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n e h é z s é g e i n k e l l e n é r e
e r e d m é n y e s é v e t z á r u n k
Ismét eltelt egy év, elérkezett a számvetés ideje. A 2021-es önkormányzati évünk meglehetősen hektikus volt, hiszen a pandémia
okozta kihívások érintették az önkormányzat működését is. Ennek ellenére több olyan előkészítő munkát elkezdtünk, amely a
későbbi bevételeinket gyarapítani tudják. Igyekeztünk a település
fejlesztési területein kialakítani egy olyan vonzó gazdasági környezetet, melyből többletbevételeket szeretnénk rövid és hosszú
távon is realizálni. Kedvező év volt az idei, mert a befektetői piac
élénk volt Maglód vonatkozásában is, tovább tudtuk fejleszteni a már korábban kijelölt fejlesztési övezeteinket. Legnagyobb
hangsúly a déli ipari területre esett, ahol a fejlesztővel történt
együttműködésnek köszönhetően 14 milliárd forintból megépült
az első, 46 ezer m2-es logisztikai csarnok. A Helloparks Kft. tulajdonát képező területen hamarosan újabb raktárak nőnek ki a földből. Az országúti dűlő tulajdonosával közös pályázat keretében a
„tudományos, technológiai park” cím elnyerésére szövetkeztünk.
Hamarosan a 31-es út mellett is folytatódnak a kereskedelmi, gazdasági övezet infrastrukturális előkészítő munkái.

Azonban a legfontosabb és kiemelt jelentőségű a 12 tantermes iskola beruházás, ami az év első felében vette kezdetét és jövő novemberben fejeződik be. A fejlesztés óriási lökést ad a maglódi közoktatásnak, tehermentesíti a mostani két, zsúfolt telephelyünket és olyan
21. századi oktatási körülményeket tudunk kialakítani Magyarország kormányának köszönhetően, ami a környéken egyedülálló lesz.

Szintén előkészítés alatt áll – állami beruházásban reménykedünk –, egy sportcsarnok építése, melyhez már elkészületek a
kiviteli tervek, várjuk a közbeszerzés elindítását és egy pozitív
kormányzati döntést.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztés terén is tudtunk némi előrelépést tenni, 3 gyalogos átkelőhely felújításánál tudtunk eredményt elérni. A városi egészségügyi központnál egy okoszebrát
alakítottunk ki, a Sugár úton a jövő évi 3111-es sz. út felújításával
párhuzamosan fog épülni egy zebra a temetőnél, illetve még az
idei évben a Katona József utca – Jókai utca kereszteződésben egy
villogó sárga lámpával tesszük biztonságosabbá az ottani gyalogos
közlekedést.
A szűkös és korszerűtlen védőnői szárnyból a szolgálat dolgozói
átkerültek a megüresedett Rákóczi utcai rendelő helyiségeibe. Itt
alakítottuk ki a 2. sz. gyermekorvosi körzet rendelőjét is. Az energetikai és fűtéskorszerűsítést követően az átalakítási munkálatok jövő
tavaszra fejeződnek be. 2022-től a felújított egészségügyi komplexum ad otthont a házigondozóknak is.
A szűkös költségvetésből futotta a patakparti játszótér felújítására is. Jelenleg is folyik a Napsugár óvoda udvarának fejlesztése. Nagyon sokat várunk attól az elképzelésünktől – amelyhez
Kormányengedélyt várunk –, hogy egy 820 millió forintos hitel
felvételével Maglód valamennyi utcáját leaszfaltozzuk. Amen�nyiben megérkezik az engedély, a jövő évben elkezdődhetnek az
útépítések. Döntés született az egykori „Pénzes-villa” felújításáról, melyet szándékaink szerint idősek nappali ellátására teszünk
alkalmassá.
Szumma-szummárum, minden nehézség ellenére eredményes
év van mögöttünk, amely megalapozza a 2022-es esztendő sikerét.
Köszönöm munkatársaim, a képviselőtestület és az önkormányzati intézmények ezévi munkáját, polgáraink türelmét, a sok
jószándékú segítséget, a biztató, támogató szavakat és az építő
javaslatokat. Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok városunk valamennyi lakójának.
Tabányi Pál polgármester

ÁL D O T T KAR Á C S O NY T É S B O L D O G Ú J É VE T K ÍVÁN U N K
MI ND E N K E DVE S O LVA S Ó N K NAK !
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g l o r i a

k e d v e s
maglódiak !

A járvány sújtotta világ, és ebben Magyarország – bár sajnos áldozatokat követelve
–, de azt gondolom, hogy jól védekezett,
védekezik a vírus ellen. Mind kimerültünk, elfáradtunk, de hiszem, hogy itt
Maglódon, a választókerületemben, és az
országunkban is kellően erősek vagyunk,
és kitartunk, amíg teljesen nem győzünk
a vírus felett, vigyázva egymásra és önmagunkra. Így érkeztünk el az adventi
ünnepkörhöz most már második éve, és a
várakozásban gondoljunk azokra, akiket
elragadott a járvány, s azokra, akik nap,
mint nap értünk dolgoznak, a fertőzöttek
életéért küzdenek. Szükséges megállnunk,
még jobban odafigyelnünk egymásra, és
valóban átértékelnünk emberi kapcsolatainkat. Köszönettel is tartozom Önöknek
az elmúlt hét évben kapott bizalomért!
Örülök neki, hogy az együttműködésünk
Tabányi Pál polgármester úrral és a maglódiakkal az itt élők érdekeit tudta szolgálni.
Komoly terveink vannak a jövőre nézve
is, és komoly megvalósítandó feladatok
várnak még ránk! Szent Ágoston így ír:
„Azért van oly kevés szeretet a világon,
mert oly kevés a hála”. Legyünk hálásak
egymásért, a jó és szép dolgokért, az őszinte szavakért! Én hálás vagyok. Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt és Boldog
Új Esztendőt kívánok Önöknek!
Üdvözlettel, dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

A Táncsics Mihály utca
is aszfaltburkolatot kap

2021. 11. 18-án kezdetét vette a
Táncsics Mihály utca teljes hosszában az aszfaltos útburkolat építése.
A munkálat alatt lehetőség szerint a
szomszédos utcákban parkoljanak
az autóikkal. A kivitelezési munkák
alatt kérjük az érintett ingatlantulajdonosok türelmét és megértését.

v i c t i s

A franciaországi Compiegne-i erdőben, 1918. november 11.-én írták alá egy vasúti szerelvényen a fegyverszüneti egyezményt. Történt mindez Franciaország–Németország részvételével, amely az év XI. hónap 11. napján 11 órakor lépett életbe. A legtöbb európai
országban ezen a napon emlékeznek
meg az első világháború áldozatairól.
A Krajczáros Alapítvány (Székesfehérvár) kezdeményezésére Kárpát
medence-szerte sok helyütt rendeztek
megemlékezést 2021-ben is. A Maglódi Polgári Kört Albert Ferenc költő, az I. világháborús sírok kutatója
kereste fel azzal a kéréssel, hogy mi
is emlékezzünk ezen a napon. A felújított I. világháborús emlékművünknél meghallgattuk A magyar takarodó c. verset, valamint mécseseket és
virágokat helyeztünk el. Bácskainé
Lakner Erika elszavalta nekünk John
McRae kanadai katonaorvos, 1915ben írt Flandria mezején c. legendás
versét. A maglódi hősi emlékműnél
készült fényképeket eljuttattuk a
Krajczáros Alaptíványhoz is.
Vaskó József alelnök,
Maglódi Polgári Kör

elkerülő út épül

A Maglód, Ecser Üllő, Pécel és Gyömrő településeket érintő, autópályákhoz csatlakozó úthálózat projektindító tárgyalása zajlott november 3-án Maglódon. Tabányi Pál
polgármester meghívására városunk adott otthont a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. megbízásából készülő új elkerülő- és az autópályákhoz csatlakozó úthálózat
egyeztető tárgyalására, amelyen jelen voltak a szomszédos települések polgármesterei, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a NIF Zrt. munkatársai, a tervezői munkát végző ÚT-TESZT Kft. munkatársai, a Magyar Közút Kft. képviselői és a MÁV
Zrt. munkatársai. A tervezet szerint Maglód déli fejlesztési területének középpontjából háromágú úthálózat épül, melynek egyik vége az M0 ecseri csomópontjánál, a
másik vége az M4-es autóút üllői csomópontjánál, a harmadik vége pedig a Gyömrőre vezető 3111. sz. úton kialakuló körforgalmi csomópontjában lesz. Ezek még csak
előkészítő tárgyalások. Az ÚT-TESZT Kft. a jövő év második felére készíti el az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt. Ez az első lépés. További dátumokat
majd akkor tudunk mondani. A fejlesztés célja minden maglódi előtt ismert: az érintett
települések gazdasági, kereskedelmi, és ipari fejlesztései minél kisebb átmenő-forgalommal és környezeti ártalommal járjanak. E fejlesztés nagymértékű gépjárműforgalomtól tehermentesíti majd városunkat, mivel a szomszédos Gyömrő, Maglód lakott
területét elkerülve, a fejlesztési területünkön keresztül, direkt közúti kapcsolatot kap
majd az M0-ás körgyűrűhöz. Jelenleg, a gyömrői szabályozási tervben a maglódi Határ út mellett szerepel a 31-es elkerülő út nyomvonalát (több térkép még ott jelzi). E
helyett azonban, maglódi kérésre a lakott területtől jóval távolabb fekvő Barátság kőolajvezeték mellé kerül majd az új útszakasz, amely vasút feletti felüljárón folytatódik
a déli iparterület irányába.Korábban szóba került a 31. sz. főút elkerülő megépítése is,
azonban ezen a térképen ez nem látható. Ugyanis nem egy projekt keretében, de ezzel
a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés előkészítésével párhuzamosan folyik a 31. sz
főút elkerülő szakaszának tanulmányterv készítése is. Remélhetőleg ez a fejlesztési
cél is mielőbb megvalósul, és további tranzit- forgalomcsökkentést eredményez városunk belterületén. A további tárgyalások eredményeiről folyamatosan tájékoztatni
fogjuk a lakosságot.
Fajka Szilvia

A DTKH Kft. ügyfélfogadási rendje 2022-ben

A DTKH Kft tájékoztatása alapján 2022-es évben is páros héten hétfőként 1418-ig a Maglód Fő utca 12. szám alatt biztosítják a személyes ügyfélkapcsolatot.
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Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!

