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„Hangjegy vagyok a süket fülekben”
– A világhálós találatok szerint Deniz „kazincbarcikai”. Mikor leszel
„maglódi”?
Deniz: Ha már a földrajznál tartunk, a nevem
törökül tengert jelent.
Valóban Kazincbarcikán
születtem, ott éltem 25
évig. Már majdnem 15
éve zenével foglalkoztam, de ott nem tudtam egyrôl a kettôre
jutni, így idôszerû volt a fôvárosba költöznöm. Ez 2012-ben történt meg.
Csakhogy én panelban nôttem fel, így
arról álmodtam, hogy legyen egy kis házam, ahol nem a villamos hangjára kell
kelni, és ha kimegyek az utcára, nem 1
millió ember között találom magam.
Világéletemben szerettem volna egy kis
kertet, kutyát, nyugalmat magam körül.
A véletlen folytán ezt tavaly itt, Pest mellett, Maglódon sikerült megtalálnom.
– Mi ez a véletlen?
Deniz: Azt szokták mondani, nincsenek véletlenek. Keresgéltem, jártam a fôváros környékét, és Maglód tetszett meg.
– Átautóztál Maglódon, és itt ragadtál?
Deniz: Igen. Tényleg úgy nézelôdtem,
hogy beültem a kocsiba, és elindultam.
Ez a vidék azt a nyugalmat árasztja, amit
kerestem. Pedig korábban nem is hallottam Maglódról. Járkáltam a városban,
bementem a boltba, a gyógyszertárba is
be kellett szaladnom, és mindenhol kedvesek voltak az emberek. Odafigyeltek
arra, amit mondok, és ami körülöttük történik. Borsodból érkezve, illetve Budapest után, ahol mindenki rohan, és ha
valaki összeesik szívrohamban, akkor
sem állnak meg mellette, ez feltûnô. Még
nem is találkoztam rosszindulatú emberrel.
Z.: Maglódinak érzed magad attól,
hogy itt laksz, vagy ehhez többre, másra
is szükség van?
Deniz: Ez nehéz kérdés. Az összes barátom és emlékem, az élményeim kb.
80%-a ahhoz a borsodi városhoz köt, ahol
születtem, és nagyon sok idôt eltöltöttem.
Viszont nem véletlenül jöttem el, és éltem
azt követôen Egerben, Miskolcon, az
utóbbi években Pesten. Így alakult ki az
a fura helyzet, hogy amikor hazamegyek

Akár a gyógyszertárban is összefuthatunk Denizzel, akinek a lakcímkártyáján azért a Rizner Dénes név áll.
A Csoda és a 4 millió letöltést is
meghaladó Egyetlen kétszeres
Fonogram-díjas elôadója,
a Halhatatlanok c. olimpiai
himnusz szerzôje nemrég
költözött Maglódra.
a szüleimhez, Barcikára, nem érzem magam otthon. A többi helyen töltött pár év
alatt sem alakulhatott ki elég erôs kötôdés. Még nincs egy éve, hogy itt élek.
Szeretek itt lakni, de éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy valaki egy adott településhez tartozónak vallja magát.
– Kell-e ehhez, hogy megismerjenek
az utcán? Hogy fellépj helyben is? Hogy
keressenek a rendezvényekhez? Nem kopogsz be a MagHázba, a Városházára?
Deniz: Nem szoktam házalni. Ha keresnek, szívesen megyek mindenhova,
akár a legkisebb településre is. Bár most
már van „pár” éves zenei múltam, azon a
környéken pedig még régebbrôl ismernek, de Kazincbarcikán augusztusban volt
az elsô koncertem. Saját hazájában nem
lehet próféta az ember.
– Talán nem véletlen, hogy éppen néhány nappal a 30. születésnapod elôtt
jött el a „hazai” koncert ideje. Azt is
nehéz elképzelni, hogy amikor gurulsz
hazafelé, nem jut eszedbe: vajon mikor
fogsz itt fellépni? Mikor válik az alvóhely, a kellemes lakás otthonná?
Deniz: Még nem tudtam magamban
definiálni, mit jelent az otthon. Nyilván
nem csak annyit, hogy van egy lakás,
ahova haza lehet térni. A kötôdést az idô,
az élmények, az emlékek alakítják ki.
– Ebben a legfiatalabb maglódi városrészben nagyon sokan járnak hasonló
cipôben. Az önkormányzat speciális
feladata, hogy segítse a szorosabb kötôdés mielôbbi kialakulását.
Deniz: Egy tipp: egy buszmegálló sokat
segítene ebben.
– Maglódon élénk a zenei élet, viszonylag sok fiatal mûvész él itt, de a dalszövegeket, a zenét tudtommal még nem ihlette meg a vidék. Mi kellhet ehhez?
Deniz: A hiphop arról szól, amit az
ember érez. Ez enynyire egyszerû. A dal-

