m ag ló d
X X X I I I . É V F O LYA M ▪ 2 0 2 2 . M Á J U S

A Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I N G Y E N E S T E R J E S Z T É S Ű H AV I L A P J A

m

Választottunk

a

j

á

l

Részletek a 2. oldalon

A 2022. április 3-án megtartott magyarországi országgyűlési választás során Pest megye 7. számú választókerületében a szavazók ismét
Dr. Szűcs Lajosra adták a legtöbb
szavazatot. Körzetünkben 6 jelölt
indult e posztért, és 6398 polgár vonult az urnákhoz. A régi-új
képviselőnk 3047 voksot kapott.
Gratulálunk!
„Köszönöm, hogy 4 évig lehetőségem van képviselni a választókerületemben élőket. Minden tőlem
telhető módon szeretnék rászolgálni a bizalomra.” (Dr. Szűcs Lajos)
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Tavaszköszöntő
10. oldal
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Sportágválasztó
13. oldal
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Lapzártánk után, április 30-án rendezte meg
a MagHáz csapata a patakparti Majálist.
Reggeli ébresztő körútra indult a maglódi
rezesbanda, megadva ezzel a nap hangulatát. Délelőtt a grillezők és a bográcsban főzők vetélkedtek. Mondhatnánk, hogy mind
a tizenegy csapat maradandót alkotott, de
ez nem igaz, mert 13 órára már minden üst
kiürült. GRILLEZETT ÉTELEK: 1. HSS
BBQ csapata, 2. Fakanál csapat. BOGRÁCS KATEGÓRIA: 1. Fakanál csapat,
2. Maglódi Ezüsthang Férfikórus, 3. Etka
Jóga csoport. A kimeríthetetlen programokról csak címszavakban: Székely Robi
zenélt, Karányi Péter musical dalokat adott
elő, a Napsugár-ovisok műsora pedig beragyogta az arcunkat. Fellépett a Buborék, a
Tornádó Hungary, a TSE (akrobatikus rock
and roll műsorával), aztán egymást váltva
a Jamland, a Zumba Fruzsival, a Roszicska, a Sziluett Mazsorett és a Kacamajka
szórakoztatta a helyi és más településekről idelátogató közönséget. Később láthattuk-hallhattuk a Fodor testvéreket és Simon
Balázst, este pedig a Unique szórakoztatta
a nagyérdeműt. A sort Dj TICS zárta, a sört
az apukák bontották, a finomságokat pedig
a gyerekek vásárokták szülői szponzorálással. Napközben ugrálóvár, kézműves
foglalkozások, arcfestés, dodzsem, büfé és
vásár tarkította a programot. A szervezés
kiváló volt, az idő hasonlóképpen. Berencsi
Zsolt reggeltől estig kalauzolta a tétovákat
a patakpartin, a tőle megszokott jó hangulatban. A rendezvényt – magánemberként –
megtekintette Marton Zsolt váci püspök is.
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önkormányzati hírek

S ZÍN E Z Z Ü K K I !

Régóta tervezzük a maglódi vasúti aluljáró kifestését. A „nagyállomás” épülete
már több, mint 10 éve megújult, majd a
környezete rendbetétele, és az aluljáró lefedése is megtörtént. Az aluljárót azonban
újra és újra összefirkálják, ezért rendszeresen ki kell festeni. A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy ha falfestmény van
az aluljáró felületére festve, azt kevésbé
firkálják össze. Innen jött az ötlet, mi lenne, ha szép képek váltanák fel az egyszínű
falfelületet, és közösen díszítenénk ki az
aluljárót. Keresem azokat a rajztehetséggel rendelkező személyeket, akik szívesen
részt vennének a vasúti aluljáró megújításának munkálataiban! Azon személyek jelentkezését várom, akiknek
• van rajztehetségük,
• elkészítik a vázlatrajzot a MÁV részére, majd
• előrajzolják a falra,
• akik szívesen részt vennének a rajzok
kiszínezésében, illetve, akik
• a díszítés előtt részt vennének a MÁV
balesetvédelmi oktatásán, vagy már részesültek benne, ugyanis a MÁV kéri,
hogy a munkálatok alatt legyen ott
legalább egy olyan személy, aki részt
vett munkavédelmi oktatáson.
A MÁV-nak először engedélyeznie
kell a kiválasztott rajzot, és a falfelületet,
ahová kerül a kép, aztán megindulhatnak
a munkálatok! Bárki jelentkezését várom,
aki Maglód vasúti aluljárójának szebbé tételében akár rajztudásával, akár festéssel,
vagy egyéb hozzájárulással szívesen segítene! Jelentkezni az alábbi email címen és
telefonszámon lehet: kerges.laszlo@maglod.hu Tel: 06-70-337-2745
Kérges László alpolgármester

VÉRADÁS

Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete 2022. április 21-én ülést tartott,
amelyen megtárgyalták az aktuális napirendi pontokat:
 A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió keresett meg bennünket, hogy felajánlja
városunk pszichiátriai és szenvedélybetegei számára segítő tevékenységét. A szolgáltató vállalná az ellátás nappali intézmény formában történő megszervezését és a
folyamatos működtetést a szociális törvény előírásainak betartásával. Az intézmény
kialakításához és elindításához a szolgáltató nem kér önkormányzati támogatást.
A működtetést is saját, illetve központi források igénybevételével biztosítani tudják.
Az országos hálózat részeként városunkban is magasszintű szakmai munkát tudnak
biztosítani. A képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetve
támogatja a szerződéskötést a Baptista Szeretet Misszióval.
 Az önkormányzati utak építésére vissza nem térítendő pályázat nyújtható be, melyhez önrész nem szükséges. A Terület- és Településfejlesztési Program keretében megjelent a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat. A képviselő-testület felhatalmazta
polgármester urat, hogy pályázatot nyújtson be a kiírás céljainak megfelelően. Nyertes
pályázat esetén a Mikszáth Kálmán utca, Szív utca, Bezerédi utca, Tüzér köz és a Dózsa György utca felső szakaszának aszfalt burkolattal történő ellátása valósulhat meg.
 Döntött a képviselő-testület az igazgatási szünetről. A 2022-es évben a nyári igazgatási szünet: július 18-29. között, a téli igazgatási szünet december 27-30. között
lesz. Természetesen ügyeletet biztosít a polgármesteri hivatal.
 A Monori Rendőrkapitányság beszámolójából megtudhattuk Dr. Csipler Norbert
rendőrkapitánytól, hogy a monori illetékességi terület 16 települése közül Maglód
a második legbiztonságosabb település. A tavalyi évben nem volt emberölés, rablás,
autólopás. 1061 jogsértő cselekmény történt mindössze. 13 esetben regisztráltak sérüléssel járó közúti balesetet. Azonban szaporodik az online térben elkövetett bűncselekmények száma. Kapitány úr elmondta, a közlekedésben résztvevő gépjárművek
száma folyamatosan nő, a tolerancia csökken, ezért az idei évben kiemelt feladatuk
lesz a sebességmérés a település több pontján. Ehhez kérte a képviselő-testület segítségét, mely utcák azok, ahol indokolt a mérés. Természetesen csak azon helyeken tudják a sebességmérő készülékeket felállítani, ahol a feladatot ellátó rendőr biztonsága
szavatolható. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2020. évi 47 esetről
2021. évben 34 esetre csökkent. A testi sértés a 2020. évi 3 esetről 2021. évben 1
esetre, a lopás 52 esetről 41 esetre, a zárt gépjármű feltörés 1 esetről 1 esetre, személygépkocsi lopás, jármű önkényes elvétele, illetve rablás sem 2020. évben sem 2021.
évben nem történt, a rongálások száma 2 esetről 7 esetre emelkedett. Örvendetes,
hogy halált okozó testi sértés, súlyos testi sértés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás) és embercsempészés nem történt a városban. Csökkent
továbbá a garázdaságok száma 2 esetről 1 esetre a vizsgált időszakban. Kapitány úr
megköszönte a közterületfelügyelőknek az együttműködést.