Ez a rigmus lehetett volna mottója a Napsugár Óvoda, Süni csoportos
gyermekeinek, akiknek első ízben szerveztem Márton napi lámpás
felvonulást. Közel két hét telt el
azzal, hogy sok-sok libás népi
gyermekmondókát, népi gyermekjátékot ismerhettek meg és
játszhattak a csoportban. Gyönyörű libák sorakoztak (természetesen libasorban) a folyosón
textilből, papírból, gyurmából
és folyamatosan készültek a
kis lámpások. Felidéztük Szent
Márton legendáját, sokat beszéltem nekik a régi népszokásokról,
e naphoz kapcsolódó hiedelmekről. Márton napján meggyújtot-

a n ya k ö n yvi

Az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos
kérdésekkel ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél lehet érdeklődni (I.
emelet 16-os iroda), ügyfélfogadási időn
kívül telefonon a 29/526-093, a 29/526094 vagy a 29/525-342 telefonszámon.
Születési, házassági és halotti anyakönyvi
kivonatot az ország bármely településén
történt anyakönyvi eseményről tudunk
kiállítani, feltéve, ha az az esemény már
fel lett töltve – az anyakönyvvezető által
kezelt – úgynevezett Elektronikus Anyakönyvbe (továbbiakban: EAK).
Az EAK rendszerben az adatok automatikusan feltöltődnek 2014. július 1.
napjától. Az ez előtti anyakönyvi események csak abban az esetben kerülnek ebbe
a nyilvántartásba, ha azt az üggyel kapcsolatban érintett személy kéri attól az anyakönyvvezetőtől, ahol a születés, házasságkötés vagy haláleset történt. Ha a feltöltés
megtörtént, abban az esetben ügyfélfogadási időben, illeték mentesen kiadjuk az
arra illetékes személynek. Az anyakönyvi
kivonat kiadásához személyi igazolvány
és lakcímkártya bemutatása szükséges!

Tudnivalók házasságkötés bejelentésével és lebonyolításával kapcsolatban:

A házasságkötés személyes jog, ezért a
házasságkötési szándékot személyesen
kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél.

Az anyakönyvvezető a házassági szándék
bejelentésekor az alábbiakat vizsgálja:

•
•
•
•
•

személyazonosságot,
állampolgárságot,
jogképességet, cselekvőképességet,
a családjogi törvényben meghatározott
rokonságot,
a házasulók családi állapotát.

Ennek megfelelően a házasságkötési
szándékot a következő módon kell bejelenteni:

•
•

a házasulók személyes megjelenésével,
érvényes személyi igazolvánnyal és
lakcímkártyával,

•

tuk a lámpásainkat, hogy a szeretet fénye messzire elvilágítson, s
az óvodától a Martinovics térig sétáltunk, közösen énekelve a libás
dalokat. A téren körjátékoztunk,
táncoltunk, s az anyukák népdalcsokrát is nagy örömmel hallgattuk.
Végül eszem-iszom, dínom-dánom
zárta a rendezvényt, ahol libazsíros
kenyérrel, meleg teával vendégeltek meg a szülők mindenkit. Igazán családias, egymásra figyelős,
egymást segítős, összedolgozós
alkalom volt, ami még jobban ös�szekovácsolta kis közösségünket.
Maradandó élményt nyújtott a Süni
csoport aprajának, nagyjának.
Balázs Erzsébet

ügyintézé s

mindkét fél születési anyakönyvi
kivonatával,
• elvált vagy özvegy családi állapotot a
megfelelő anyakönyvi okirattal (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, elváltak esetében a válásról szóló
jogerős bírósági végzés is elfogadható)
Amennyiben a bejeletkező/k/ nem rendelkeznek papír alapú anyakönyvi kivonattal, akkor ugyan úgy, mint az anyakönyvi
kivonat kiadásakor leírtakhoz hasonlóan,
megkérhetik születési, megszűnt házassági
eseményük feltöltését az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőtől. Amennyiben ez
megtörtént nincs szükség az anyakönyvi kivonatok papír alapon történő bemutatására!
Házasságkötés előtt az anyakönyvi adatbázisban az anyakönyvvezető minden esetben
ellenőrzi a házasulandók családi állapotát!
A házasságkötésre történő bejelentkezéskor az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amely a kiállítástól számított
12 hónapig érvényes. Ebből következik,
hogy a házasságkötés tervezett időpontja
előtt 12 hónappal már be lehet jelentkezni
a házasságkötésre. A családjogi törvény a
házassági szándék bejelentését követően
30 napos várakozási időt ír elő. A 30 napos várakozási idő alól – indokolt esetben
– a Jegyző felmentést adhat. Ezek alapján
a bejelentkezéstől számított 31. nap és
12. hónap lejárta közti időben kell olyan
időpontot megjelölni a házasulandóknak,
amikor házasságot kívánnak kötni, ezt az
időpontot a jegyzőkönyv felvételénél közölni kell. Ugyanígy közölni kell a házasságkötés után viselni kívánt házassági nevet is! Amennyiben külföldi állampolgár
kíván házasságot kötni, a bejelentkezés
előtt feltétlenül keresse fel az anyakönyvvezetőt, aki a körülmények felmérése után
személyre szólóan ad tájékoztatást a házasságkötéssel, azon belül is a benyújtandó iratokkal kapcsolatban. A házasságkötésekre a MagHáz Dísztermében kerül sor,
címe: 2234 Maglód, Fő utca 4-6.

Szintén a házasságkötésekkel kapcsolatos információ, hogy az 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.)
2011. január 1. napján hatályba lépett módosító rendelkezései alapján rendeletalkotási kötelezettséget határozott meg a települési önkormányzatok részére.
Új rendelkezések vonatkoznak többek
között a hivatali helység, a házasságkötés
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére vonatkozóan. Ilyen szabály, hogy nem köthető házasság és nem
létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a
Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti napokon (január 1., március
15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő,
augusztus 20., október 23., november 1.,
és december 25-26.) (Bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése alapesetben sem történhet Maglódon.) A hivatali munkaidő
kívül, hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötésekért ellentételezést kell fizetni. Ezek a díjak azon házasulókra vonatkoznak, ahol legalább az egyik fél rendelkezik érvényes maglódi lakcímmel!
Amennyiben a házasulandók egyike sem
rendelkezik maglódi lakcímmel, akkor az
alábbi díjak 150%- a a szolgáltatási díj!

2022. január 1. napjától a díjak a következőek:

•

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja: 31.750,- Ft (ÁFA-val
együtt)
• Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díja: 38.100,-Ft (ÁFA-val
együtt).
• Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díja:
50.800,- Ft (ÁFA-val együtt)
A fenti díjakat az Polgármesteri Hivatal
házipénztárában kell befizetni vagy átutalni.
Fontos tudni, hogy a maglódi anyakönyvvezető csak Maglód közigazgatási
területén tarthat esküvőt. A polgári szertartást az anyakönyvvezető szervezi.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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programok

december 4. szombat 17.00 II. adventi gyertyagyújtás a
Református Egyházközség közreműködésévél

december 5. vasárnap 11.00-19.00 Mikulás kisvonat indul
a MagHáztól 40 perces városnézés. Lehetőség van leszállni a
Stebo Bisztrónál ahol meglepetések várnak. Jegy: 700 Ft/fő,
egyéves korig ingyenes. Regisztráció szükséges: rendezveny.
maghaz@gmail.com vagy 06 29 326 222
december 6-10. hétfő-péntek 08.00-17.00 Jótékonysági

december 18. szombat 14.30 Mindenki Karácsonya a Maglódi Nők Klubja szervezésében ( 9 . oldal)
december 18. szombat 17.00 IV. adventi gyertyagyújtás

Ökumenikus szertartás keretében

december 31. péntek 20.00 Szilveszter a MagHázban.
Zenél a Next party Zenekar. Támogató jegy ára: 2500 Ft.
január 8. szombat 18.00 Újévi koncert. Jutasi Miklós és

könyv- és játékvásár (KAGYEMO Alapítvány)

fúvós zenekara. A jegy ára: 1.500 Ft.

december 11. szombat 14.00 Verslábasok karácsonya

január 15. szombat 20.00 VálóTársas: rendhagyó párkapcsolati színházi est komoly témákról, humorosan. Egy színészpáros, Pokorny Lia és Schmied Zoltán színművészek
szórakoztató módon dolgozzák fel a színpadon
Gönczi Dorka válási mediátor és Varga Zsolt
kommunikációs szakember tapasztalatait, akik
több száz kapcsolati konfliktus megoldásában
segítettek már pároknak. A jegy ára: 3200 Ft.

december 11. szombat 17.00 III. adventi gyertyagyújtás az
Evangélikus Egyházközség közreműködésévél
december 11. szombat 10-00-18.00 és december 12.
vasárnap 10-00-17.00 Kisállat-kiállítás a régi művelődési

házban (galambok, baromfiak, nyulak, madarak). Vasárnap lehetőség lesz a kisállatok megvásárlására. A belépés ingyenes!

k ö n y v tá r i
Az év végéhez közeledve úgy illik, hogy
kicsit visszatekintsünk könyvtárunk működését illetően. A 2021-es év sajnos még
mindig a pandémiás időszak jegyében
kezdődött és folytatódott. Működésünk az
év első felében előteres kölcsönzéssel, illetve az online térben, leginkább közösségi oldalunk segítségével, később pedig a
fokozatos nyitás keretében valósult meg.
Május 11-től – védettségi igazolvánnyal
– újra látogathatóvá vált a városi könyvtár.
Hat hónap után izgatottan készültünk,
hogy újra találkozhassunk Olvasóinkkal. Ennek keretében a MagHáz előtt teraszos vendéglátással, kávéval, aprósüteménnyel vártuk vendégeinket.
Állandó, mondhatjuk sokak által várt
programjaink is fokozatosan indultak újra,
gondolok itt a Csütörtök Esti Verslábak
irodalmi körére és a Kukucskáló néven
működő diafilm klubunkra. Az év során
számos egyéb programmal, rendezvénnyel
vártuk Olvasóinkat. Mindent nehéz lenne
felsorolni, de időrendben haladva kiemelkedett az Internet fiesta, a „Költők Házá-

v i s s z at e k i n t ő

nak” felállítása, a Költőink bélyegeken-kiállítás, Házak és emberek, 100 év múlva
Maglódon pályázatunk, Nyaralni megy a
könyv játékunk, Vaskó Ági, Garda Dezső,
és Neubauer Tamás könyvbemutatója, a
Magyar Népmese Napja, vagy Nagy Réka
ökoanyu előadása, ill. november végén a
Mesebeszéd, regionális mesemondó verseny (az iskolával közösen) és Pilinszky
János születésének 100. évfordulója alkalmából megtartandó zenés műsor Skoperda
Nóra és Nagy Gergő előadásában.
Örömmel írhatjuk le, hogy könyvtárunknak az év második felében lehetőség nyílt új könyvek vásárlására. Itt
szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, hogy megfelelő összeget biztosítottak a beszerzésére. A tervszerű
gyarapítás már el is kezdődött és folyamatosan fog megvalósulni a 2021-es év
végéig, ill. 2022-ben.
Köszönjük még hűséges Olvasóink pozitív és biztató támogatását, megértésüket
akkor is, amikor a pandémia nehezítette
helyzetünket.

