváltságoson” kívül másoknak is. A tetszésnyilvánítástól zavarba jöttem, ahogy
még ma is, de a pozitív visszajelzések újabb képek festésére
ösztönöznek.
Van bármiféle célod vagy álmod a képzőművészetben, amit
még szeretnél elérni?
Olyan képeket festeni, amelyek látványába az emberek egyszerűen belefeledkeznek. Csak nézik, és közben a lelkük feltöltődik örömmel. Szeretnék egy újabb kiállítást is. Néhány
éve volt már egy a MagHázban, ez a mai napig szép emlék
nekem. Készült ott egy vendégkönyv, amit valaki elkért, hogy
írjon bele, és sajnos egy tűzesetben megsemmisült. Már csak
ezért is jó volna megismételni.
Kiss Nóra

Fotó: Önkormányzat
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Sajtóközlemény
Sajtóközlemény
Befejeződött Maglód Város Bölcsődeépítési projektje (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00078)
Befejeződött Maglód Város Bölcsődeépítési projektje (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00078)
2019/03/18
2019/03/18
Maglód Város Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében
Maglód Város
Önkormányzata
a Versenyképes
Közép-Magyarország
Program
meghirdetett
„Kisgyermeket
nevelő
szülők munkavállalási
aktivitásánakOperatív
növelése”
című keretében
VEKOPmeghirdetett
„Kisgyermeket
nevelő szülők
munkavállalási
növelése”
címűtérítendő
VEKOP6.1.1-15
kódszámú
pályázati felhívás
keretében
399,88 millióaktivitásának
forint összegű
vissza nem
6.1.1-15 kódszámú
pályázati felhívás keretében 399,88 millió forint összegű vissza nem térítendő
támogatást
nyert.
támogatást nyert.
A Széchenyi 2020 program keretén belül, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális
A Széchenyi
2020társfinanszírozásával
program keretén belül,
az Európai
támogatásával
és az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap
hajtott
végre Unió
nagyszabású
beruházást
Maglód
Város
Fejlesztési Alap
végrevissza
nagyszabású
beruházást
Város
Önkormányzata.
Az társfinanszírozásával
önkormányzat a 399,88hajtott
millió forint
nem térítendő
támogatásMaglód
segítségével
Önkormányzata.
Az önkormányzat
a 399,88 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével
megépíthette
a település
első bölcsődéjét.
megépíthette a település első bölcsődéjét.
A településen korábban nem volt bölcsőde, azonban nagy igény lett volna rá, ezért is döntött úgy az
A településen korábban
nem volt bölcsőde,
igény
lett volnapályázatot
rá, ezért is benyújtani.
döntött úgy Aaz
önkormányzat,
hogy mindenképp
megpróbálazonban
a cél nagy
elérése
érdekében
önkormányzat,
hogyésmindenképp
cél elérése
érdekében pályázatot
pályázat
sikeres volt,
2017. július megpróbál
26-án küldtea meg
a Nemzetgazdasági
Minisztériumbenyújtani.
RegionálisA
pályázat sikeres
volt, és 2017.
július
26-án küldte
meg a Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális
Fejlesztési
Programokért
Felelős
Helyettes
Államtitkársága
a pozitív támogatói
döntést.
2017.
Fejlesztési23-án
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága
a pozitív
támogatói
döntést.
augusztus
pedig a Támogatási
Szerződés
is hatályba lépett
mindkét
fél aláírása
után. 2017.
Ezt
augusztus
23-án pedigaaprojekt
Támogatási
Szerződés is hatályba lépett mindkét fél aláírása után. Ezt
követően
elkezdődhetett
megvalósítása.
követően elkezdődhetett a projekt megvalósítása.
A megépült bölcsőde egy hiányzó szolgáltatást pótol, hozzájárul a bölcsődés korú kisgyermekek
A megépült ellátásához,
bölcsőde egya hiányzó
szolgáltatást
pótol, hozzájárul
bölcsődés korú
napközbeni
bölcsődés
korú, hátrányos
helyzetű acsaládokban
élő kisgyermekek
gyermekek
napközbenitesti
ellátásához,
a bölcsődés
korú, hátrányos
helyzetű
családokban
élő munkaerő
gyermekek
egészséges
és lelki fejlődésre
való esélyének
növekedéséhez,
valamint
az édesanyák
egészséges
testijavításához.
és lelki fejlődésre
való esélyének
növekedéséhez,
valamint az édesanyák munkaerő
piaci
helyzetének
A beruházás
22 új munkahelyet
teremtett.
piaci helyzetének javításához. A beruházás 22 új munkahelyet teremtett.
Maglódon a Hargita köz 4252/2 hrsz alatt létrehozott bölcsődei épülettel egy új, modern, 84
Maglódon 6acsoportszobás
Hargita köz intézmény
4252/2 hrsz
alattki,létrehozott
bölcsődei épülettel
egy új, szakmai
modern, és
84
férőhelyes,
alakult
amely maradéktalanul
megfelel napjaink
férőhelyes,
6 csoportszobás
intézmény
alakult
ki, amely maradéktalanul
napjaink
szakmai aés
törvényi
követelményeinek,
képes
kiemelkedő
színvonalú
bölcsődei ellátásmegfelel
biztosítására.
A bölcsőde
törvényi követelményeinek,
képes kiemelkedő
bölcsődei
ellátás biztosítására.
A bölcsőde
gyermekek
életkorának megfelelően
a ritmusra,színvonalú
a szabad játékra,
a mesére,
a gyermeki fantáziára
ésa
életkorának
megfelelően
a ritmusra,épít.
a szabad
játékra, biztonságot
a mesére, a nyújtó
gyermeki
fantáziára és
azgyermekek
érzékszervek
útján történő
tapasztalásra
Az érzelmi
szeretetteljes,
az érzékszervek
történő tapasztalásra
épít. számára
Az érzelmi
biztonságottesti-lelki
nyújtó fejlődéshez.
szeretetteljes,
harmonikus
légkör aútján
legszükségesebb
a kisgyermekek
az egészséges
harmonikus légkör a legszükségesebb a kisgyermekek számára az egészséges testi-lelki fejlődéshez.
A beruházás műszaki átadása 2019. február 20-án valósult meg.
A beruházás
2019.
február
20-án valósult meg.
Maglód
Városi műszaki
bölcsődeátadása
szeretettel
várja
a jelentkezőket.
Maglód Városi bölcsőde szeretettel várja a jelentkezőket.
További információ kérhető:
Varga
Edit,információ
sajtóreferens
További
kérhető:
Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu
varga.edit@mailpartner.hu
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az első élpések