május 23. hétfő, 13:30-18:00
MagHáz

LA K O S S ÁG I

F Ó R UM

Maglód Város Önkormányzata lakossági fórumot tart
május 19-én 16 órai kezdettel a Városháza tanácstermében.

TÜDŐSZŰRÉS

június 9-17-ig 08:00-18:00
régi művelődési ház
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2234 Maglód,
Fő utca 4–6.
www.mag-haz.hu
06/29/326-222
rendezveny.maghaz@gmail.com;
facebook/maglodimuvelodeshaza
Könyvtár: 06/29/325-137; konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

p r o g r a m o k
május 3-11. 30 éve Szabadon – a Terror Háza Múzeum vándorkiállítása a rendszerváltás 30. emlékéve alkalmából a MagHáz előtt
május 8. vasárnap, 14:00 Légy jó! – Jótékonysági Családi Nap a
MAGAM Egyesület szervezésében. Támogatói bon: elővételben
800 Ft, helyszínen 1000 Ft
május 11. szerda, 19:00 SZEXPEDÍCIÓ – Színházi előadás Seress
Zoltán és Hegyi Barbara szereplésével. Jegyár: 3990 Ft
május 14. szombat, 20:00 Tavaszköszöntő bál a Maglódi Nők
Klubja szervezésében  1 0 . oldal
május 19. csütörtök, 19:00 Dumaszínház – „Békével jöttünk”
Lakatos László és Musimbe Dennis közös estje. Jegyár 3990 Ft
május 21. szombat
09:00-12:00 Élményfestés 09:00-13:00 Bababörze
május 27. péntek
10:00 Burik Bea meseterapeuta a Baba klubban
17:00 és 18:15 VPAMI Táncvizsga
május 28. szombat MESENAP  8 . oldal

rendszerváltoztatás
Még néhány napig, május 11-ig látható a MagHáz előtt megrendezett vándorkiállítás, amely öt nagyobb egységen keresztül, kronologikusan mutatja be, hogyan jutott el Magyarország
a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig.
A kiállítási anyag tizenhárom tablón idézetekkel és fényképekkel
jeleníti meg azt a rendszert, amely egészen 1989/90-es összeomlásáig megfosztotta a kelet-európai nemzeteket szabadságuktól.
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költészet napja a béke jegyében

A Magyar Költészet Napját 58 éve ünnepeljük, József Attila születésnapján. Mi, a Csütörtök Esti Verslábak tagjai a Szeberényi
Lajos Városi Könyvtárban a költészet, a béke- és a húsvétvárás
jegyében gyűltünk össze ezen a napon.
Homok Zoltán könyvtárvezető köszöntötte az érdeklődőket,
majd arról beszélt, hogy április 11-én nemcsak József Attila született, hanem Márai Sándor is, aki regényein kívül kiváló verseket is
írt. Hozzátette,hogy a Covid-vírus miatt 2 éve nem volt lehetőség
személyes ünneplésre. Örvendetesnek nevezte, hogy egyre több
verseskötetet adnak ki és vásárolnak az olvasók. „Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy szomszédunkban háború dúl, és mindennél jobban áhítjuk a békét. Reméljük, hogy gondolatainkkal és
a versekkel közelebb kerülünk a béke megteremtéséhez.”
A háromórás rendezvényen beszélgettünk József Attila életéről és költészetéről, felolvastunk verseket a legnagyobb magyar

költők és írók köteteiből. A kellemes délután fényét emelte jelenlétével Pavlovics-Ollári Judit, a MagHáz ügyvezető igazgatója,
Pilhál György, a Magyar Nemzet főmunkatársa, Radosza Sándor
író, újságíró, Vaskó Ági és Kovács Hajnal maglódi versírók. Saját verseiből is olvasott részleteket dr. Mikola László József író,
de bemutattunk új verselőket is: Dorkó-Bán Dalmát és Valóczky
Fruzsinát. A versek közötti gitár- és énekszót köszönjük Neubauer
Tamás építőmérnök írónak, a vidám hangulatot a Csütörtök Esti
Verslábak tagjainak és a kedves, versszerető érdeklődőknek.
A délután zárásaként mindenki egyetértett a könyvtárvezető
szavaival, miszerint: „A költészet nem csak önkifejezés, örök titokzatosság, amely hatással van az emberre és a világ történéseire,
hanem elengedhetetlen kulturális érték, amit a magyar nyelven beszélőknek kötelező tovább is adni.”
Tábori Zsuzsanna gyermekkönyvtáros
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Április 26-án újra fogadhattuk a városi könyvtár
és a helytörténeti gyűjtemény névadójának, Szeberényi Lajosnak ükunokáját, Szalóné Bakos Juditot
és fiát Lászlót. Vendégeink a helytörténeti gyűjteményt keresték fel, ahol megbeszéltük, hogyan is
helyezhetnénk el megfelelő módon, a korábban kapott ajándéktárgyakat, (régi fényképek másolatait, a
Szeberényi családfát). Judit asszonyt és fiát fogadta
Kérges László alpolgármester, Pavlovics-Ollári Judit a MagHáz ügyvezető igazgatója, Somogyváry
Mihály, Péter László gyűjteménykezelő és jómagam. A helyszínen jelenlévő Williams TV interjút is
készített Judittal és fiával, akik elmondták hogyan
kezdődött a családfakutatás és az intézményeinkkel
létrejött kapcsolat. Az evangélikus lelkészlak meglátogatása után beszélgetésünk a könyvtárban folytatódott, melyen többek között szó esett egy Szeberényi-találkozó megrendezésének lehetőségéről,
ahol a szélesebb család tagjai Maglódon találkozhatnának és ünnepelhetnék Szeberényi Lajos munkásságát, életművét. Mi nagyon örültünk az újabb
látogatásnak, annak, hogy közösen ápolhatjuk névadónk hagyatékát, mely így még több értéket közvetít számunkra.
Homok Zoltán könyvtárvezető