Véleményük, ötleteik, jó tanácsaik
ugyancsak segítették a könyvtár működését. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen
ezek a visszajelzések erősítenek meg bennünket abban, hogy munkánk, céljaink és
törekvéseink találkoznak Olvasóink elvárásaival.
Reméljük, hogy továbbra is nyitva tarthatunk és működhet a könyvtár, mert a személyes találkozások, közösségépítő programjaink létrejötte a legfontosabb céljaink
között szerepel. Összefoglalva a 2021-es
évet, nem mindig volt könnyű. A közös
segítő szándékot szeretném kiemelni, melyekkel mi magunk és Olvasóink is felül
tudtunk emelkedni a nehéz pillanatokban.
Mi, könyvtárosok is reméljük, hogy tevékenységünkkel segítettük, jobbítottuk
Maglód és a környék lakóinak életét.
Decemberben is várunk mindenkit, remélve, hogy ünnepi hangulatban, a szeretet jegyében találkozhatunk a könyvtárban! Boldog, békés karácsonyt kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
Homok Zoltán könyvtárvezető
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Tabányi Pál polgármester nyitotta meg a helyi képzőművészek alkotásaiból nyíló
állandó kiállítást a Stebo Sport bisztróban. A tárlatot szervező: Bódi Mariann,
egy olyan, belvárosi art kávézót, családias jó hangulatú helyet varázsolt, melyet szeretne a köztudatba beépíteni. Korosztálytól függetlenül, mindenkit szeretettel várnak, mindenki talál magának kikapcsolódásra alkalmas elfoglaltságot.
A kiállítók: Magyar Tünde – pontozott mandalák; Francenzovics Anett – festő;
Gerstenbrein Henriett – Heni műhelye; Madár Olga – tűzzománcos, meseillusztrátor; Katona-Siklósi Gabriella – üvegműves; Buczkó Borbála – varrás,
textilfeldolgozó; Jandó Luca – keramikus; PennArt Stúdió; Krajcz Róbert –
amatőr fotográfus; Majoros-Jámbor Márta – Mandala-Élet; Bódi Marianna –
a maglódi foci története.
Kodaj-Horváth Réka

Megjelent Neubauer Tamás „Elgörbült írások avagy Húsz kicsi morbid”
című első kötete. A több évtizede
Maglódon élő építőmérnök írásaiból
olvastak fel részleteket a könyvtárban, 2021. október 21-én megtartott
könyvbemutatón. Az író egyéni stílusú, humoros írásain keresztül az
olvasó belecsöppenhet többek között
irodalmi és történelmi helyzetekbe,
tömegbalesetbe, szerelembe, izzasztó beszélgetésekbe, vagy éppen a
motorolaj gyárak profilváltásába is.
A mű elején lévő olvasó-tájékoztatóból megtudhatjuk, hogy: „a
könyv-szerű tárgy” írásokat tartalmaz, mely a nyugalom megzavarására
alkalmas. Ne olvassa senki gépjárművezetés, adóbevallás készítése vagy
gyereknevelés közben. Ne tegyük a
klasszikusok közé! Javasolt fogyasztás napi két adag, este, étkezés előtt.
Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, folytatni kell az olvasást, nem
fog elmúlni, csak átalakul a hatása.

kisiskolás hétköznapok

A november gyönyörű napsütéses napokat, de több alsó tagozatos osztály számára karantént hozott az újból fellángoló koronavírus járvány következtében. Az iskolában újra
érvénybe léptek a járványügyi szabályok, igyekszünk megtenni mindent, hogy a gyermekeket biztonságban tudhassuk az osztályteremben. Ennek következtében sajnos több
tervezett programot le kellett mondani, vagy újragondolni a gyermekek érdekében. Nagy
sajnálatunkra a harmadik évfolyam Lázár Ervin Program keretében zajló színházlátogatása is meghiúsult.
Azért mégsem maradt ez az időszak eseménymentes! Október 20-án zajlott az iskola
házi mesemondó versenye, Vass Krisztina és Csák Ildikó tanító néni szervezésében, a
Mesehét keretein belül. A tanulók két korcsoportban versenyezhettek: 1-2. és 3-4. évfolyam szerinti csoportosításban. A gyermekek által szabadon választott mesék előadását
pedagógusokból álló zsűri értékelte. A huszonöt jelentkezőből 1-2. évfolyamon továbbjutottak a területi versenyre: Zeleznik Zoé (1.c), Nagy Diána Dorina (2.d), Nagy Roland
(2.b) tanulók. 3-4. évfolyamon arany minősítést kapott, és ezzel tovább jutott a területi
versenyre: Pilán Anna (4.d), Deák-Lippai Botond (3.b) valamint Fekete Kolos (3.c).
A területi verseny szintén a mi iskolánk szervezésében zajlott, november 24-én, Mesebeszéd címen. Ezen az eseményen a környező települések győztesei is megmérettették magukat. A rendezvénynek a városi könyvtár biztosított helyszínt. Jelen rendelkezések értelmében zártkörű volt az esemény, a versenyző gyermekek és kísérőik számára.
A Csévharasztról, Dabasról, Gyömrőről és Üllőről érkező vendégeink mellett mi, maglódiak is jól szerepeltünk.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időkben járhatunk majd iskolába, és nem lesz
szükség a digitális oktatásra. Bár büszkén állíthatom, hogy a Vermesy Péter Általános
Iskola a lehető legeredményesebben és szervezettebben oldotta meg az online oktatás
kihívásokkal teli feladatát. Mégis mind a gyermekeknek, mind nekünk pedagógusoknak,
az osztályterem az ideális helyszín, mivel a személyes kapcsolat pótolhatatlan hiányossága az online térnek. Bár a szabályokkal nem mindig értünk egyet, mégis elkerülhetetlen,
hogy betartsuk őket, mert csak így kerülhetjük el a káoszt. A gyermekek számára különösen fontos, hogy lehetőleg ne kapjanak ellentétes utasításokat, véleményeket, jelen
esetben a pedagógusoktól és szüleiktől. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassák magukat,
érezniük kell az összefogást, a közös erőfeszítést!
A tantestület nevében kívánok gyógyulást a betegeknek, és köszönjük a szülőknek,
hogy segítségünkre vannak a vírus terjedésének megakadályozásában, az intézkedések
betartásával!
Tot-Harsányi Kata tanítónő

A könyvbemutatón a Csütörtök Esti
Verslábak közreműködése mellett
meghitt hangulatot teremtett a gitáron is kiválóan játszó szerző. Meghívott vendégként jelen volt még a sokoldalú Tóth János, aki a kiadványt
illusztrálta. A MagHáz emeletén
található könyvtárban a kötet megvásárolható. A szerző az eladott példányok teljes összegét gyerekkönyvek
beszerzésére fordítja. Tábori Zsuzsa

Vaskó Ági:
Ma győz a csend

A nap dereng, az est ezüstös,
ma győz a csend a pénzvilágon.
Csitulj szívem! Közelg' az Üdvös.
Enyém az Úr a Golgotámon.
Igaz hitem kincsként vigyázom,
s fejem felett a zúzmarás ág
fehér subája száz imádság.
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Már megint nyakig vagyunk a
koronavírusban. Negyedszerre.
Nem csak mi, az egész Európa
és a nagyvilág. Pedig nyár elején
azt hittük, hogy ezt a „kizökkent
időt” örökre magunk mögött tudhatjuk. Nem így történt. Olyan
hihetetlen volt hírét venni, hogy a
környezetünkben a beoltottak közül is lettek covidosak. Aztán lassan megnyugszom, hála Istennek
és az oltásnak, szépen csendesen,
enyhe tünetekkel átment rajtuk a
vírus. Ugyanakkor döbbenetes újból hallani a napi hírekben – november végén írom e sorokat –, hogy meghalnak emberek a covidban, újból nagyon sokan, s most már elsősorban az oltatlanok.
Advent van. Újból szájmaszkos advent. Lesz-e karácsony? És
milyen karácsonyunk lesz? Jaj, már nagyon elegünk van ebből
az újra és újra mutálódó sunyi kis vírusból, ahogy folyamatosan
feje tetejére állítja az életünket! És fogalmunk sincs, mi tud jönni
még, és hogy még meddig tart ez a borzasztó kiszámíthatatlanság. Jaj, de visszasírjuk a vírus előtti „békeidőt”. Hogy fogytán a
türelmünk, és hogy ingerültek vagyunk, teljességgel érthető. Elgondolkodom. Tavasszal hat covidáldozatot – köztük középkorú
barátot, fiatal kismamát – kellett eltemessek. Bevallom, iszonyatosan megviselt. Ha akkor lett volna már védőoltás, bizonyára ma
is élnének. Ők is, és még sok millióan. De akkor még nem volt.
Ha te most olvasod e sorokat, ez azt jelenti, hogy te élsz. Te is
élsz, és én is élek. Vajon mi mivel „érdemeltük ki”, hogy ugyanabban a covidos világban mi életben maradhattunk, míg a környezetünkben sokan meghaltak? Mi semmivel sem vagyunk „jobbak”
náluk, és ők semmivel sem voltak „érdemtelenebbek” nálunk. Akkor
mi mivel is „érdemeltük ki” az életet? Semmivel! Mint ahogy ők
sem „érdemelték ki” a halált. És hogy miért engedte meg Isten, hogy
mégis meghaljanak? – erre se én nem tudom a választ, se senki.
Amit tudok, hogy te és én élünk. Nem mert „kiérdemeltük”, hanem mert ajándékba kaptuk! Nem közhely, hanem éppenséggel meg-