szövegek is bizonyos
tapasztalásokból,
emlékekbôl fakadnak, amikrôl viszont
nem lehet tudni, mikor öltenek formát.
Annyi minden történik, rengeteg impulzus ér, de a dalok
mégsem úgy születnek, hogy megesik
velem valami, vagy
aznap megihlet valami, hanem egy nagyon hosszú folyamat során megérik
bennem. Nem tudom helyhez kötni.
Nem tudom, Maglód ad-e ihletet. Kazincbarcikáról sem született dal, pedig
sok idôt eltöltöttem ott. Elképzelhetô,
hogy eddig éppen azért nem írtak
Maglódról, mert az emberek szeretnek
itt élni, és nagyon jó környezet veszi ôket
körül. Márpedig ahhoz valami nagyon
rossznak kell történni, hogy abból dalszöveg legyen, vagy valami óriási extázisnak. Nyugis életben nem születnek
dalok.
– Ha már az ihlet is ennyire kiszámíthatatlan, min lehet lemérni a tehetséget?
Deniz: A közönség visszajelzésén.
Kaptam már szakmai díjakat is, büszke
vagyok rájuk, de az igazán sorsdöntô,
hogy a közönség, hogyan viszonyul az
elôadóhoz. Azon kevesek közé tartozom
(és ezt nem nagy arccal mondom, hanem a visszajelzések alapján), akinek a
dalszövegeit több százan tetováltatták
magukra: hetente kapok ilyen képeket.
Olyan szinten éreznek együtt ezekkel a
sorokkal, hogy egy életre vállalják a bôrükön a szöveget. A dalok egy csomó pozitív ügy mellé állíthatók, emberi sorsokon
képesek fordítani. Az Országos Vérellátó
Szolgálat „himnuszával” pl. a véradásokat
népszerûsítették, ami nagyon sikeres
kampány volt. Sok visszajelzésem van arról, hogy pozitív irányba terelhetôk, akik
ezeket a dalokat szeretik és hallgatják:
leszoktak a kábítószerrôl, nem lettek öngyilkosok, haza költöztek, vagy éppen nem
akarnak elköltözni Magyarországról.
– Hogyan szoktat le egy dal a kábítószerrôl? Maglódon ez lehet ma a legsúlyosabb ifjúsági probléma.
(folytatás a következô oldalon)
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Az idén 10 maglódi honfitársunk munkáját értékelte
»jelesre« a városi önkormányzat és kaptak kitüntetéseket

MAGLÓDI

Maglódért Emlékérem

Az Önkormányzat megköszöni
Deáky Zitának
kulturális értékeink megôrzését
elôsegítô, kiemelkedô és önzetlen
tevékenységét.
Nagyatádon született 1955-ben. Tanulmányait az ELTE BTK magyar–néprajz
szakán 1984-ben fejezte be. Etnográfusi
szakdolgozata évtizedekre kijelölte pályájának ívét: az anyaság, a kisgyermekgondozás témáját kezdte
kutatni. A késôbbi miniszterelnök, Antall József biztatására orvostörténeti források bevonásával
alapozta meg több tudományterületet is feldolgozó szemléletû munkásságát, pl. a bábaság történetinéprajzi feldolgozásával. Míg a Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetemrôl, aztán a Szent István Egyetemrôl
2013-ban végre átkerülhetett az ELTE-re,
falukutató táborokat, konferenciákat
szervezett, elmélyedt a romológiában, és
a Néprajzi Intézetben is elismerték tevékenységét, hisz kiadványsorozatot szer-