Visszatérő zenészek

A sikeres áprilisi koncert után várható, hogy a '70-es, '80-as évek világslágereit játszó SHADOWS MEMORY
BAND ezentúl havonta-kéthavonta
fellép majd Maglódon.
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k i s i s k o l á s

Mozgalmas hetek előzték meg a tavaszi vakációt iskolánkban.
Idén is megszervezésre került a Sulizsák-program, melynek lebonyolítását évről-évre kolléganőnk, Balázs-Kurucz Judit vállalja
magára, valamint papírgyűjtést is szervezett Szabó Kinga Helga
tanító néni. Ezek fontos forrást jelentenek az iskolának, hiszen lehetőséget teremtenek számunkra
olyan ötletek, programok megvalósítására, melyekhez nincs
egyéb anyagi forrása az intézménynek. Minden zsák ruha,
minden kilogramm papír abban
segít, hogy színesebbé, élménydúsabbá tegyük az iskolás napokat. Köszönjük mindazoknak,
akik támogatták iskolánkat adományaikkal!
Rendhagyó módon ünnepeltük a magyar költészet napját!
József Attila születésnapján, április 11-én kikerültek a kerítésre
a kisiskolásaink saját versei. Tekintettel arra, hogy csupán egy
határ választ el a háborús övezettől, melynek rezgései behatolnak
családjainkba, a gyermekeink életterébe, Berencsi-Eke Csilla tanító néni a békét jelölte ki az alkotások témájául. Fontos, hogy
beszélgessünk a gyermekekkel mindarról, ami érdekli, foglalkoztatja őket. Nem szabad elhessegetni a kellemetlen témákat, hagyni
kell, hogy kibeszéljék gondolataikat, érzelmeiket, és ott álljunk
segítségre készen, ha aggodalommal, félelemmel töltik el őket a
világban zajló események. A program szavalóversennyel zárult!
(Helyezettek: 1. évfolyamon első helyezett Kiss Dorina, második
Bots Bálint Balambér, harmadik Szuhenyák Léna Alma; 2. évfoAz Oktatási Hivatal adatai alapján a Maglódon nyilvántartott
tanköteles gyermekek száma ebben az évben 143 fő. Az áprilisi beiratkozás alapján iskolánkba a mai napig felvettünk 127
tanulót. Az első évfolyamon várhatóan az átlagos osztálylétszám 26-28 lesz. A szakértői vélemények alapján 4 kiemelt
figyelmet igénylő tanulónk lesz az évfolyamban. A szülői igé-

a n g o l

h é t k ö z n a p o k

lyamon első lett Csaba Izabella Ilona, második Varga Lehel, harmadik Ladó Milán; 3. évfolyamon: első helyezett Török Zsófia,
második Molnár Kristóf, harmadik Peteszlényi Jázmin Zita; 4. évfolyamon első helyezett Tóth Regő Áron és Kovács Kristóf, második lett Varga Mátyás és Ullmann Bertalan, harmadik Bodonyi
Áron és Schlembach Gréta Sára.)
Büszkék vagyunk a Zrínyi
Ilona Matematikai versenyen kiváló eredménnyel végzett kisdiákjainkra! Továbbjutott a döntő
fordulóba a második évfolyamból Könczöl Zsombor, 3. helyezéssel, Vass Krisztina tanító
néni felkészítésével. A harmadik
évfolyamról Vastag Vivien a 14.
helyen végzett, Tekek Tamásné
felkészítésében, valamint szintén
a harmadik évfolyamról, a saját
osztályom két tanulója, Bordás
Noel 9., Gazsi Máté 10. helyezéssel jutott tovább.
Iskolánk igyekszik részt venni a település életében, a közösségi programokban is! A MagHáz
előkertjét díszítő Tojásfa állításnál segédkeztek az 1.c és 1.e osztályos tanulók, szebbnél szebb tojásokat festettek a felhívásra. Az
1.b osztály pedig a Rajzolj nekünk húsvéti nyulat című felhívásra gyönyörű rajzokkal készült, melyeket a Nyusziházban lehetett
megtekinteni, szintén a MagHáz udvarán. Arra kell nevelnünk a
gyerekeinket, hogy a közösségért tenni kell, részt kell venni benne, mert a valahová tartozás segít kiteljesedni önmagunkban, és
biztonságérzetet nyújt ebben a bizonytalan világban!
Tot-Harsányi Kata
nyek alapján – néhány kivételtől eltekintve – minden leendő
elsős tanuló legalább délután 4 óráig az iskolában fog maradni, és egyúttal kéri az étkezés biztosítását is.
A 2022/23-as tanév első évfolyamára beiratkozott és felvett
tanulók szülei részére május 23-án, hétfőn 18 órakor értekezletet tartunk a központi iskolában (Maglód, Fő utca 1.).