élni való, hogy: minden egyes új
nap AJÁNDÉK! Igen, ez újból
szájmaszkos adventben is minden
új reggelen arra csodálkozhatunk
rá, hogy: de hiszen én élek! Ma is
felkelhetek, van kezem-lábam: tehetek-vehetek, mehetek. Van betevő falatom, és van meleg szobám.
Köszönjük, Istenünk, hogy
vannak szeretteink, akikkel –
nem úgy, mint tavaly a „maradj
otthon” idején –együtt ünnepelhetjük a karácsonyt. Igen, köszönjük az egymást megölelni-szabad ajándékát. Öleld, kérünk
nagyon azokat, akik e karácsonykor már nem ölelhetik meg szerettüket! Öleld, kérünk, s gyógyítsd a szívüket! És köszönjük Istenünk, hogy ebben a rettegéssel teli koronavírusos időszakban
egyszer csak megajándékoztál minket – ráadásul egy magyar
tudósnőn keresztül – covidvédelemmel, olyan oltással, ami megvédheti az életünket. Kérünk, hogy minél többen fogadják el az
ajándékod.
Lesz-e karácsony? És milyen karácsonyunk lesz? A karácsony
szó az „incarnatio” latin szóból ered, aminek a jelentése: testet-öltés. Mi, ki öltött testet? Isten szeretete öltött testet, amikor Jézus
Krisztusban megszületett, beleszületett a mi világunkba. Ez azt
jelenti, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy egészen közel
akart hozzánk lenni, ezért – miközben Isten maradt – emberként
született közénk Jézus Krisztusban. Jézus nevének jelentései: Szabadító, és Megtartó – ahogy az angyalok hirdették a pásztoroknak
–; és „Immanuel”, ami azt jelenti: Velünk az Isten! (Máté 1,23)
Lesz-e karácsonyunk? Ha jól meggondoljuk, minden egyes napunk (a szájmaszkos hétköznapjainkban is) karácsony lehet, ha
tudunk nap mint nap nyitott szívvel rácsodálkozni az AJÁNDÉKRA: a Szabadítóra, a Megtartóra, a Megváltóra, aki azon az első
karácsonyon úgy döntött, egészen közel jön hozzánk; hogy – akár
élünk, akár halunk – megélhessük a csodát: Velünk az Isten!
Bálint Klára református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember
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otthoni szakápolás és hospice ellátás

OTTHONI SZAKÁPOLÁS a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, háziorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység a kórházi ellátás kiváltása céljából. Az otthoni
szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az
ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve
a bennfekvés időtartama lerövidíthető.

•

Az otthoni szakápolás igénybevételének feltételei

•

•

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe,
ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem
kötött – kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni
lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból
összeállított kezeléssel. Mivel az otthoni szakápolás bizonyos
feltételek mellett a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást váltja
ki, így annak részére, aki egészségi állapotánál fogva fekvőbeteg-szakellátásra nem szorul, otthoni szakápolás nem
rendelhető el.
Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat a beteg
akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díjmentesen
igénybe, ha egészségi állapota miatt – a kórházba utalás,
vagy a további ott tartózkodás helyett – a háziorvos az otthoni szakápolás szolgáltatást elrendeli. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolást a háziorvos a saját

•

vagy kezelőorvosi kezdeményezésére vagy intézeti javaslat
alapján jogosult elrendelni.
Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk
érkező, ellátási kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni.
Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni
kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg
ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon
gondoskodni.
Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe.

Egynapos beavatkozással összefüggésben elrendelhető otthoni szakápolás:

Az egynapos beavatkozással (az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV.2.) NM rendelet 9. sz. mellékletében felsorolt pl.
egynapos sebészet, egynapos klinikai beavatkozás) összefüggésben otthoni szakápolás a következőkre figyelemmel rendelhető el:
• a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató az egynapos beavatkozást megelőzően értesíti a háziorvost az otthoni
szakápolás szükségességéről,
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•
•

a háziorvos az értesítés alapján előzetes elrendeléssel leköti
a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
az otthoni szakápolási ellátás az egynapos beavatkozással
összefüggő varratszedésig tarthat.

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátások:

•

szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó
ápolás, illetve ezek megtanítása,
• tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása,
• katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás,
• intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen
történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás,
• baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás
esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése,
• műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,
• sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése
• szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után,
• dekubitálódott területek, fekélyek ápolása,
• betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen
kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében:
-- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának
tanítása,
-- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
-- hely- és helyzetváltoztatás segítése.
• szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások:
-- UH inhalálás, légzésterápia,
-- szívó alkalmazása,
-- oxigénterápia.
• tartós fájdalomcsillapítás,
• beszédterápia a beteg állapotától függően,
• gyógytorna,
• elekroterápia,
• otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő
betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.
A háziorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a betegnél alkalmazható ellátásokat, azok
során alkalmazandó gyógyszereket, és az ellátások gyakoriságát.
Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a háziorvos jogosult megváltoztatni.
Az otthoni szakápolás keretében a díjmentesen nyújtott ellátás
naponta egy, három órát meg nem haladó vizit. Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56
vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos, azzal,
hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy
vizitnek számít. 56 vizitet meghaladó vizitszám rendelése: Ha a
beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor
a háziorvos, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyetértésével egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további
vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A NEAK közreműködését az otthoni szakápolást nyújtó
szolgáltató kezdeményezi.
HOSPICE ELLÁTÁS a terminális állapotban lévő, elsősorban
tumoros betegek körében segíti az emberséges környezet, szakellátás megteremtését. A hospice-palliatív ellátás törekszik a beteg
szenvedéseinek enyhítésére, teljes testi- és lelki komfortjának megteremtésére, valamint segíti a családot a gyász feldolgozásában.
A palliatív ellátás a beteg hatékony, teljes körű ellátása akkor,
amikor a betegség nem reagál a gyógyító célú kezelésekre, és amikor a fájdalom és egyéb tünetek enyhítése, pszichológiai, szociális
problémák megoldása kiemelkedő jelentőségű feladat. Átfogó célja
a lehető legmagasabb életminőség biztosítása a beteg és családja
számára. A palliatív ellátás értékeli, becsüli az életet, a haldoklást

természetes folyamatnak tekinti. Hangsúlyozza a fájdalomcsillapítás és más kínzó tünetek enyhítésének fontosságát, magában foglalja a betegellátás fizikai, pszichológiai oldalát, valamint támogató
rendszert biztosít, amely segíti a beteget, hogy a halál pillanatáig
a lehetőségek szerint aktívan élhessen, és segíti a családot, hogy a
betegség és a gyász idején megbirkózzanak a nehézségekkel.
A palliatív ellátás olyan, alap- és szakellátás szintjén működő,
szabadon, térítés nélkül igénybe vehető gondozási forma, melynek
célja nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan – különösen a daganatos betegség gyógyíthatatlan stádiumába került –,
szenvedő betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása.
A hospice szolgáltatás célja, hogy a terminális állapotú beteg
minél teljesebb fizikai és pszichoszociális jólétét biztosítsa.

Otthoni hospice ellátást csak a háziorvos rendelhet el saját kezdeményezésére vagy a következő kezelőorvosok javaslatára:

•

járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény
klinikai onkológusa, vagy
• a daganatos megbetegedés elhelyezkedése szerinti illetékes
szakorvos, vagy
• az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató olyan szakorvosa, aki csak a tünetek enyhítésére szolgáló és nem a betegség,
probléma megszüntetésére irányuló gyógymódot alkalmazza
(palliatív szakorvos), vagy palliatív mobil csoport (mobil
team) palliatív jártasságú szakorvosa.
Valamennyi fenti esetben legfeljebb 50 napra, de ismételt
orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – mindös�szesen további két alkalommal ismételten elrendelhető.
Otthoni hospice ellátás igénybevételével egyidejűleg otthoni
szakápolás nem rendelhető.

Az otthoni hospice ellátás keretében végezhető feladatok:

•
•
•
•
•
•
•

alap- és szakápolási tevékenységek
tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok
gyógytorna
gyógykezelés természetes eszközökkel (fizioterápia)
szociális tevékenységek szervezése
diétás gondozás, tanácsadás
mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (ideértve a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítését a hospice ellátásra)
• gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése
Az otthoni hospice ellátás az otthoni viziten túl folyamatos rendelkezésre állást is biztosít.

Maglód Város területén otthonápolást NEAK szerződés
alapján az alábbi szolgáltatók végeznek:

•
•
•

Otthoni-Gyógyítás Bt. Székhely: 2235 Mende, Árpád vezér
út 3. Kapcsolat: 06-20-981-9790 (Nagy Károlyné Ida)
LSM Empátia Bt. Otthoni Szakápolási és Hospice Szolgálat
székhely: 2097 Pilisborosjenő, Ilona utca 19. Kapcsolat: 0670-528-8128 (Mayer András)
„Érted” Hospice Ápolói Kft. székhely: 2170 Aszód, Hunyadi utca 3. Kapcsolat: 06-30-470-8102 (Szentiványi Csomósné
Vaszil Erzsébet)

Maglód Város területén hospice ellátást NEAK szerződés
alapján az alábbi szolgáltatók végeznek:

•

LSM Empátia Bt. Otthoni Szakápolási és Hospice Szolgálat
székhely: 2097 Pilisborosjenő, Ilona utca 19. Kapcsolat: 0670-528-8128 (Mayer András)
• „Érted” Hospice Ápolói Kft. székhely: 2170 Aszód, Hunyadi utca 3. Kapcsolat: 06-30-470-8102 (Szentiványi Csomósné
Vaszil Erzsébet)
Területi ellátási kötelezettség alapján az intézményi hospice ellátás tekintetében a Maglódon élőknek a Szent László
Hospice Alapítvány Dél-pesti Hospice részlege az illetékes. 1097
Budapest, Albert Flórián út 5-7. Kapcsolat: 06-1-455-8169 Mobil:
06-30-691-5257, fonover@laszlohospice.hu
Összeállította Simonné Mária
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tamási áron erdélyi kör
Nagy tervekkel indultunk a 2020-as évnek
Tavaly decemberben tisztségviselőink 5
is, sikeresen megtartottuk a februári farTavaly és idén éves megbízatása lejárt, elektronikus úton