A beszoktatás gyakorlata
A fokozatos beszoktatás módszere jelentősen megkönnyíti a kisgyermek beilleszkedését a bölcsődei közösségbe, és csökkenti az adaptáció során fellépő negatív élményeket. Örömteli jelenség, hogy a szülők egyre inkább aktív részesei
gyermekük első közösségi élményének.
A szülővel történő fokozatos beszoktatás nem csak a gyermek számára előnyös, hanem hatással van a család és a bölcsőde kapcsolatának alakulására is, mert lehetőséget nyújt a szülők és az intézmény gondozási-nevelési elveinek, módszereinek
összehasonlítására, a közös célok együttes megvalósítására.

A beszoktatás menete

A gyermek bölcsődei tartózkodásának idejét fokozatosan növeljük. Célszerű, ha két
hétig tart, de esetenként – a gyermek viselkedésétől függően – növelhető, illetve
csökkenthető. Az első héten minden a szülővel együtt történik, a második héten már
a szülő állandó jelenléte nélkül. Fontos a gyermek otthoni napirendjével összhangba
hozni a beszoktatás menetét. Az első napokban a szükséges gondozási feladatokat
a szülő végzi a bölcsődében, de a kisgyermeknevelő a gyermek együttműködésétől függően már próbálkozhat a kapcsolat kialakításával
– kísérletet tehet egy-egy gondozási részművelet elvégzésére is a szülő jelenlétében. A harmadik-negyedik naptól
kezdve a szülő rövidebb-hosszabb ideig már a kisgyermeknevelőre hagyja a gyermeket. Fokozatosan növelhető a gyermek bölcsődében töltött ideje – az étkezéstől az
ottalvásig.
A gyermek iránti figyelem, szeretetteljes odafordulás a
szülőben megerősíti a kisgyermeknevelő iránti bizalmat.
A bölcsődében tapasztalt nevelői légkör – a kisgyermeknevelő szakmai tudása, a szülővel kialakított kapcsolata –
elősegíti a bölcsődei munka elismerését.
Bölcsődénkben technikai okok miatt elhúzódott és több
részletben történt a beszoktatás, de remélhetőleg ennek ellenére sikerült a megfelelő kapcsolatot kialakítani a gondozott gyerekekkel és a szülőkkel.
Gellérthegyi Tibor Györgyné bölcsődevezető