„ f e l s ő f o k o n ”

Több hónapos felkészülés után három hetedikes csapatunk is részt ban, angol nyelven kellett előadni a pályázatokat. Öröm volt látni,
vehetett a Szolnok megye és a Dél-Pesti régió „iDig English” an- hogy mennyire odatette magát mindenki! Egy ilyen megmérettetés
golversenyének döntőjében. Az érdemi munka már januárban el- egyrészt óriási stressz, de rendkívül értékes tapasztalat is! Minden
kezdődött, ugyanis a nevezéshez egy választott témáról szóló angol egyes versenyző messze felülmúlta a felkészülési időszak alatti telnyelvű Powerpoint bemutatót,
jesítményét, és kiemelkedőt nyújtott. Íme a 7. évfolyamon elért
illetve egy egyoldalas ugyancsak
angol nyelven készült bemutatkomaglódi eredmények:  2. helyezett: „The Champions” csapata
zó szöveget kellett írni. A nyelvi
(Mészáros Barnabás, Felde Máté
tagozatos 7.c osztályból 12-en
neveztek a versenyre! A 7-8. évKolos, Cseke Zalán)  3. helyezett: Vig Abigél Hanna egyéni
folyamokon a szakmai zsűrihez
15 iskola 47 projektje érkezett
induló  7. helyezett: „The 3
guys” csapata (Szabó Krisztián,
be. A pontozást követően nyolc
hetedikes csapat jutott tovább
Ablonczy Ármin, Szabó Ádám).
Gratulálunk az elért eredményeka szóbeli döntőbe, ebből három
hez! Az oklevelek és díjak átadámaglódi csapat volt. Volt olyan
versenyzőnk is, aki csak egyetlen
sára 2022. május 25-én kerül sor a
ponttal maradt el a továbbjutást
szolnoki Megyeháza épületében.
Hátsó sor (balról jobbra): Szabó Krisztián, Mészáros Barnabás,
Ablonczy Ármin, Felde Máté Kolos, Cseke Zalán, Szabó Ádám
jelentő pontszámtól! A döntőre
Seresné Bánfi Evelin
Első sor: Seresné Bánfi Evelin, Vig Abigél Hanna, Sándor Ildikó
felkészítő tanár
Szolnokon került sor, ahol szó-
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a

választás

Kevesen tudják, hogy egy országos választás mennyi szervezést, emberi odafigyelést
igényel. Már hónapokkal a választás előtt
elkezdődik a háttérmunka, a felkészülés,
hogy a kihirdetett napon ne legyen semmilyen rendkívüli esemény. Papp Márta a
Maglódi Polgármesteri Hivatalban dolgozik, és a jegyző mellett az Ő kezében futnak
össze a választás szálai. Mártával beszélgettem a választás színéről és fonákjáról.
Régóta dolgozol az Önkormányzatnál,
és vannak olyan feladatkörök, amelyek
már a nevedhez köthetőek. Az egyik
ilyen a választás. Mennyi ideje foglalkozol már a voksolás lebonyolításával?
Ez már a harmadik választás volt, amiben
mint irodatag veszek részt, de előtte mindegyiken jegyzőkönyvvezetőként tettem a
dolgomat.
Mikor kezdődik a felkészülés, mikor
indul be a háttérmunka?
A munka már az előző év szeptemberében
elkezdődött. Folyamatosan figyelemmel
kell kísérni, hogy minden utca és házszám
körzetesítve legyen, ami azt jelenti, hogy a
megfelelő szavazókörbe be legyen sorolva.
A szavazás kiírásának napjától folyamatosan beindul a névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek feldolgozása. Ez lehet adatletiltás, nemzetiséghez tartozás bejelentése
vagy törlése, külképviseleten történő szavazás bejelentése, de az átjelentkezések is folyamatosak. A szavazatszámláló bizottság
tagjait is ki-, illetve újra kellet választani.

,

Magánemberek, cégek és civil szervezetek felajánlásából gyűjtötte össze a MAGAM Egyesület a defibrillátor megvásárlásához
szükséges pénzt. Az életmentő készüléket április 28-án adta át az
egyesület az önkormányzatnak. Több helyszín is szóba került, aztán úgy döntöttek, hogy az eszközt a helyi OMV-benzinkúton helyezik el, mert a városban csak ott működik 24 órás szolgáltatás.
Tabányi Pál polgármester megköszönte a MAGAM Egyesületnek
és az adományozóknak az önzetlen felajánlást, és a töltőállomással kötött szerződésben az önkormányzat nevében vállalta az eszköz szervizelésének költségeit.

mint

Nagy többségük már több választáson segíti a bizottság munkáját. Az utolsó héten
már pénteken kezdődik a hajrá: a névjegyzék zárása, nyomtatása, jegyzőkönyvek
előkészítése. Szombaton összefűzzük a
névjegyzékeket, előkészítjük a szavazás
napjára szükséges nyomtatványokat a jegyzőkönyvvezetők részére, majd ezeket átadjuk az elnököknek. Ebben a munkában
nagy segítségem volt Jakabné Dósa Szilvia
kolléganő, aki majd átveszi tőlem ezeket a
feladatokat.
Tudjuk, hogy a szavazatszámlálóktól
nagy odafigyelést kíván az egésznapos
választás. Mesélnél erről a napról? Hogyan kezdődik, és hogyan végződik?
Vasárnap hajnalban történik meg a szavazókörökbe a szavazólapok kiszállítása.
Napközbeni jelentéseket folyamatosan,
2 óránként kell fogadni és rögzíteni az elektronikus rendszerbe. Kapcsolatot tartunk
a jegyzőkönyvvezetőkkel, és megoldjuk a
felmerülő kérdéses ügyeket. A 19 órai zárást követően történik a szavazólapok számlálása, az adatokat a jegyzőkönyvvezetők
a feladatok sorrendjében közlik, amelyek
felvezetésre kerülnek a központi választási
rendszerbe. Érkezési sorrendben átvesszük
Márta szerénységére jellemző, hogy
nyilatkozni sem szeret, fotót pedig végképp nem akart magáról megjelentetni.