sangi bálunkat, ahová Magyarország több
megtartottuk az új választást. Demeter Mátelepüléséről érkeztek az erdélyi származású vendégeink. Feb- ria alelnökünk nem vállalta továbbiakban a megbízatását, ezért
ruár közepén részt vettünk a Kárpát-medencei Magyarok Talál- helyette új alelnököt választottunk. Ezúton szeretném megköszönkozóján. Mint minden évben, tagjaink vendégeket fogadtak, a ni leköszönő alelnökünknek eddigi áldozatos, önkéntes munkáját,
háromnapos rendezvényt munkánkkal, süteménnyel támogattuk. amit az erdélyi körért és a városért tett.
Március 15-én, igaz zárt körben, de még részt tudtunk venni a koA következő 5 évben a Tamási Áron Erdélyi Kör új elnökség
szorúzásokon. Március közepétől, a vírus berobbanásával tagja- tagjai: Todor Ilona elnök, Korojánné Máthé Ildikó alelnök és
ink is bezárkózva kezdték élni életüket, de nem feledkeztünk meg Szentes Mária gazdasági vezető. Mindhármunk nevében köszöna segítségnyújtásról. A maszkot varró önkénteseket (erdélyi kör jük tagjaink megtisztelő bizalmát, igyekezni fogunk a legjobb
tag is volt közöttük) kétszer is támogattuk több 10 méternyi alap- úton vezetni a „kört”.
anyaggal, ezen kívül megszerveztük erdélyi körünkön belül az
A 2021-es év első öt hónapja is csendesen, bezárkózva telt.
egymás segítését, amire sajnos több alkalommal is szükség volt. Március 15-én csendben, magunkban koszorúztunk a Petőfi-szoTagjaink élelmiszert, gyógyszert vásároltak egymásnak, akik pe- bornál és a Pakányi-háznál. Tagjaink júniusban találkoztak egydig nagy betegek voltak, azoknak friss, meleg ebéddel segítettek. mással először, ugyancsak júniusban részt vettünk a csodálatosan
A húsvéti ünnepek csendben teltek, elmaradt a megszokott vi- felújított, felvidéki Borsi Rákóczi Kastély átadásán. A határok
rágvasárnapi kézműves foglalkozás, ahol a gyermekekkel meg- felszabadításával mindenki igyekezett hazautazni Erdélybe,
tanultuk, gyakoroltuk a hagyományos tojásfestési technikákat, meglátogatni szüleit, rokonait. Most szeptemberben részt vetközösen készítettünk tojásokat a város tojásfájára.
tünk a városi szüreti bálon, a Martinovics téren fogadtuk a felJúnius 4-én részt vettünk a Triavonuló vendégeket, majd részt vetnon 100. évfordulójára megrendezett
tünk az esti bálban is. Október első
megemlékezésen, és a hónap közeszombatján sikeresen megtartottuk
pén meg tudtuk szervezni az első
az erdélyi kör batyus szüreti bálját
erdélyi-körös találkozásunkat is a
is, a törvény által megengedett felklubházunkban. Sajnos akkorra már
tételekkel, a megszokottnál kisebb
tisztán láttuk, hogy olyan második
létszámmal, de nagyon jó hangufélévnek nézünk elébe, amikor semlatban. Örömmel láttam, hogy bálmi nem biztos, mindent csak feltéjainkban egyre több erdélyi szártelesen szervezhetünk. Legnagyobb
mazású maglódi fiatal család vesz
szívfájdalmunk a háromnapos, ingyerészt, és a megismerkedések után
nes kézműves foglalkozás lemondása
ők is igyekeznek bekapcsolódni a
volt, amit a városunkban nehezebb
közösségi munkákba is.
körülmények között élő gyermekekEzúton szeretném figyelmébe
nek szoktunk megszervezni, neves
ajánlani a Tamási Áron Erdélyi
kézműves mesterek segítségével.
Kört azon Erdélyből elszármazott
A vírus második hulláma előtti
maglódi lakosoknak, akik szeretnék
utolsó napokban sikerült megszerföldijeikkel felvenni a kapcsolatot,
vezzük a háromnapos kirándulásuntartozni egy közösséghez ami nem
kat, bebarangoltuk az Őrség szép 2020.09. Veleméri Szentháromság templom / fénytemplom csak az erdélyiek hagyományainak
tájait. Csodálatosan szép időt sikerült
a megőrzését tűzte ki célul (farsankifognunk, jó volt együtt lenni, felgi bál / nemzeti, erdélyi ünnepek és
töltődni. Az egyre szigorodó szabályok miatt azonban már nem megemlékezések / húsvéti készülődés, kézműves foglalkozások
tudtuk megtartani szüreti bálunkat.
gyermekeknek, felnőtteknek / majális a klubházban / kirándulások
Október utolsó vasárnapján a Székely Autonómia Napján őr- –„Ismerjük meg Anyaországunkat” / erdélyi szüretibál / karácsotüzet gyújtottunk Székelyföldért, tavaly ez volt az utolsó közös nyi készülődés – kézműves foglalkozás gyerekeknek, felnőttekrendezvényünk, igaz, ez is már zárt körben, létszámstoppal, távol- nek) hanem civil szervezetként aktívan, önkéntes munkával részt
ságtartással, csendesen.
venni a város életében is (megemlékezések, nemzeti ünnepek /
Az évvégi szokásos közös támogatásaink a járvány miatt nem Kárpát-medencei Magyarok Találkozója / majális a patakparton /
maradtak el, egy kicsit másként, családonként vettünk részt pl. az Mesefalu / városi szüretibálon való részvétel, felvonulók fogadá„Angyalkázásban”, tagjaink gyermekeik, unokáik segítségével ad- sa, felvonulás / egyéb más városi rendezvényen való részvétel).
venti asztaldíszeket, kopogtatókat készítettek, amik a maglódi csa- Jelentkezni lehet: tamasiaronek98@gmail.com / +36 30 6178474
ládsegítők segítségével jutottak el a nehéz sorban lévő családok- / facebook: Tamási Áron Erdélyi Kör.
hoz, idős emberekhez. Több tagunk támogatta a családsegítők által
Civil vezetőként nehezen szántam rá magamat e beszámoló
szervezett évvégi adománygyűjtést, és ugyancsak támogatták a ka- írására, mert mi szeretjük csendben végezni a dolgunkat úgy ertolikus templomnál szervezett karácsonyi ingyenes ebédosztást is.
délyi-körös, mint városi szinten. Mégis igazat kell adjak azokMint minden közösség, akik rendszeresen találkoznak, mi is nak, akik azt mondják, ha nem írjuk le, honnan is tudhatnák a
nagyon hiányoltuk egymás társaságát, a nagy beszélgetéseket, a városban lakók, hogy mit teszünk a köz érdekében, honnan tudrendezvényeken való részvételeket, ami a munka mellett mindig hatnák, hogy léteznek ilyen kis összetartó közösségek, civilek
nagyon vidáman telik, és a vírus sem tudott megtörni, eltávolítani Maglódon, és nem utolsó sorban az elmúlt év is bebizonyította,
bennünket. Amikor segítségre volt szükség úgy baráti, erdélyi-kö- jó egy közösséghez tartozni, mert a bajban mindig akad legalább
rös vagy városi szinten, akik ahol tudtak, összefogtak és segítet- egy segítő kéz.
tek. Hálás vagyok kis csapatunknak, segítőkészségükért, munkásMindenkinek jó egészséget, kitartást kívánok!
ságukért!
Todor Ilona, Tamási Áron Erdélyi Kör elnöke
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m i n d e n k i
k a r á c s o n ya

Már november közepén elkezdődött a készülődés a
Nőklubban az idei karácsonyi vásárra, illetve a Mindenki Karácsonyára.
Különböző ajándéktárgyakat, díszeket készítettünk,
és még készítünk folyamatosan, hiszen mindig újabb és
újabb ötletek jönnek elő. Nem új keletű a klubban a
kreatív munka, de most különösen nagy lelkesedéssel
készülünk. November 27-től minden szombaton délutánonként megtalálnak minket a Szent István téren.
Keressék a Nőklub kis pavilonját, tekintsék meg a kínálatunkat, és ha elnyerte tetszésüket, vásárolják meg
azokat, ezzel is támogatva a december 18-án megrendezésre kerülő Mindenki Karácsonya rendezvényünket.
Várjuk Önöket szeretettel.
Pavlovics Lászlóné, a Nőklub elnöke

mit főzünk az ünnepekre?

Szépné Musatics Zsuzsa

Klasszikus karácsonyi vacsorával készülünk: halászlé, mákos guba, sok-sok sütemény. Az ajándékozás igen csekély, a lényeg számunkra, hogy együtt, szeretetben
ünnepeljen a család!

Jónás Mihály

Halászlét főzök és rántott hal készül.
Előtte napokban készül a bejgli, zserbó,
mézes-krémes. 24-én délután közösen
feldíszítjük a karácsonyfát. Szűk családi
körben ünnepelünk.

szeretetebéd

Ahogy az elmúlt 15 évben minden karácsonykor,
idén is december 25-26-án, 12 órától 15 óráig látják vendégül szeretetebédre az érkezőket. A Sarankó László és barátai által szervezett étel- és
ruhaosztásra a katolikus templom közösségi termében kerül sor. (Bejárat a régi orvosi rendelő felől.) Ha addig "szigorodnának" a vírus helyzettel
kapcsolatos korlátozó intézkedések, akkor az ételt
nem lehet majd ott, az étkezőben elfogyasztani, de
akkor is lesz mit hazavinni. A szervezők minden
érdeklődőt várnak, felekezettől függetlenül!

Egerszegi-Molnár Mónika

A sütést-főzést 23-án szoktuk kezdeni
anyukámmal: húsleves, rántott hús és hal
+ köretek, töltött káposzta és sütemények
készülnek. A karácsonyt mindig a családdal töltjük.
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HIRDETÉS

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Dr. Móczár István főorvos
Telefonon vagy interneten történt
egyeztetést követően az alábbi vizsgálatokat végezzük: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés, kockázatbecslés,
dolgozók szűrése stb.

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig
2230 Gyömrő, Szent István út 55.
06-29-326-957  06-30-949-2240  Honlap: www.moczar.hu
E-mail: moczar@hu.inter.net  moczar.istvan@rendelo.com
Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta üzem- és háziorvos
szakápoló-asszisztens 06-30-153-2277
Adminisztrátor: dr. Móczár Istvánné 06-30-396-9230

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

Dr. SZABÓ ILONA

értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy fogorvosi magántevékenységemet
heti 2 alkalommal folytatom.
Teljeskörű fogászati ellátás
(tömés, fogpótlások, törött, bent maradt
fogak, szájsebészetre utalás nélkül)
korrekt áron, rövid határidővel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelő
2234 Maglód, Wodiáner u. 15.
Bejelentkezés kizárólag a 06 20 9 555 806 telefonszámon.