9

2019. május

Gyerekközösségben

Fotók: Önkormányzat

Nóri és párja három éve laknak Maglódon. Kislányuk, a tizennyolc hónapos
Luca szeptemberben kezdi a bölcsődét. Nyár végétől indul a beszoktatás.
– Gyerekkorom óta szeretem Maglódot, szüleimmel korábban is sokat jártunk ide a
rokonokhoz. Most pedig az tetszik a városban, hogy minden és mindenki – család, barátok – közel van. Amit imádok még, hogy csendes, nyugodt hely, jó itt élni – mondta
Nóri, aki a bölcsődének köszönhetően vissza tud menni dolgozni.
– Szeptemberben munkába állok, és mellette egy iskolát is elkezdek. Mindezt nem
tehetném meg, ha nem nyílt volna meg a bölcsi, mert a magánbölcsit nem tudnánk
megfizetni. Eleinte nem terveztem visszamenni dolgozni Luca hároméves koráig, de
a növekvő kiadások miatt is szükség van a keresetemre, és azért is jó, hogy gyerekközösségbe jár majd, mert azt veszem észre, hogy én már nem vagyok elég neki. Próbálom lekötni itthon, járunk ide-oda, meglátogatjuk a kis barátait, de már nagyon igényli a gyerektársaságot. Szerintem nagyon jó alap a bölcsőde. Itt megtanulják azt a napi
rutint, ami később majd az oviban is lesz. Az én kislányom itthon csak nyammog, de
ha társaságban van, úgy eszik, mintha éheztetném, szóval ezt is a gyerekközösség javára írom. Együtt játszhatnak egész nap a kis lurkók, a nevelők pedig segítenek, hogy
fejlődjenek – tette hozzá Nóri.
Kiss Nóra

gördülékenyen

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt
a bárhonnan elérhető Önkormányzati
Hivatali Portál. Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás – mind-mind fontos
és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül
hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál
szolgáltatás, amelyen keresztül online,
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek, a hét minden
napján. Így életünk kisebb-nagyobb
eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük
fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat
kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem

benyújtása, szálláshely nyilvántartásba
vétele, iparűzési adó bevallása és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek
általánosan a személyes ügyintézések közé
tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes
ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes
ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a
digitális térben is végigvezet minket a jól
ismert folyamatokon. Első lépésben saját
magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül bejelentkezett felhasználók szá-

mos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén
pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe
venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést
követően azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek – rövidítve így a ráfordított
időt. A felhasználók bármikor nyomon
követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár
kattintás után megismerhetik a folyamatok
aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy
a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon
érhető el, melyet településünk weboldalán
is megtalálnak.

Megtisztult a határ
A maglódi határban járva ma már
csak a végtelen puszta és a felszántott
földek között sétálgathatunk. Nem
látni már odahordott szemetet, hála
Holecz Róbert és fia, ifj. Holecz Róbert mezőőrök munkájának, valamint
az önkormányzat által felállított sorompóknak.
– Korábban tele volt a határ mindenféle szeméttel, amit az emberek csak úgy
idehordtak. A felállított sorompóknak
köszönhetően – amiket éjszakára zárunk, és csak a mezőőröknek, valamint a
határban lévő földtulajdonosoknak van

hozzájuk kulcsa – ez a probléma megoldódott. Jelenleg tehát nincs semmi
oda nem illő anyag, ha elő is kerül egykét zsák, azt azonnal észrevesszük és a
Maglód Projekt Kft. eltakarítja. Jó lenne, ha így is maradna, ugyanis a szemét
nem, vagy csak nagyon nehezen bomlik
le, és károsítja a természetet – számolt
be a jelenlegi helyzetről ifj. Holecz Róbert, aki azt is megmutatta, hogy a környező települések határain, ahol nincsenek hivatásos mezőőrök, mennyi szemét
borítja a területeket.
Kép és szöveg: Kiss Nóra

Lakossági fórum
Jenei Péter, Maglód 4. számú választókerületének (Krisztinatelep) képviselője
május 20-án 18.30-tól lakossági fórumot
tart. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme.