feladat

a jegyzőkönyveket, és leellenőrizzük azokat számszakilag.
Mindig van, aki megkérdőjelezi a választás tisztaságát. Lehet ennek alapja?
Előfordul, hogy valaki kételkedik, de ennek
semmi alapja nincs, hisz a szavazókörben
minden jelölt vagy jelölő szervezetnek jelen
van a képviselője, aki leellenőrzi a szavazólapokat és azok érvényességét is, tehát
megtudhatja az eredményeket.
Milyen a hangulat a szavazóhelyiségekben, és milyen a kollegiális viszony?
A szavazókörben igyekeznek oldott hangulatot teremteni a sok munka ellenére.
A jegyzőkönyvvezetők maximálisan segítik
a bizottság munkáját, rugalmasan kezelik a
nap folyamán előforduló eseményeket is.
Nyilván, ha valakinek ez a munkája,
ezért nem vár köszönetet, de mivel nem
egyszerű és nem kevés ez a feladat, talán van, aki megköszöni a munkátokat?
Mindenkinek jólesik az elismerés, a „köszönöm” szónak is nagyon tudunk örülni
a kollégáimmal együtt. Külön örömünkre
szolgált egy delegált tagtól kapott írásos elismerés: „Nagyon szuper csapat volt, nagyszerű emberekkel, jól éreztem magam”. És
ezúton én is szeretném megköszönni kollégáimnak és a szavazatszámláló bizottság
minden tagjának a munkáját!
Köszönöm a beszélgetést!
Kérges László alpolgármester
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Több év után úgy gondoltuk, megreformáljuk a sporthoz, egészséghez kapcsolódó juttatásunkat, és nagyobb szabású programot biztosítunk dolgozóinknak. A sport egyik alappillére
az egészséges életmódnak, ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a sportolás és olyan mozgásformák támogatását, melyek elősegítik a fizikai és mentális egészség fenntartását hosszútávon. Több célt hivatott megteremteni az új SportolOK program, melyet önkéntes sportnagykövetek irányítanak, szerveznek. Fontos számunkra, hogy támogassa az egészséges életmód
kialakítását, építse és erősítse a közösségünket, valamint az elért sportolási eredményeknek
megfelelő jutalmazást biztosítsunk.
Az új programot egy sportnappal indítottuk, itt több mozgásformát próbálhattunk ki. Volt
futóiskola, mely segítette felkészíteni futóinkat a Budapesten rendezett városvédő futásra.
A cég nevezési díjjal támogatta indulóinkat, a csapat a cég területén tartotta felkészülését.
3 váltócsapat és 4 egyéni résztvevő indult. A SportolOK programnak köszönhetően többen
készülnek további maratoni távokra egészséges versenyszellemmel és egymást támogatva.
A sportnagykövetek háziversenyeket szerveznek például ugrálókötelezésben, vagy ping-pong
bajnokságot rendeznek. A felkészülések izgatott várakozással, a versenyek vidám hangulatban zajlanak, kicsit megpezsdítve az idei tavaszt!
HAJRÁ EAGLE!

Ha szeretnél csatlakozni csapatunkhoz,
jelenleg az alábbi pozíciókba keresünk kollégákat:

 műszakvezető (tekercselés, műanyag fröccsöntés, 3 műszak)
 minőségbiztosítási mérnök autóipari tapasztalattal
 gépbeállító (3 műszak)

Részletekért keresd fel honlapunkat,
vagy érdeklődj elérhetőségeinken:
www.ekkeagle.hu
info.eihu@ekkeagle.com
06 70 400 4480
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Második alkalommal rendezték meg
a Maglódi Torta- és Sütemény Fesztivált. Idén száznegyvenegy „pályamű” érkezett. A huszonhét szponzor
által támogatott magházbeli eseményre
még a vajdasági Szabadkáról is érkeztek. Sipos László főszervező (aki eredeti szakmáját tekintve cipész) ötvenkét éves korában sütötte első tortáját,
most pedig hívására – a Május 1-jére
időzített fesztiválra – már Enzsöl Balázs, nemzetközileg ismert cukrász is
ideutazott, hogy részt vegyen a zsűriben. Kérdésünkre Enzsöl úr elmondta,
hogy Maglódra ugyanolyan szívesen
jön, mint mikor Londonba vagy New
Yorkba hívják, és itt sem könnyebb
dönteni a sok kiváló torta közül, olyan
színvonalas a „felhozatal”. Felsorolni sem tudjuk, olyan sok kategóriában
osztottak ki díjakat. A hosszadalmas
lista helyett beszéljenek a képek.
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Sütőipari gépek javítására
és szervizelésére keresünk
jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat.

Sütőgép Kft., Telefon: 06 30 961 9886
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Egy Klenován élő lakótársunk úgy döntött, híroldalt hoz létre a Facebookon, amelyen
egyetlen érték lesz: a mindenkihez eljutó információ. Kerek Tibor, a Maglódi Hírek
moderátora így vall magáról és oldaláról: „Gyerekkorom óta Maglódon élek és itt telepedtem le feleségemmel és két gyermekemmel is.
Ebből fakadóan mindig is szívemhez közel álltak a
maglódi ügyek és a városfejlesztés. Szeretem Maglódot és a klenovai városrészt, ahol lakom. Jelenleg
egy multinacionális vállalat gyárában dolgozom,
mint belsőellenőr. Humánbeállítottságú emberként
mindig érdekelt a történelem, a földrajz, a magyar
nyelv és a magyar kultúra. Figyelemmel kísérem
az aktuális politikai eseményeket, de nem vagyok
tagja egyik pártnak sem. Ezt a függetlenségemet a
jövőben is szeretném megőrizni. Jelenleg a Facebookon létrehozott Maglódi Hírek oldal szerkesztésével
igyekszem a közösséget tájékoztatni, hogy az ittélők
minél több információt szerezhessenek a városról, a
zajló kulturális- és sporteseményekről, fejlesztésekről, önkormányzati döntésekről. Kéréseiket folyamatosan továbbítom az Önkormányzathoz és az illetékes személyekhez. Célom, hogy minél több helyi lakoshoz, minél
gyorsabban eljussanak az információk, és ezáltal is felpezsdüljön a maglódi élet, másokban is felébredjen a lokálpatriozmus. Remélem a jövőben még többet tudok tenni
Maglód fejlődéséért."

legyünk ott minél többen!
Tavaszköszöntő bált rendez a Nőklub május 14-én a MagHázban. Hagyományainkhoz híven most is egy kis műsorral készülünk. Mindenki szeretettel várunk!

Korábbi felvétel

Egyházi adó 1%

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 arra, 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.
Magyar Katolikus Egyház technikai
szám: 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai szám: 0035
Magyarországi Református Egyház
technikai szám: 0066
Ha kimondottan maglódi egyházközségeinket szeretnék egyházfenntartói
járulék befizetésével vagy adomány
felajánlásával támogatni, ezt banki
átutalással is megtehetik! Mindhárom
helyi, történelmi egyház a TakarékBank Zrt. maglódi fiókjánál vezeti
számláját. Átutaláskor kérjük, hogy a
közlemény rovatba írják be: a nevet,
lakcímet és a felajánlás célját! (Pld:
2022. évi járulék, adomány, stb…)
Számlaszámaink:
Maglódi Evangélikus Egyházközség:
65100039-11249735
Maglódi Református Egyházközség:
65100039-10033702
Maglódi Római Katolikus Egyházközség: 65100039-10032684
Köszönettel: Barotai Endre plébános,
Bálint Klára lelkipásztor, Németh Mihály lelkész
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, a gyülekezeti terem és parókia működésének segítése.
Szeretettel kérjük azokat a magánszemélyeket, vállalkozókat és intézményeket, akik céljainkkal egyetértenek,
hogy támogassák azok megvalósulását adományaikkal, második (civil
szervezeti) adó 1%-uk felajánlásával!
Köszönettel: A Maglódi Evangélikus
Egyházközségért Alapítvány – Adószám: 18675421-1-13
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„Mater Dei mater mea est” – „Isten anyja az én anyám”
(Kosztka Szent Szaniszló SJ)