Villamos kivitelezés

• családi házak, lakások, üzletek, társasházak,
kommunális- és egyéb épületek
• egyéb villanyszerelési munkák
• cégeknek és magánszemélyeknek is

Számlával, garanciával, kivitelezői
felelősség biztosítással, e-napló vezetéssel

Majdanics Gergő E.V.
06 70 614 44 58
majdanics.gergo@gmail.com
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a roszicska születésnapja

A Roszicska Hagyományőrző Egyesület november 6-án ünnepelte jubileumát a MagHázban. A várva várt, 10. évfordulóra
meghívás kaptak azok a közeli csoportok, „akikkel” hosszú
évek óta jó viszonyt ápol az együttes. A dabasi asszonykórussal, a keresztúri tótokkal, a kis- és nagytarcsaiakkal, a cinkotaiakkal, az ecseriekkel, a pilisiekkel és a csomádiakkal már
régóta látogatják egymás rendezvényeit, azokon kölcsönösen
műsort adnak elő. Sajnos utóbbi két csapat nem tudott megjelenni. Az eseményen részt vettek még helyi, regionális és országos szlovák nemzetiségi képviselők is, valamint az OSZÖ
(Országos Szlovák Önkormányzat) elnökasszonya, Hollerné
Racskó Erzsébet. A program kezdetén a magyar és a magyarországi szlovákok himnusza hangzott fel, majd Tabányi Pál
polgármester köszöntötte az egyesületet. Kiemelték a csoport
megalakulásához jelentősen hozzájáruló Rakita Jánosné és
Pintér Mária munkáját. A program további részében a Kacamajka Táncegyüttes lépett fel maglódi táncokkal, őket követték
a dabasi asszonykórus tagjai magyar és szlovák nyelvű dalcsokorral, majd Szentesi Nikolett és Szentesi Zoltán táncoltak
parchoványi szlovák csárdást. Az est megkoronázásaképpen a
házigazda Roszicska adta elő saját, többször is minősített koreográfiáját, melyben helyi táncok szerepelnek. A táncos műsor végeztével a meghívottak is köszöntötték a születésnapos

együttest. Hollerné Racskó Erzsébet, Király Katalin, Aszódi
Csaba András, Szabó Zsuzsanna, Papp László Csaba, Szlaukó Istvánné, Szabóné Tóth Katalin, Nagy-Gyevi Zsuzsanna,
Gazsóné Fabók Katalin és Bálint Balázsné adták át ajándékaikat, és gratuláltak a csapatnak. Az est folytatásaképp bőséges
vacsorával kínálták meg az egybegyűlteket, majd a Nosztalgia
Trió zenekar muzsikájára megkezdődött a mulatság. A vigadalom közepette megérkezett a 150 szeletes Roszicska-torta, ezzel teljessé vált az ünneplés. A jó hangulatú ünnepségen érezni
lehetett azt az összetartozást, azt a testvériességet, amely átszövi a Magyarországon élő szlovák nemzetiséget, hogy mindenki
igyekszik megőrizni saját hagyományait, miközben azok egyre
inkább feledésbe merülnek. Ezek a csoportok mégis kitartanak, és egymás sikereinek is úgy tudnak örülni, mintha az a
sajátjuk lenne, hiszen részben az övék is. Ezek az emberek,
ha hasonlattal kell élni, olyanok, mint a nagyszülők. Nem csupán azért, mert főként az idősebb korosztály képviselteti magát
a hagyományőrzésben, hanem azért is, mert aki ismerte őket,
tudja, hogy szívből adnak és nem várnak cserébe semmit. Ők a
régi szokásokat, hagyományokat adják, a régiek bölcsességét,
mindezt azzal a céllal, hogy ne legyenek elfelejtve azok a hagyományos értékek, melyek a legnagyobb örömet adják, mégis
a legegyszerűbbek.
Szlovák Önkormányzat

m a g l ó d
befogadott

Pári Béláné, Erzsike néni otthonosan mozog Maglódon, a mellékutcák nevét is tudja, pedig csak 6 éve
költözött ide. Kanyargós életútjáról
nem ő maga tehet, hanem a történelem. Sill Erzsébet néven született 1937-ben a
Pozsonytól 12 kilométerre fekvő, német nevű, de
akkor még színmagyar faluban, Eberhadban. Családja átvészelte a második világháborút, édesapja
is hazatért az orosz fogságból, ám a reményteljes
békeidőszak tejesen feldúlta az életüket. A „testvéri
Csehszlovákia” pártja és kormánya nevében kitelepítették őket. 1947 őszén egy hétig vesztegeltek
egy tehervagonban. Nem tudták, mi a bűnük (magyarok, az volt a „bűnük”). Fáztak, és csak azért
nem éheztek, mert vittek magukkal némi ennivalót
a majdani új életük kezdetére, de azt már az eberhardi állomáson elfogyasztották. Amikor Szobnál
átlépték a határt, a helyi lakosság paprikás krumplival fogadta őket.
Jóllaktak végre, de már vitték is tovább őket a Szekszárdtól 25 kilométerre fekvő Decs-Alföldszállási pusztavilágba. Erzsébet itt

járta ki a nyolc osztályt, mint meséli,
a tanárok és a diákok is befogadták a
„jöttmenteket”. Középiskolát Szekszárdon választott magának, kereskedelmi szakközépiskolába járt. Kollégista volt, fiatalon elszakadt a családjától. Érettségi
után aztán a bajai posztógyárban helyezkedett el,
mint könyvelő. Onnan 13 év után a bajai gázgyárba
hívták könyvelni, férjet is ott talált magának, és id.
Pári Béla 1988-ban bekövetkezett haláláig együtt
voltak jóban-rosszban. Két gyereket neveltek, Erzsit, aki szintén könyvelő lett, és házasságkötése révén került Bajáról Maglódra, fia, Béla pedig
zenetanár Franciaországban. Hogy miért költözött
Erzsi néni 2015-ben Maglódra? A sors, vagy inkább a történelem gyökértelenségre ítélte őt. Rokonai, barátai szétszóródtak, vagy meghaltak. Lánya
után ő is ideköltözött, és mint mondja, befogadták
őt a helybeliek. Különösen sokat köszönhet a nyugdíjas klubnak.
Gyakran fürdőznek, kártyáznak, beszélgetnek, Pári Béláné, Erzsike
néni nem érzi magát idegennek Maglódon.
R.S.
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Amikor a hatodik sebességbe kapcsoltunk

Úgy éreztük, eljött az idő és be kell számolnunk magunkról, milyen érzés a mai napon – 2021 novemberében – egy
nemzetközi autóipari cégnél dolgozni.
Sokunkat pörget az adrenalin, amikor helyezkedni kell az
autóúton, többen is haladnak velünk egy irányba. S mivel
haladni szeretnénk, mindig előrébb, mindig közelebb a kitűzött úticélhoz, nyomjuk a gázt. Hol visszakapcsolunk a sebességváltóval, hol a legmagasabb fokozatba. S milyen az az érzés, amikor
hirtelen megálljt parancsol előtted a váratlan,
és kénytelen vagy lassítani, újra fokozott figyelemmel és gyorsan, tudatosan reagálni az eléd
érkező kihívásokra? Sok választásod nincs,
együtt mész a tömeggel és azon gondolkozol, hogyan
tudsz mégis előrébb jutni a terelt vonalon, hogy stabilan
folytasd és bejárd a tervezett utat.
Az Eagle-t is érinti az a globális autóipari nehézség, mely
az alapanyagok hiányára vezethető vissza. Vevőink az
idei megrendeléseik egy részét visszamondták, kevesebb
terméket kell gyártanunk, mert ők sem tudják beépíteni

termékeinket az általuk gyártott autókba. Ezért december
végéig heti négy napban termelünk. Ebben a csökkentett
időszakban készülünk a jövőre, tanulunk, támogatjuk egymást, hogy magasabb szinten lássuk el feladatainkat. Most
nem pörgetünk annyira, nyugodt és magabiztos gyártás jellemez ma minket. Szerencsénkre van lehetőségünk kihasználni az időnket tanulásra, kifejezetten sorkétű
és színes szakmai előadásokat hallgatunk, néha
külsős vendégelőadókkal. Ma nem növekszünk
létszámban, de megnyugtató számunkra, hogy
munkatársaink szívesen maradnak együtt velünk, és közösen vállaljuk a nehézségeket.
Már az autónak is kényelmes ez a menet, nem
megerőltető a pörgés a motornak. Van lehetőségünk kicsit
a tájat is szemlélni. Együtt mozogni az autóban utazókkal
és kicsit nézegetni az égre tapadt felhők formáját, belefeledkezni a tova tűnő lankákba. A magabiztosság, a nyugodtság percei jó érzéssel járják át a lelkünket, testünket.
Minden utazóval együtt az autóban!
(Kiss Annamária, HR)

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

FENYŐFA

TŰZIJÁTÉK

VÁSÁR

VÁSÁR

Maglódon, a 31-es főúton
a TEMETŐ melletti parkolóban

Maglódon, a 31-es főúton
a TEMETŐ melletti parkolóban

LUC FENYŐ
EZÜST FENYŐ
NORDMANN FENYŐ
(Hosszúlevelű) FEKETE FENYŐ

telepek, rakéták, forgók,
röppentyűk, vulkánok, játékos termékek,
papírtrombita, girland, lampion,
parókák, álarcok, jelmezek

KAPHATÓ A KÉSZLET EREJÉIG
Termelői áron, közvetlen a termelőtől

A helyszínen MEGLEPETÉS AKCIÓVAL várjuk!
Például:
SO LOUD 300 LÖVÉSES TELEP 4000 Ft/db