ISG-UNIBALL Kft. vasipari cég keres
munkatársakat az alábbi szakmákban:
2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

T 30/545-08-05,
29/325-132
Fotó: facebook
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Bér megegyezés szerint.
Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

– gépészmérnök,
– esztergályos,
– lakatos,
– hegesztô,
– illetve könnyû betanított
gépkezelôi munkára.

Családi Nap az óvodákért

Légy jó! A maglódi óvodákat és a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgálta-

Fotó: Rendes-Szabó Gabriella

tó Központot támogatta Maglód apraja-nagyja, aki részt vett a Légy jó! elnevezésű, 2019. március 30-án rendezett jótékonysági családi napon. A MagHázban
bemutatott Erdei történet című zenés bábjátékra vásárolt bónok bevételét is a
jó ügyért ajánlották fel a szervezők. A ház nagytermében Junshido Dojo Gojuryu karate, a Sziluett Mazsorettek, a Kacamajka Táncegyüttes, a Zumba Kids
Andival, valamint a Napsugár ovisok Cinege néptánc- és Csicsergő énekcsoportja lépett színpadra.

Bőséges és tarka programok várták a szórakozva jótékonykodókat: ugrálóvár,
táncház, játszóház, csillámtetkó, arcfestés, diavetítés, továbbá kézművesek, művészek, vállalkozók kiállítása és vására között válogathattak. A délutáni előadásra, az
Erdei történetre gyerekek és felnőttek egyaránt kíváncsiak voltak: vajon előkerül-e
a bajba jutott kislány zenélő doboza?
Az aulában Viki konyhája cipósütésre invitálta a gyerekeket, a Maglódi Gyümölcs
kóstolókkal lepte meg az arra járókat, Jandó Luca keramikus edényeit pedig megvásárolhatták az agyagedények kedvelői. A tavaszi hangulatot a MAMO Tanodája
remekbe szabott, horgolt pillangói, virágai, valamint Kovács Ferencné Ancsi néni
mindig aktuális kézműves fonalcsodái biztosították.
A kristály-karkötők, nyakláncok világába Kovácsné Domine Betti kalauzolta a
nagyérdeműt, Madár Olga pedig mesedobozt készített a gyerekekkel, miközben páratlan tűzzománc ékszerek, mesebögrék mosolyogtak ránk az asztalokról. Harangozó
László könyvszobraival fogadott bennünket, Kurucz Enikő pedig csajszis vagy pasis
csillámtetkót nyomott a gyerekek karjára, pár lépéssel arrébb pedig Bús Judit arcfestései váltották valóra sokak álmát.
Eközben a könyvtárban diafilmeket nézhettek az érdeklődők.
Akik ennél férfiasabb elfoglaltságot kerestek maguknak, azok a Monori Rendőrkapitányság munkatársaihoz fordultak. A rend őrei játékos foglalkozással készültek – a
bűnmegelőzés jegyében különböző kifestőkkel, tesztekkel, rendőrsapka készítéssel
szórakoztatták és egyben tanították is a gyerekeket. A kicsik még az egyenruhások
felszereléseit is kipróbálhatták, a helyes válaszokért cserébe pedig fényvisszaverő
matricát, kulcstartót kaptak ajándékba.
A Napsugár óvoda a mozgáskordinációs eszközök vásárlására fordítja a támogatás
összegét.
Tábori Zsuzsa
Támogatók: A rendezvény fővédnöke Dr. Szűcs Lajos volt, köszöntő beszédet mondott
Remport Csaba és Kérges László alpolgármesterek. MAGAM (Maglódi Amatőrök a Kultúráért Egyesület), a Maglód Város Önkormányzata és képviselőik, a MagHáz és munkatársai, a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ (GYKSZSZK) munkatársai,
Napsugár óvoda óvónői, nevelők, vállalkozók, a fellépők, a szülők.

c i v i l a pá lyá n
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Western-nap
Sokan látogattak el ismét a Megerősítők Egyesület, a civil szervezetek és a
lakosság összefogásával szervezett jótékonysági Western-napra. Közkedvelt
énekesek, tánccsoportok, versenytáncosok, a Maglódi Nyugdíjas Klub és ifjú
tehetségek is részt vettek az április 6-i
eseményen.