→

kesztett, egyetemi doktori diszzertációt készített, PhD-fokozatot szerzett és habilitált is.
Számos kötetet állított össze és írt,
közülük elég a hazai születés-kultúrtörténetet feldolgozó Minden dolgok kezdetét vagy a kisgyermekkor átfogó bemutatását adó Jó kisfiúk és kisleányok

„Hangjegy vagyok
a süket fülekben”

– Nincs életrajz-szerû dalod? Idegen tôled, hogy magad állítsd a középpontba?

(folytatás a címoldalról)

Deniz: A hiphop valójában errôl szól,
de én ezt megutáltam, ezért próbálok
mást csinálni. A mûfaj sajnos elkorcsosult az elmúlt években, ha megnézzük
az amerikai példákat. De magyar elôadó
is ír olyan dalokat, hogy ô a legjobb, ô
rappel a legjobban, övé a legtöbb nô,
neki van a legtöbb pénze, a legnagyobb kocsija, ô tudja legjobban a pénzt szórni… Engem
ezt taszít, ettôl hányok. Ha már
csinálunk valamit, az legyen
pozitív, elôremutató! Ne arról
rappeljek már, hogy kaptam két
Fonogram-díjat, és akkor én
vagyok a legjobb Magyarországon…

Deniz: Nincs olyan dalom, hogy „Ne kábítószerezz!”, de több szövegbeli utalás
mondja, az nem jó út. Nem tudom, melyik eset pontosan hogyan történt, feltehetôleg a dalok pozitív kicsengése, a szöveg „energetikája” tényleg megérinti az
embereket.
– Magadról viszont többek között azt
írod: „Hangjegy vagyok a süket fülekben”. Szerinted melyik sorod ír körül a
legjobban?
Deniz: Nincs ilyen sor. Hála Istennek,
annyi dalom született már, hogy nehéz
volna abból egy sort kiemelni, bár ez a
„Hangjegy vagyok…” szöveg találó.

– Egy 5 évvel ezelôtti cikkben még az
állt, hogy egy 25 esztendôs kazincbarcikai rapper nem élhet meg a zenébôl,
egy telefonos cég csoportvezetôje voltál
akkor. Most, 30 évesen, sikeres elôadóként látod magad elôtt, mi lesz 30 év
múlva?
Deniz: Nagyon nehéz ez a kérdés. Magyarországon, nem csak a zenei iparban,
nagyon nehéz elôre tervezni.

címût kiemelni. Mindkettô
elnyerte a könyvtárosok országos elismerését, a Fitz
József-díjat. Legutóbbi mûvéhez
hasonlóan (Gyermekek és serdülôk
munkája Magyarországon) ezek is
egyszerre közérthetôk, gondolatgazdagságukkal újabb, addig szinte járatlan