2020. december 10–24. között
08–20 óráig
várjuk kedves vásárlóinkat

2020. december 28–31. között
08–20 óráig
várjuk kedves vásárlóinkat
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A hetedik fordulót követő edzőváltás után,
hét meccses veretlen sorozatot produkált
addig mindössze két pontot gyűjtő felnőtt
csapatunk. Rakita Gábor vezetésével négy
döntetlent és három győzelmet ért el együttesünk, ami után elléptünk a közvetlen kieső zónából. Sajnos örömünk nem lehet
teljes, hiszen pont az utolsó őszi fordulóban
szakadt meg a szép széria, amikor az utolsó
Csomád ellen betliztünk hazai pályán. Felnőtt csapatunk legutóbbi mérkőzései: 
Maglód-HelloParks–UFC Gyömrő 2–1 g:
Balló H., Fischer Zs.  Budakalász–Maglód-HelloParks 2–2 g: Balló H., Papp R.
kiállítva: Bene M. (Maglód) 79. percben
 Maglód-HelloParks–Nagykáta 2–2 g:
Seregy T. (11-esből), Fischer Zs. kiállítva:
Horváth R. (Maglód) a 10. percben, Véglás
P. (Maglód) 50. percben  Veresegyház–
Maglód-HelloParks 1–2 g: Balló H., Sándli
M. kiállítva: Tatai T. (Maglód) a 91. percben  Maglód-HelloParks–CSO-KI Sport
0–1  Csapatunk jelenleg a 12. helyen áll a
bajnokságban 15 ponttal.
Felemás eredményekkel abszolválták
utánpótlás csapataink az ifjúsági bajnokságok rájátszását. A második helyen felsőházba jutó U19 megnyerte csoportját,
így 79 együttes közül a legjobb nyolc
közé, vagyis az első osztályba került Balogh Sándor csapata. Az U13 is a felsőházban próbált szerencsét, de számukra
nem sok sikerélmény jutott. A fizikálisan
erősebb csapatokkal szemben sajnos nem
jött össze a pontszerzés, igaz rájuk lapzártánk után vár még egy találkozó. U16-os
együttesünk a középházban jól, vagyis két
győzelemmel kezdte a rájátszást, majd két
fájó vereség után, az addig veretlen Gyált
verte záráskánt és az U13-hoz hasonlóan
a másodosztályban kezdhetik a tavaszt.
U19, rájátszás-felsőház:  Maglód-HelloParks–Isaszeg 4–2 g: Kopunovic D. 2,
Ofella G, Meczner K.  Pécel II.–Maglód-HelloParks 0–5 g: Kopunovic D. 2,
Neményi B., Hajdu B., Szalai M.  Tura–
Maglód-HelloParks 4–3 g: Kopunovic
D. 3  Maglód-HelloParks–Iklad 3–0 g:
Kopunovic D., Szalai M., Lajti L.  Csapatunk a csoport első helyén végzett 10
ponttal.  U16, rájátszás-középház: 
Maglód-HelloParks–Kerepes 4–1 g: Kiss
K., Gyorgyovics Z., Karajos K., Pápa R.
 Felsőpakony–Maglód-HelloParks 2–4
g: Kovács B. 4  Maglód-HelloParks–
Vecsés 2–3 g: Pápa R., Karajos K.  Kőbánya–Maglód-HelloParks 4–1 g: Kovács
B.  Maglód-HelloParks–Gyál 1–0 g:
Pápa R., Karajos K.  Csapatunk a csoport harmadik helyén végzett 9 ponttal.
 U13, rájátszás-felsőház:  Gyömrő–Maglód-HelloParks 6–1 g: Valló P.
 Ikarus–Maglód-HelloParks 4–0 
Vecsés–Maglód-HelloParks 8–3 g: Valló

m e c c s

P. 2, Vánkos D.  Maglód-HelloParks–
Gyömrő 1–4 g: Vánkos D.  Csapatunk a
csoport negyedik helyén áll.
Futsal csapatunk nyolc forduló után is veretlenül áll az NB 2 keleti csoportjában.
Rajtunk kívül a Nyíregyháza és a Rubeola FC az élmezőny tagjai. Együttesünk
mindkét gárda ellen döntetlent játszott. 
Futsal NB II, Keleti csoport:  Nyírbátor–Maglódi TC 2–5 g: Vékei N. 2, Seregy
T. 2, Papp R.  Maglódi TC–Rubeola FC
3–3 g: Papp R., Seregy T., Vékei N. 
Együttesünk a második helyen áll.
Asztaliteniszezőink két mérkőzést játszottak az elmúlt egy hónapban. Mindkettőn közvetlen riválissal találkoztak. Az
Albertirsa ellen 10-8-ra nyertek, az Őrbottyánnal szemben ugyanilyen különbséggel kikaptak, így jelenleg a két csapat
között – öt győzelem mellett két vereséggel –, a harmadik helyen állnak a tabellán.
Csapatunk legeredményesebb játékosa
Székely László, aki 16 párharcából kilencet nyert meg, míg az őt követő Burján
Péter, 20 mérkőzésből tízet.
Súlyemelőink közül legutóbb Fodor
Zsófia lépett dobogóra, mégpedig a Felnőtt Országos bajnokságon, ahol nagyon
szép eredményt elérve, 87 kg-os súlycsoportban a II. helyen végzett. Szakításban
65-kg-ot, lökésben 80-kg-ot teljesített.
***

u t á n

Még nincs féléve, hogy Ön irányítja
U19-es együttesünket, mégis olyan
sikert ért el velük, amire gondolni sem
mertünk, miszerint tavasszal az első
osztályban szerepelhet a csapat. Mi a
titok?
Ha röviden-tömören kellene választ adnom, akkor a következő három szempontot emelném ki: tisztelet, fegyelem,
alázat! Én úgy gondolom, hogy az elsődleges szempont az volt, hogy a srácok elfogadjanak és bízzanak bennem, valamint
az edzésmódszereimben. Maximalista
embernek tartom magam és mindig igyekszem kihozni a játékosaimból a legtöbbet.
Az alázatos munka mellett nagyon fontosnak tartom, hogy milyen hangulat van az
öltözőben. Ha a csapat belül harmonizál,
akkor a pályán ezt vissza fogjuk kapni a
játék során.
Mit kell tudni Önről? Korábban hol
játszott? Mióta edzősködik, illetve mivel
foglalkozik a privátéletben?
Egy falusi srác vagyok, Bács-Kiskun megyéből. A Kalocsai FC csapatánál nevelkedtem, de onnan nem sikerült kiugranom
a sérülések és egyéb történtek miatt. 2013ban költöztem Budapestre, ahol megismerkedtem a BLSZ világával, illetve az
akkor NB3-ban szereplő Újbuda FC-vel.
Abban az évben kezdtem el foglalkozni
az edzői szakmával, az első egyesületem
a Baráti Bőrlabda Football Club volt. Az
elmúlt években volt szerencsém UEFA
Pro licences edzőktől, volt NB1-es labdarúgóktól tanulni, ami nagyban segítette
az eddigi pályafutásom. A labdarúgáson
kívül, a Budapesti Rendőrfőkapitányság,
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányságán
dolgozom.
Mi volt a vezetőség elvárása, amikor
kinevezték a korosztály élére?
Amikor legelőször ültünk egy asztalhoz a
vezetőséggel, már akkor éreztették velem,
hogy pillanatnyilag az a legfontosabb,
hogy a tavalyi U-17, azaz a jelenleg általam irányított U-19-es korosztály együtt
maradjon és pár éven belül minél többen
mutatkozhassanak be a felnőtt csapatban.
Mekkora kerettel dolgozik?

Balogh Sándor a sikerről
U19-es labdarúgó korosztályunk szép sikert ért el az őszi kvalifikációs utánpótlás
bajnokságban, ahol az alapszakaszban
csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően csúszott a második helyre, majd a
felsőházi rájátszást 10 ponttal megnyerte,
így bejutott a megye legjobb nyolc csapata
közé. A kimagasló teljesítményt az edző,
Balogh Sándor értékelte.

A nyáron még jóval többen indultunk
neki, ha jól emlékszem 32 fős volt a keret.
Fogtam is a fejem rendesen... Mostanra 22
főre lecsökkent a keretünk, viszont, akik
maradtak, szívvel-lélekkel végzik a feladatukat.
(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)

Érzése szerint milyen célokkal vághatunk neki az élvonalnak, hiszen rendkívül erős csapatokkal találkozunk majd?
Izgatottan várom már, hogy kipróbálhassuk
magunkat a megye legjobbjai között. Nem
igazán ismerem az ellenfeleinket, ezáltal
nem tudom milyen erőt képvisel majd a
mezőny. Mindenesetre keményen fogunk
dolgozni a felkészülés során és nagyobb
hangsúlyt fogunk fektetni a motoros (fizikális) képességek fejlesztésére. Véleményem
szerint az is mérvadó lesz, hogy ez a keret
mennyire fog egyben maradni a télen.  
Várható-e változás a keretben?
Egyelőre konkrét távozókról nem tudok
nyilatkozni, viszont érkezők kapcsán van
2-3 kiszemeltünk. Bízok benne, hogy
együtt marad a brigád, hiszen ez egy elképesztően jó társaság, szinte már egy család.
Okozott nehézséget valami az őszi szezon folyamán?
Üllőről összesen hat játékos érkezett velem erősítés céljából a csapathoz. Eleinte én is és a vezetőség is tartottunk attól,
hogy nézeteltérések lesznek, de szerencsére nagyon gyorsan beilleszkedtek a
fiúk (köszönhető a befogadó társaságnak
is) és elkezdtek csapatban dolgozni. Ha
volt is valami, ami nehézséget okozott,
szerencsémre mindig volt kivel megbeszélnem. Köszönettel tartozom Kristóf
Istvánnak (Titi), aki remekül készítette
fel Nyilas Levi kapusunkat, és mert mindig számíthattunk rá a meccseinken. Számomra biztonságérzetet adott, hogy Ő ott
van és megerősíti a döntéseimet, és voltak
jó észrevételei.
Van-e, akit ki lehet emelni a csapatból a
teljesítménye alapján?
Szerintem a siker az egy közös folyamat.
Mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, viszont mi kiegészítettük egymást.
Ettől csapat a csapat. Természetesen voltak
kiemelkedő teljesítmények, vannak egyének, akiket meg kell becsülni, ugyanis sokra vihetik még kitartó, alázatos munkával.
Mikor kezdődik a felkészülés?
A felkészülést január 17-én kezdjük meg,
de addig sincs megállás, mivel az NB
1-ben induló U-18-as futsal csapatunkat
is én irányítom és több nagypályás játékosunk is szerepel a csapatban. Nem hiszem,
hogy jó hatással lenne a gárdára, ha két
hónapig nem találkoznak egymással. Mindenképp 6+1 hetes periodizációt tervezek,
valamint elképzelhető, hogy négy edzést
tartunk egy héten, továbbá szeretnék legalább 6-8 felkészülési mérkőzést lekötni.
Bíró Roland