Fotó: Radosza Sándor

2019. május

Szabadtűzön készült ízes palacsintákat
és más ínyencségeket vásárolhattak az
előre megváltott tallérokon a résztvevők.
Izgalmas feladatokkal, kézműves
programokkal, táncos-zenés műsorokkal
szórakoztatták a családokat, a tombolavásárlók között pedig kisorsoltak egy
hétvégére szóló cserkeszőlői üdülőjegyet.
A szervezők félmillió forintot adnak a
Maglódi Általános Iskola Oktatási Alapítványának, melyet a rászoruló gyermekek nyári táboroztatására fordíthatnak.

Csak tiszta forrásból!
Második alkalommal gyűltünk össze a
patakparton takarítani. A március 30-i
összefogáson húsz gumicsizmás, védőkesztyűs önkéntes jelent meg, többen,
mint a korábbi akciónkon. A régi kisbolt
és a vasbolt közötti szakaszon nagyon
sok hulladékot, szemetet szedtünk össze.
Egy kis törődéssel, odafigyeléssel még
szebb lehetne a patakunk. Ez nem azt jelenti, hogy gyakrabban kellene szemetet
szednünk, hanem, hogy jobban kellene
vigyáznunk a környezetünkre.
Kép és szöveg: Paku Andrea

o k tatá s

A Magyar Művészeti Oktatás Napján
Dallos Zsófia – Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium
Pálosi Ádám Ervin – Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium
Kovács Roland – Budapesti Ward Mária Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium
Kecse Regina Barbara – Fóti Népművészeti Szakgimnázium
és Gimnázium
Deák Luca – Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium
Isakov Fanny – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium
Tanulóink folytatják a bemutatkozást. Legközelebb Isakov
Fanny képzőművészeti munkáit láthatják május 19-én, vasárnap
este 6 órakor az iskolánk művészeti termében rendezendő előadáson, melyen Vermesy Péter 80. születésnapját ünnepeljük.
Azok a végzős tanulóink, akik nem szakirányú művészeti középiskolában tanulnak tovább, jövő évtől továbbképző évfolyamainkon folytathatják művészeti tanulmányaikat. Azok a
volt-tanulóink pedig, akik munkájuk mellett műkedvelő módon szeretnék folytatni művészi tevékenységüket, megtehetik
a városi együtteseinkben, művészcsoportjainkban:
Vermesy Fúvószenekar,
Magdala Ökumenikus Városi Kórus,
Vermesy Kamara Kórus,
Vermesy Kamara Filharmónia,
Bem Néptáncegyüttes,
Kacamajka Maglód Városi Néptáncegyüttes,
Felnőtt Festészeti Kör.
Tóth István
intézményvezető-helyettes, művészeti vezető

Városunkban 2005 óta folyik esti gimnáziumi oktatás a központi iskola épületében. A Budakalászi Gimnázium Maglódi
Tagintézményében 2009-ben tett először
érettségi vizsgát két osztály.
Akkor ötvenketten kapták meg a kék
bizonyítványt, azóta mintegy kétszázötven maturandus tett sikeres vizsgát,
amely hozzásegítette őket, hogy előnyösebb álláshoz jussanak, esetleg továbbtanulhassanak.
A tagintézményben jelenleg három
évfolyam tanul kedd és csütörtök délutánonként: a tizedik, a tizenegyedik és a
tizenkettedik évfolyam. A kedvelt tantár-

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

gyak közé tartozik az informatika és az
angol nyelv. Az oktatás tandíjmentes.
A lelkiismeretes, tízfős tanári kar
Széles Tamás tagintézmény-vezető irányításával készíti fel a diákokat a nagy
kihívást jelentő, a nappali tagozatos
érettségivel megegyező követelmények
teljesítésére.
Várunk minden 16. évét betöltött tanulni vágyót! Beiratkozás: májusban
minden csütörtökön 15 és 18 óra között,
valamint augusztus 26-tól 30-ig. Hozzák
magukkal az eddig szerzett bizonyítványukat és személyes okirataikat!
Hajnalné Kovács Gabriella
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A Vermesy-művészeti tanév vége felé, április 16-án, immár 22.
alkalommal ünnepeltük a MagHázban A Magyar Művészetoktatás Napját. E jeles rendezvény keretében tanulóink és tanáraink is bemutathatták zenei, táncművészeti és képzőművészeti
alkotásaikat, számot adhattak az éves munkájukról.
Fellépett a Vermesy vonószenekar, a Kóruskája, a „Vermesy
Vadvirágok” kórus, valamint a 7.a osztályosok és a továbbképzősök. Szólistaként mutatták be tudásukat azok a nyolcadikos
tanulóink, akik az idei felvételin művészeti szakközépiskolába
jutottak be: Dallos Zsófia, Kovács Roland és Pálosi Ádám zenész, valamint Kecse Regina néptáncos tanulónk.
A felvételi eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy
idén hat művészeti tagozatos végzősünk nyert felvételt olyan
művészeti szakközépiskolába, amelyben a nálunk megszerzett
tudást magasabb szintre tudja emelni.