A feltámadás utáni és a pünkösd előtti vasárnapok májusra esnek, egyházi nevén Pünkösd havára. S mivel idén június 5-6 Pünkösd ünnepe, ezért most az édesanyákról,
elsőként égi édesanyánkról szeretnék írni.
Előttem van édesanyám, nagymamáim,
és dédnagymamám fényképe. Emlékek és
tárgyak, mondatok és idézetek, kezek és
gesztusok, ízek és illatok, mosolyok és
könnyek, amiket ajándékul ránk hagytak.
Örökségként, és valamiképpen jelenlétként, hogy segítsenek továbbra is életünkben, s unokáink is, mint tiszta forrásból
merítsenek belőle.
„Május első vasárnapja az édesanyák
napja. Az anyák napja az élet csodáját,
a teremtő Isten művében való részvétel
páratlan méltóságát állítja elénk („Sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a
földet.” 1Móz 1,28). Nem csak a gyermekeknek kell édesanyjukra és édesapjukra
tekinteniük szeretettel („Tiszteld apádat és
anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a
földön...” 2Móz 20,12), hanem fordítva is:
a szülőknek gyermekeikre mint az „anyaméh” zsoltáros gyümölcseire („Lám, a
gyermekek az Úr ajándékai” Zsolt 127,3).
Anyák napján válik minden-minden idevágó kérdés világossá: a hívők elfogadják
a teremtő Isten ajándékát, és engedetlenül
nem pusztítják el azt; mint ilyent hagyják
életben és éltetik, illetve gondozzák mindaddig, mígcsak „az anyaméh jutalmát” az
ajándékozó Úr rájuk bízta.” – írja Tőkés
László református püspök.
Május hónap folyamán égi Édesanyánkra, a Boldogságos Szűz Máriára irányul
figyelmem, s azokra az értékekre, amelyekkel Mária előttem áll, mint példakép.
Nőiségünkben, női szerepünkben útmutató
és példa. Ha ezek az értékek egy-egy korszak vagy nép életéből hiányoznak, akkor
az egész emberiség kárt szenved. Látom
ezt magam is. Tapasztalom a magam környezetében, hogy hiányzik az igazi nő,
édesanya a családból, aki az otthon meleg
szeretetével, sürgő-forgó tevékenységével,
férjének igazi támaszával, s a gyermekek
felé forduló teljes odaadással viseli családja
gondjait. Aki nem a karrierje után fut, hanem a béke megteremtője otthon. Aki szeret
otthon lenni, öröme díszíteni és szépíteni a
meleg fészket, aki életének odaadásával és
mindennapi küzdelmével a jövőt építi.
Mária ilyen értéke az otthonteremtés.
Feleség és anya volt, és megteremtette a
názáreti ház kellemes, imádságos, szolgálatkész légkörét. Egyiket sem hanyagolta
el, hiszen jó felesége volt Józsefnek, és
még jobb édesanyja volt Jézusnak. A názáreti házban biztos nem volt nagy kényelem
és fényűzés, de biztos volt szerető hangulat, amely megérintett mindenkit, aki oda
belépett.

Mária engedelmessége, amelyet egész
életében tanúsított, méltán mondható az
első kereszténynek, hiszen ő volt az első,
aki kimondta az IGEN-t, amely megváltoztatta a történelmet, hiszen Mária igenje által
lépett a világba a második Isteni Személy,
hogy megtegye Isten akaratát és helyreállítsa az istengyermeki kapcsolatot a mennyei
Atya és az ember között. Az angyal szavára
Mária kimondta az igent, kimondta, hogy
„Íme az Úr szolgálóleánya”, és ehhez a kimondott szavához hűséges maradt.
Mária végigjárta Fiával a megváltás
útját, mindig ott állt mellette, ott volt a közelében. Jézussal zarándokolt Betlehembe,
majd Egyiptom földjére, Heródes halála
után pedig vissza Názáretbe. Kísérte Jézust
tanítói útján.

„Mária mindvégig hűséges volt, és Isten
megjutalmazta őt azzal, hogy élete befejeztével a mennybe vette őt testével és lelkével.
Isten ezt szánja mindnyájunknak, hiszen aki
teljesíti Jézus parancsait, az számíthat arra,
hogy azt a jutalmat kapja, amit mennyei
Édesanyánk. Mária az ő mennybevételével
nem fejezte be Fiáról való gondoskodását,
ma is teszi, de már Krisztus megdicsőült
testéről, az Egyházról gondoskodik, hiszen Jézus a keresztfán Máriára bízta János
apostolt, az apostol által pedig az egész
egyházat. Így mi mindannyian az ő oltalmazó palástja alatt vagyunk, ha elfogadjuk,
amire Mária tanít – és mire tanít bennünket?
Arra, amire a szolgákat a kánai menyegzőn:
tegyétek azt, amit Ő mond, vagyis szeressétek Istent és szeressétek felebarátaitokat.”
– írja Mikulyák László rahói plébános atya.
Mária jel is, csodálatos híd és kapocs az
Ó- és az Újszövetség között, aki az Ószövetség leánya volt és az Újszövetség anyja
lett. Az Újszövetség a végidő két jelét ismeri: az egyik az Emberfiáé, a kereszt, amely
a vég előfutára (Mt 24,30), a másik a „Nap-