a r a n y l á n y o k

A Covid okozta felkészülési nehézségek ellenére a Mirabell Táncegyesület gyermek- ifjúsági- és senior csapatai egyaránt továbbjutottak több produkcióval is
a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa Bajnokságára. Aztán 2021. október 23-án, Balatonfüreden megrendezett Európa Bajnokságon 4 aranyéremmel,
3 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel és 1 különdíjjal tértek haza, öregbítve Maglód
város hírnevét. Hosszú és rögös út vezetett idáig, hiszen a bezárások alatt nem
tudtak személyesen gyakorolni, csak online formában, a kitartásnak mégis meglett
az eredménye.  Petrovics Fruzsina szóló: arany minősítés  Szabó Iringó–Tari
Antónia duó: aranyérem  Ifjúsági csoport: Petrovics Zsófia, Petrovics Fruzsina, Borbély Dóra, Sotonyi Lili, Gieth Emma, Szabó Gyöngyvirág, Sári Vivien:
aranyérem  Senior csoport: János Rita, Majoros-Jámbor Márta, Orbán Kinga,
Farkas Erzsébet, Majer Dorina, Tariné Molnár Ildikó, Kosztyó Júlia, Balog Mónika, Sotonyiné Kerényi Judit, Petrovics Katalin: arany minősítés  Sotonyi Nóra
szóló: ezüstérem  Szabó Iringó szóló: ezüstérem  Petrovics Fruzsina–Sotonyi
Lili duó: ezüstérem + különdíj  Tari Antónia szóló: bronzérem. Fantasztikus
versenyévet zártak, gratulálunk mindenkinek!
János Rita

m i k u l á s

-

f u t á s

A SMAFU-MASZAT SE szervezésében idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Mikulás-futás. Tavaly a pandémia miatt sajnos elmaradt, de idén minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobb rendezvényt tudjuk megszervezni. A Mikulás-futás olyan hagyomány Maglódon, amire mindenki büszke lehet. Hiszünk abban, hogy a
sportosság fontos a felnőtteknek és a gyermekeknek egyaránt. A cél, hogy minél több
résztvevő fusson ebben az évben. Várjuk a futni kedvelő gyerekeket, szülőket, és olyanokat is, akik úgy érzik, nincs elég jó futó-kondíciójuk. Nem klasszikus futóversenyről
van szó, inkább egy mozgással egybekötött bulit kell elképzelni. Sok-sok vidámságot
szeretnénk. Nagyon bízunk abban, hogy minél többen jönnek Mikulás vagy krampusz
jelmezben. Ez nem feltétel, de reméljük, lesz kedvük a felnőtteknek és a gyerekeknek
velünk mókázni. A táv kevesebb, mint 2 km. Könnyedén le tudja bárki kocogni. A rendezvény 2021. december 4-én lesz, 10 órakor van gyülekező és bemelegítés. Minden
évben más maglódi területeken volt a futás, idén a Stebo Sport Bisztró elől indulunk,
és ide érkezünk vissza. Köszönjük Nekik a támogatást. A rendezvény biztonságos,
rendőrségi biztosítást adunk a mozogni vágyóknak a balesetek elkerülésére. A résztvevőknek meleg teával, süteményekkel, ajándékokkal fogunk kedveskedni. Várunk
Mindenkit szeretettel!
Szabó Sándor önkormányzati képviselő

t ü c s ö k

-

h í r e k

A II. Tücsök Pályázat sikeresen lezárult. Gyönyörű alkotások érkeztek be a pályázat támájáról, a hermelinről, mely az Év emlőse lett 2021-ben. A Városi Könyvtár adott helyett a kiállításnak, melyet november 17-ig meg lehetett tekinteni. A
pályázati műveket a legszebb alkotások tekintetében Csépe Milla festőnő, pedagógus, illetve a beküldött versek tekintetében a könyvtár munkatárai, Homok
Zoltán és Tabányi Zsuzsanna bírálták el. Minden alkotó kis jutalomban részesült.
A díjazottak nyereménye egy közös kirándulás volt Budapestre. A Mezőgazdasági Múzeum Rejtelmes Rengeteg interaktív kiállításán vehettek részt, majd az
Apostolok Tornyába feljutva megtekinthették a páratlan budapesti panorámát.
Ezek után pedig irány a nagy Ligeti Játszótér. A nap tökéletes volt, az idő csodás,
a Városligetet a hétköznapi nyugalmas őszi arcában csodálhattuk meg. Legközelebb december 4-én, a Mikulásfutáson találkozhattok velünk, ahol természetesen
pecsét jár a részvételért!
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HIRDETÉS

TURZA LÁSZLÓ egyéni vállalkozó

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
Csaptelepek, mosdók, WC-csészék
és WC-tartályok cseréje, javítása.
Mosogatók szakszerű bekötése.

30 éves szakmai rutinnal.
Kultúrált megjelenéssel.
Kisebb munkákat, javításokat is vállalok!
DUGULÁSELHÁRÍTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL!

SZEMÉLYES
06-20/988-5821 MEGJELENÉS

Bende Zsolt

K

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

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

Dr.Téglás Csilla

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

K

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J

Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ
Telefon:
RENDELÔ

A

UT

UT

A

K

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

Y A - BA J

A

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK

UT

Dr.Téglás Csilla
30/283-6947,
29/328-353

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
ÁLLATORVOSI
Y A - BA
U T házhozJ megyek!
RENDELÔKérésre

K

Dr.Téglás Csilla
A

Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Maglód,
Jókai17–19
utcaDr.Téglás
1. óráig Csilla
ÁLLATORVOSI
Rendelési
idô: hétköznap
Maglód,
RENDELÔ
30/283-6947, 29/328-353
Jókai utcaTelefon:
1.
Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
Telefon:
Kérésre házhoz megyek!
30/283-6947
29/328-353
Maglód,Ultrahangos
Jókai utca 1.fogkô-eltávolítás

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947,Maglód,
29/328-353

Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

víz-, gáz-, központi fűtés szerelés
gázkészülék javítása, karbantartása,
cseréje és beüzemelése

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

F U VA R O Z Á S T VÁ L L A L O K
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK
Jendruscsik Zoltán, Maglód, Wodiáner utca 33.

+36 20 990 7305

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu

AZ ÉV FESTŐMŰVÉSZE

A Covid járvány ellenére jó évet zártam a
Idén is volt itthon egy kiállításom GyőrBors Györgyi családjával
2020- as évben. Különböző nemzetközi páben. Gasztonyi Kálmánnal – volt mesterem2007 óta él Maglódon. Alkolyázatokon lettem díjazott pl. New York-ban
mel – megalakítottuk a BoGaRt társulást,
tói pályafutását is itt kezdte,
és Arizonában. Augusztusban megrendezésre
ami azt jelenti, hogy egymást segítve, kölA művésznő összefoglalta
került az első kiállításom Budapesten a Titok
csönös, közös munkával próbáljuk érvéközelmúltbeli szakmai sikeGalériában, valamint Magyarországon töbnyesíteni művészetünket országon belül és
reit, amelyek révén Maglódbek között a Vándorfény Galéria is elkezdte
kívül egyaránt.
ról is hallhatott a nagyvilág.
forgalmazni a képeimet. Tagja lettem továbbá
A második kiemelkedő siker volt számoma Fine Arts Capital Művészeti Egyesületnek.
ra ebben az évben, hogy A pillanat statikája
A sikeres 2020-as év után volt bennem egy kis feszültség, hogy című munkám a MANK által kiírt pályázat kapcsán bekerült a
esetleg a 2021- es év nem lesz olyan jó, de most, hogy lassan vége Magyar Cirkuszművészeti Múzeum közgyűjteményébe, aminek
az évnek elmondhatom, hogy nem panaszkodhatom. Rengeteget során egy exkluzív tárlaton vettem részt Visegrádon. A rangos
tudtam festeni, az alkotási folyamatban is sok minden letisztult, eseményen a magyar képzőművészet jeles képviselői, műkritikuújabb lehetőségek találtak meg és várakozásomon felüli eredmé- sok és művészettörténészek körében nézhettük meg egymás alnyek születtek.
kotásait. A rendezvényen a V4 országainak kortárs művészei is
Ebben az évben több festményem fizikailag is látható volt nem- bemutatták munkáikat, valamint egy nívós katalógus is megjelent
zetközi szerepléseken. Pl.: New York State Island részén az 53. a tárlat anyagából.
művészeti kiállításon voltam jelen képeimmel, valamint a Studio
Mivel három a magyar igazság, nem váratott sokáig a harmaMontclair Galériában New Jersey-bena Teremtés című munkám dik elismerés sem. Londonban a The Artist Lounge által kiírásra
volt látható.
került rangos nemzetközi festészeti versenyen absztrakt kategóriLondonban a The Holy Art Galériában kiállításra került A fel- ában az „Év festőművésze” címet nyertem el Kívülálló című alkokelő Nap háza című képem, valamint a Spanyol Salvador Dali tásommal. Nagyon meghatódtam és boldog voltam, amikor megnemzetközi festészeti versenyen második helyezést értem el Ős- tudtam, hogy egy puha fedeles könyvet is kiadnak ennek kapcsán,
nemzés című munkámmal.
melyben többek között a 12 kategória nyerteseinek festményei és
Az egyik legnagyobb 2021-es sikeremnek érzem a Hongkong- az alkotókkal készült interjúk jelennek meg.
ban elért eredményem, ahol a Hongkongi Fiatal Képzőművészek
Ezek után várakozással tekintek a 2022-es évre. Azt már most
Nemzetközi Szövetsége (HIYA) által kiírt nemzetközi festészeti tudjuk, hogy a BoGaRt keretében február 1-én Debrecenben a
versenyen Abszorpció című munkámmal második helyezést értem VOKE Egyetértés Művelődési Központban, májusban egy egri
el. Az első 60 közé mindössze két európai művész jutott be, én és nemzetközi borászatban, szeptember végén pedig Nagykanizsán
a mesterem, aki a harmadik díjat hozta el. Két festménnyel pályáz- lesz majd újabb tárlatunk. Valamint ismét részt veszünk Egerben
tam, a másik képem közönség díjas lett. A díjazott festményeket a nyáron megrendezésre kerülő képzőművészeti utcafesztiválon
ki is állították júniusban a Hongkongi Művészetek Palotájában.
is. A 2023-as év nyitó eseményeként februárra pedig már le van
Ezután két spanyol galéria is megkeresett, hogy éves exkluzív kötve a monori Vígadó Galériában a következő kiállításunk.
szerződést kössenek velem. Az egyikkel sikerült is megállapodnom.
Bors Györgyi

maglód

a váro s i ö nk o r má n y z at h avi l ap ja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

▪ Felelős kiadó: Ollári Judit ▪ Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság ▪ Tördelő: Szabó László ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪
Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.
com, 06/29/326-222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért
és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪
Megjelenik 4300 példányban ▪

A Maglód újság következő száma 2022. február 5-én jelenik meg. BUÉK!

Fotó: Molnár György
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