Fotó: Iskola
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ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás
Maglód, Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR ▪
Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ A szerkesztőség: KANICSÁR BORI, KISS
NÓRA, KODAJ-HORVÁTH RÉKA, VERES VIOLETTA ▪ Tördelő: SZABÓ LÁSZLÓ
▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: minden hónap 5-én (terjesztés: 2-3 nap) ▪
Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: 06/29/326-222, e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt
adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4500 példányban ▪

te döntesz
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Láttatok már beszélő szemeket?
Igen, a szemek beszélnek, amikor érzéseket fejeznek ki. Mi,
az EKK főzőcsapata ilyen szemeket láttunk a Maglódi Western napon. Nagyszerű volt látni, hogy egy jó ügy érdekében
mennyi ember mozdul meg és tesz valamit a szabad idejéből
a helyi közösség javára. Fantasztikus megtapasztalni, hogy
hányan mondanak igent egy ilyen felhívásra a kollégák közül
is. Mindig jó érzés adni valamit, amivel másokat hozzásegíthetünk céljuk eléréséhez, persze végül mindig kap az ember
cserébe viszonzást. Úgy gondolom, hogy míg főtt a pincepörköltünk sok ilyen élményben lehetett részünk. Sok volt
az érdeklődő a gyárunkkal kapcsolatban, szívesen válaszol-

tunk a felmerülő kérdésekre és örömmel fogadta mindenki
a lehetőséget, hogy vannak még betöltendő álláslehetőségek
nálunk. A gyerekeket, felnőtteket is megajándékoztuk a kvízkérdéseinkre adott helyes válaszukért. Kiváló alkalom volt
megismerni az itteni lakosokat, persze azért nem vagyunk
teljesen ismeretlenek egymás számára, hiszen egyre többen
dolgoznak nálunk Maglódról. A jókedvet még a rossz idő sem
tudta elrontani. Szerencsére egyetlen program sem maradt el!
Köszönjük szépen a meghívást és nagyra értékeljük a szervezők áldozatos munkáját! Jövőre találkozunk!
Virágné Ildikó, EKK főzőcsapat
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
Várjuk gyártósori operátor munkakörbe jelentkezésed!

Eagle Industry Hungary Kft.
Részletek: www.ekkeagle.hu
Jelentkezés telefonon: 06/70-400-4480,
e-mailben: info.eihu@ekkeagle.com
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Bezárják a Keleti pályaudvart
Felújítás miatt május 13-tól 26-ig zárva tart a Keleti pályaudvar.
A Budapest–Újszász–Szolnok vonalszakaszon a szolnoki zónázó
(Z60) és a naponta közlekedő sülysápi (S60) vonatok Kelenföldig
közlekednek, és onnan indulnak. Részletes információk és térképek a www.mav.hu/keleti oldalon érhetők el.

Gázvezeték karbantartás
Karbantartási munkák miatt gázszünet várható május 16án, csütörtökön 06.00 – 16.00 óráig Maglódon, Mendén,
Péteriben, Üllőn és Vecsésen. A szolgáltató arra kéri az
érintett települések lakosait, hogy a gázmérőnél felszerelt
csapot zárják el. További felvilágosítás a TIGÁZ-DSO
diszpécserszolgálatán kérhető a 06-80-300-300-as telefonszámon, illetve a www.tigaz.hu oldalon.

Május 17-én rendezik meg a
Maglódi Borok Napját
a MagHázban.
Az italokat 16 és 17 óra között
lehet leadni, az eredményhirdetés
19 órakor lesz,
amit ünnepi vacsora követ.
Vacsorajegyek
a helyszínen
vásárolhatók.

Bűnmegelőzés
A Bűnmegelőzés Napját a Monori Rendőrkapitányság munkatársai egy maglódi nagyáruházban megrendezett „Police Coffee”
elnevezésű eseménnyel köszöntötték. Lehetőség nyílt kérdéseket
feltenni a Maglódi Rendőrőrs parancsnokának, valamint a Monori Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakembereinek. A kötetlen beszélgetések során a rendőrök a lakó- és munkakörnyezet
biztonságos kialakítása témakörében is számos hasznos tanácsot
adtak, és bemutattak különböző vagyonvédelmi eszközöket, a
személyi riasztó és az elektromos ajtók működését.