ba öltözött Asszony” a Jelenések könyvében (12,1-6). Jézus születésénél nemcsak
a gyermek, hanem a gyermek Anyjával
együtt jel a pásztoroknak. Ugyanúgy jel
volt kezdetben, mint jel a végben, a Jelenések könyvének égi látomásában.
Mária
mindannyiunk
édesanyja.
A megváltott emberiség édesanyja Mária,
mivel ő Krisztusnak, a Megváltónak édesanyja. Az anyánál jobban senki sem képes
segíteni a családtagok közötti kölcsönös
megértést és meghitt összetartást. Mária
Erzsébettel való találkozásakor a Magnificat himnuszában vallja meg: „Boldognak
mond engem minden nemzedék…”, ezért
Máriát az örömök anyjának is nevezzük,
hiszen Jézust hordozta.
„Mária teste szentély! Mária az életet
hozta – azt, aki által az élet megújul.” (Szt.
Epifániosz)
Mária csak egy van, hiszen Krisztus (Istenember, világ-megváltó) is csak egy van.
Mégis az élet megújul minden újszülöttel.
Minden szülés küzdelem az elmúlás ellen.
Ez a mulandóság elleni küzdelem a dicsőséges, általános feltámadás előképe, annak
emberi tükre, az élet szeretetének ragyogó
bizonyítéka. A gyermekszülés: életadás,
együttműködés a teremtővel, az Örök Élet
szerzőjével.” – írja Oláh Miklós.
Szent-Gály Kata a Sarlós Boldogas�szony versében így fohászkodik:
„Szűz Máriácska zöld hegyen siet,
a völgy ölén ezüstös köd szitál,
minden fehér, és minden messze-messze,
Szűz Mária más világban jár.
Sötét szemével álmodozva néz,
míg arcára könnyű pír suhan,
amíg – remegve angyalos csodákon –
halkan susogja: Istenem – fiam –”
Mit is írhatnék összefoglalóul? Minden
édesanya, s minden nő is bár nem szülhetett,
valahogy Máriát közvetíti. Szent László királyunk is minden nőben Máriát látta, s ez
a tisztelet lett értékrendje a magyar népnek
is. Lovagkirály, aki által a női és anyai tisztelet példaképévé vált a világ számára. Május hónap Mária és az édesanyák hónapja.
Virág van a kezemben. Viszem a temetőbe,
és teszek virágot női őseim sírjára. Hálából.
Hálából, hogy értéket adtak, hálából, hogy
Istent szerethetem, ismerhetem, hitemben
élhetek, s hálából, hogy Máriához mint égi
édesanyámhoz bármikor fordulhatok. S teszem a virágot a Mária lába elé is, s neki
is mondom, amit nagyböjt 5. szombatján is
mondtunk: „Üdvözlégy, ki által öröm derült
fel reánk, Üdvözlégy, mert általad a földiek
együtt vígadnak az égiekkel. Üdvözlégy,
minden nemzedék öröme. Üdvözlégy, szent
örömök szolgálója. Üdvözlégy, isteni jóság
ajándékozója. Üdvözlégy, titkos öröm élete.”
Üdvözlégy Szűz Mária, a keresztények segítsége!
dr. Fülöp Krisztina katekéta
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ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.
Maglódon, komfortos, tiszta környezetben azonnali
munkakezdéssel felvételre keres:
Betanított munkára férfi munkatársakat keresünk fémipari munkakörre. Elvárás: józan életmód, jó fizikai képesség
Lakatos/Géplakatos munkatársakat
Szakirányú vagy betanított ismeret szükséges.
Üzemvezető
Feladat: komplex, teljes gyártási folyamatban való aktív
vezetői részvétel. Gépészmérnök végzettség, 2-3 év szakmai gyakorlat előny, Solid Works tervező program ismerete, angol vagy német nyelvismeret, határozott, magabiztos
fellépés szükséges.
Kereskedelmi értékesítő/ügyintéző
Elvárások: minimum középfokú végzettség, kommunikációképes angol nyelvtudás, kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, műszaki érzék, eredményorientáltság, precíz, felelősségteljes, önálló munkavégzés.
Feladat: komplex, minden ami a kereskedelmi ügyintézéshez kapcsolódik. Ajánlat készítés, projekt kezelés, kapcsolattartás a partnerekkel, számlázás stb.
BÉR MEGEGYEZÉS SZERINT!
Érdeklődni személyesen: Maglód, Ady Endre u. 25-39.,
telefonon: 29/325-132, e-mail: ugyvezeto@isguniball.hu
– önéletrajz küldése szükséges

MAGLÓD SZÍVÉBEN
A MAGLÓDI
INGATLANTULAJDONOSOKÉRT!
2022.02.11.2100
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Családi Sportágválasztó – drog helyett
Egészségnap – az egészségtudatosabb életért
Ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizzük testi és szellemi egészségünket, rendszeresen mozognunk, sportolnunk kell. A megfelelő sportág kiválasztása azonban nem egyszerű, ezért rendezzük
meg – idén már negyedik alkalommal – a Családi Sportágválasztót. A pandémia sajnos közbeszólt, így két év telt el Maglódon
Sportágválasztó nélkül. Idén újra várjuk szeretettel a sportolni
vágyókat egy jó hangulatú családi sportnapra. Reményeink szerint ez alkalommal is több mint húsz sportág mutatkozik majd be,
lehetőséget kínálva az adott sportágba való betekintésre vagy annak kipróbálására. Számos alkalommal tapasztaljuk, hogy maglódi sportlehetőségek után érdeklődnek szülők vagy fiatalok, így
ez egy kiváló alkalom megismerni Maglód, illetve településünk
elérhető közelségében lévő sportolási lehetőségeket. Az idén is
bemutatók és játékos vetélkedők várják a fiatalokat és a nap végén sok értékes sporteszköz kerül kisorsolásra a sportágakat kipróbálók között. A Maglódi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak
(KEF) a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseivel összhangban a megelőzés az egyik legfontosabb feladata. Ennek része az
egészségnevelés, az egészséges életmód propagálása, a sportolás

maglód

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

fontosságának hangsúlyozása, amely ebben a programban ös�szekapcsolódik a szabadidő hasznos eltöltésével, továbbá a helyi
közösségi és családi kohézió erősítésével. Programunkon a helyi
szervezetek, intézmények, civilek együttműködése valósul meg
a fiatalok és a családok megszólításával, és egészséget szolgáló
alternatívák felkínálásával, hiszen idén ismét az Egészségnap és
a Sportágválasztó közösen kerül megrendezésre.
Az Egészségnapon a következőkre számíthatnak a vendégek:
vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, bőrdiagnosztika (fejbőrés haj diagnosztika), test összetétel-elemzés, kézmasszázs, egészségügyi állapotfelmérés, kozmetikai tanácsadás, illóolajok – doTERRA wellness tanácsadás, hennafestés, ásványkarkötő vásár,
egészséges kávé (EGYKÁVÉ) kóstolás és vásárlási lehetőség,
gyógytea kóstolás, valamint a NaGYógybolt jóvoltából minden
kedves nyugdíjasnak és egészségügyi dolgozónak 8%-os kedvezménnyel való vásárlási lehetőség.
Az Egészségnappal egybekötött IV. Családi Sportválasztóra
május 21-én 10–16 óra között kerül sor a nyaralói iskolában és
sportcsarnokban.
Remport Csaba KEF elnök

▪ Felelős kiadó: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Szerkesztőbizottság: Fajka Szilvia,
Kanicsár Bori, Kodaj-Horváth Réka, Radosza Sándor, Tot-Harsányi Kata,
Veres Violetta ▪ 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 ▪
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RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!

Bende Zsolt

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

K

Y A - BA J

A

UT

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ÁLLATORVOSI
víz-, gáz-, központi
fűtés
szerelés
Dr.Téglás
Csilla
RENDELÔ
gázkészülék javítása,
karbantartása,
cseréje és beüzemelése

K

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
non-stop hívható:
+36 70 405 00 30
Kérésre
házhoz megyek!
Y A - BA J
U T Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ
Dr.Téglás Csilla
UT
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
RENDELÔ

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

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

K

Dr.Téglás Csilla

Ultrahangos fogkô-eltávolítás
A

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig
2230 Gyömrő, Szent István út 55.

A

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

A

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
K
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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

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
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megtorpanva , de törve nem

Noha bíztunk benne, hogy felnőtt együttesünk képes lehet kilábalni a sikertelenség
okozta mély gödörből, április közepéig
mindez nem következett be. Sérülések
mellett eltiltások is nehezítik Rakita Gábor edző dolgát, aki nincs könnyű helyzetben, hiszen a tizenötödik, vagyis utolsó
előtti helyre csúszott vissza csapatunk.
Javarészt a felső régió együtteseivel találkoztunk, de a táblázaton hozzánk közelebb álló Felsőpakony és Pereg csapataival
szemben sem tudtunk győzelmet aratni.
A bajnokságból még hat találkozó van hátra, ezeken kell kivívnunk a bennmaradást.
A tavaszt ragyogóan, három győzelemmel
kezdő U19-es csapatunk is megtorpant
az elmúlt időszakban. Az Isaszeg ellen
döntetlen mellett két vereség a mérleg,
melyből a Nagykáta ellenit sajnálhatjuk
leginkább, hiszen ott egy kiállítás pecsételte meg sorsunkat és vissza is csúsztunk
a táblázaton a negyedik helyre. U16-os és
U13-as együttesünk ellenben továbbra is
veretlen. Előbbi két 10-0-s győzelem után
rangadót nyert a Vecsés ellen, míg a kisebbek megverték a Pilist és a Monort, majd
döntetlent játszottak a Kőbánya otthonában. Öregfiúk csapatunk csak árnyéka korábbi önmagának. A tavaszi szezon eddig

nem úgy alakult, amit reméltünk. Mind
hazai pályán, mind idegenben pont nélkül
maradt csapatunk.
EREDMÉNYEK
Felnőtt:
Maglód-HelloParks–Felsőpakony 0–4  Vecsés–Maglód-HelloParks
4–0  Pereg SE-Kiskunlacháza–Maglód-HelloParks 1–1 g: Hajdu B.  A Tököl elleni hazai találkozó május 11., szerda 17:30-ra halasztva
U19: Maglód-HelloParks–Isaszeg 2–2 g:
Holló M., Kertész Z.  Törökbálint–Maglód-HelloParks 7–3 g: Kertész Z., Szalai
M., Rostás R.  Nagykáta–Maglód-HelloParks 4–2 g: Szalai M. 2
U16: Csömör–Maglód-HelloParks 0–10
g: Kovács Bálint 6, Karajos K. 2, Kiss K.,
Fodor D.  Maglód-HelloParks–Vecsés
3–2 g: Lengyel R., Kiss K., Matók B.
U13: Pilis–Maglód-HelloParks 3–5 g: Teplán Á. 2, Molnár Cs. 2, Németh L.  Maglód-HelloParks–Monor II. 9–0 g: Molnár
Botond 4, Vánkos D. 2, Gyüre M., Molnár
Cs., Teplán Á.  Kőbánya–Maglód-HelloParks 2–2 g: Németh L., Vánkos D.
Öregfiúk: Maglód-HelloParks–Fót 1–4 g:
Rakita G.  Gyömrő–Maglód-HelloParks
4–3 g: Budafai G. 2, Izsold D.  Maglód-HelloParks–Isaszeg 1–3 g: Budafai G.

A feljutásért küzdő futsal együttesünk
hiába kezdte bónusz ponttal a felső-házi
rájátszást, a Gyöngyös elleni nem várt vereség miatt csak a második helyről várhatja a Rubeola elleni rangadót.  Maglódi
TC–Mád 9–1 g: Seregy T. 3, Vékei N. 2,
Horváth R. 2, Petric B., Jenei K.  Gyöngyös–Maglódi TC 5–3 g: Papp R., Seregy
T., Vékei N.  Csenger–Maglódi TC 4–6
g: Talabér A. 2, Vékei N., Jenei K., Érsek
R., Seregy T.
Asztaliteniszezőink az elmúlt hónapban mindössze egyszer léptek asztal mögé,
akkor az Őrbottyán második csapata ellen végeztek döntetlenre. Két fordulóval
a bajnokság vége előtt a harmadik helyen
állunk, de az éllovas Dunaharaszti II.
együttesével még találkoznunk kell, így a
dobogós helyezésért megtartásáért bravúrra lesz szükségünk. Márton Balázs viszont
tovább javított. Az eddig lejátszott 34 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, így
97 százalékos teljesítménnyel továbbra is
a legjobban teljesítő versenyző a mezőnyben. Maglódi TC–Őrbottyán II. 9–9 pontszerzők: Székely L.–Márton B., Ivanics I.
– Kiss F. (párosban), Márton B. 4, Ivanics
I. 2, Székely L. (egyéniben)
Bíró Roland

kézilabda tábor

Városunkban egyre népszerűbb a kézilabda a gyerekek körében.
Egyesületünkben heti rendszerességgel több mint 70 gyerek látogatja az edzéseinket. A gyerekeink a bajnokságban is szépen helyt
állnak. Csapataink sorra nyerik a meccseket. Büszkék vagyunk
arra, hogy közel három év alatt sikerült a kézilabda szakosztályt
fellendíteni. A gyerekek szívesen választják sportolási lehetőségüknek a kézilabdát. Jövőre bővül edzői stábunk is, fiatal edző
érkezik hozzánk Takács Sára személyében. A táborban a gyerekek már vele is edzhetnek! Várunk mindenkit a táborunkban, aki
szereti a labdát és szeretne szuper edzőkkel, szuper csapattársakkal együtt egy igazi nagy csapatot alkotni.
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