Hirdessen a Maglód újságban!

Minden maglódi háztartásba eljut az Ön által fogalmazott reklám,
vagyis hirdetését többen olvassák, mintha egyik-másik országos
lapban jelentetné meg, amelyben sokszoros áron hirdethetne.
Visszalapozható: hetek, hónapok múlva is információt nyújt.
Tel.: 06 29 326 222, e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Üzemorvosi rendelés: hétfőn, szerdán 7–8 és 12–14 óráig
Háziorvosi rendelés: szerdán 8–12 óráig
A rendelő elérhetősége:
2234 Maglód, Rákóczi út 7.

(06-29) 326-346
(06-29) 326-957

Mobil: (06-30) 949-2240
Honlap: www.moczar.hu

Dr. Móczár István, főorvos
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta
üzem- és háziorvos szakápoló-asszisztens
Mobil: (06-70) 310-7687
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Vidám keserűség
Fotó: Radosza Sándor

Vaskó Ágnest nem lehet bemutatni. Tudja, kedves Olvasó: az a helyes, szőke (már
nyugdíjas) fogorvos-asszisztensnő. Igen, ő
az, városunk talán legjelentősebb költője,
az ország minden valamire való versportálján nyert már a költeményeivel. Persze,
a festőnő, aki akkor tanult meg festeni,
amikor (minden előképzettség nélkül) lefestette Teréz anyát. Hogyne, a parodista
Vaskó Ági, aki országos 2. helyezést ért el
a Psota Irén-zenés műsorával...
Vaskó Ági, a Csütörtök Esti Verslábak tagja április 14-én fogadta közönségét az egyik 6. kerületi irodalmi kávéházban.
A líra és dráma, szenvedély és humor hullámvasútján lüktető műsort Bagi Katalin moderálta. Ági életműve és kettőjük
együttműködése előre garantálta a sikert.

Tisztelt Maglódiak!
Hazánkban minden adófizető felajánlhatja adójának 1%-át
valamelyik egyház számára, egy másik 1%-ot pedig jótékony
közcélra. A Maglódon jelenlévő történelmi egyházak lelkészeiként szeretettel kérjük a tevékenységünkkel rokonszenvező,
jó szándékú embertársainkat, valamint egyháztagjainkat, hogy
vallásfelekezetüknek megfelelően adójuk első 1%-val támogassák egyházaink szolgálatát.
Az adóbevallási iratokban részletes útmutatás olvasható arról,
miként történhet ez a felajánlás. Kérjük, figyeljenek a pontos
megnevezésre és technikai számra! A fel nem ajánlott 1% az államnál marad. További felvilágosítással Lelkészi Hivatalainkon
keresztül szolgálunk.
Köszönettel: Barotai Endre plébános, Bálint Klára lelkipásztor,
Németh Mihály lelkész
Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011
Magyarországi Református Egyház technikai szám: 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai szám: 0035

A Maglódi Evangélikus Egyházközségért Alapítvány

célja a Maglódon és Ecseren élő evangélikusok összefogása; az
evangélikus lelkiség erősítése programok szervezésével; az idősek, a családok és a fiatalok támogatása; a műemlék templom,
gyülekezeti terem és parókia működésének segítése.
Szeretettel kérjük azokat a személyeket, vállalkozókat és intézményeket, akik céljainkkal egyetértenek, hogy támogassák azok
megvalósulását adományaikkal, második (civil szervezeti) adó
1%-uk felajánlásával!
Köszönettel: Maglódi Evangélikus Egyházközségért Alapítvány
Adószám: 18675421-1-13

Dr. SZABÓ ILONA

értesíti Tisztelt Betegeit, hogy fogorvosi
magántevékenységét heti 2 alkalommal
megkezdte.

A R I A D N E I N G AT L A N I R O D A
2234 Maglód, Fő utca 4-6.

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u

Teljes körû fogászati ellátás, tömés, fogpótlások, törött, bent maradt fogak (szájsebészetre utalás nélkül), korrekt áron, rövid
határidôvel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelô
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Bejelentkezés kizárólag a 20/955-58-06 telefonszámon.