– Mert ez a fiatalok mûfaja?
Deniz: Ezért is. És mert ez egy nagyon
pici, de túltelített piac. Nehéz kitûnni a
sok szereplô, zenekar, elôadó közül.
Aztán nemcsak Amerikában, hanem még
Lengyelországban vagy Szlovákiában is,
ha valaki ír egy a rádióból, a tv-bôl ömlô
sikeres dalt, olyan pénzeket kereshet
vele, ami stabil hátteret biztosít, ami
után elôre tervezhet, mert
nem veszélyezteti, hogy mi
lesz 2 év múlva, amikor talán
már a kutya sem lesz rá
kíváncsi. Itthon hiába írsz
slágereket, nem dôlhetsz
hátra, a pénzt számolgatva
életed végéig.
– Pedig a szlovák piac
kisebb, mint a magyar.
Deniz: Aki viszont szlovákul rappel, azt
megértik a lengyelek is. 5 évvel ezelôtt
még tényleg elképzelhetetlennek tartottam, hogy az általam képviselt stílust
egyáltalán a rádiók játszani fogják, vagy
meg tudok élni belôle. A Petôfi Rádió
karolta fel elsôként az ilyesmit. Én voltam az egyik zászlóvivôjük, talán az elsô
olyan underground hiphop-elôadó, akit
2012-ben elkezdett játszani a rádió.
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utat jelölnek ki a társadalomnéprajz
elôtt.
E munkák is mutatják, Deáky Zitának
nem csupán a címe Maglód, ahová családjával 1989-ben költözött. A nemrég tiszteletére megjelent több mint 600 oldalas
tanulmánykötetben tanszékvezetôje,
Mohay Tamás írja: „Maglód nemcsak a
lakóhelye, hanem a pátriája is, amelynek lelkes és tevékeny híve, aki évek
munkájával nemcsak helytörténeti gyûjteményt hozott létre, hanem azt egy
kutatócsoport megszervezésével élôvé is
tudta tenni, s aki sorra nyitja meg a
kiállításokat a helyben használt Bibliákról, a babákról vagy az idôs korában
eltávozott »Gari nyanya« bôszoknyáiról.”
A szintén általa vezetett Múzeum Baráti Kör célja hasonló, mint a kutatócsoporté. A Maglódi Füzetek friss számával
(társszerzô és szerkesztô volt, mint az
elôzô kötetnél) éppúgy a település múltjának feltárásán fáradozik, mint a várossá válás alkalmából vagy a helyi karácsonyi szokásokat összegyûjtô, továbbá
az I. világháború 100 éves évfordulója,
illetve a most szervezôdô 56-os forradalom 60 éves évfordulója alkalmából szervezett-rendezett kiállítással. Mindannyian tudjuk: múzeumot szervezni-vezetni,
kiadványt készíteni vagy kiállítást rendezni a fôvárosban, illetve itthon, óriási

Addig úgy gondolták a zenei szerkesztôk,
hogy aranyos ugyan ez a stílus, de senkit
nem érdekel, ezért nem is játsszuk,
hiszen vannak bôven jó pop dalok. Az
internet elterjedésével azonban számszerûsíthetôvé vált, hogy míg, mondjuk,
valamelyik megasztáros énekes dalára
100 ezren kattintanak, addig a házi stúdiómban felvett dalra milliónyian. Vannak még bôven Magyarországon, akik
felé így kezdett el nyitni a közszolgálati
rádió. Aztán már játszotta a Class FM is
ezeket, mert látták, hogy mûködik, így
elhívtak a kereskedelmi televíziókba is.
Mégsem tudok elôre tervezni. A dalok
sikere azon múlik, hogy mennyi ember
érez velük együtt, milyen a
közhangulat, mire van igény.
Egy 2012-ben nagysikerû dal
2016-ban nem biztos, hogy
bárkit is érdekel. És fordítva:
egy idén megjelent sláger 4
évvel ezelôtt másképpen szólt
volna.
– Mégis, mi motiválhat
akkor?
Deniz: Ez szintén nagyon
kemény kérdés, mert hála a
Jóistennek, azok mögött, amiket el szerettem volna érni,
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különbség; és Deáky Zita e különbségnek minden bugyrát megjárja valamenynyi újabb munkájával.
Segítôtársa, támasza ezen a göröngyös
úton díszpolgárunk, Somogyváry Mihály.
Fiuk már felnôtt, több diplomás szociológus. A család és a barátok a legfontosabbak a munka, a tanítás mellett Deáky Zita
életében. Erdélyi gyökerei is magyarázzák problémaérzékenységét és empátiáját, de ahhoz szintén hozzájárultak, hogy
a ’70-es években bekapcsolódjon a segélyezési tevékenységbe, és pontosabban
értse a maglódi szociológiai folyamatokat is.
Évtizedek óta kitart a bibliaórák nyújtotta különleges barátság mellett éppúgy,
mint a már itt szerzett kapcsolatok mellett. Maglódra is egy barátság miatt költözött, és mind a mai napig ezek a fontos
szálak tartják meg. A városért dolgozva a
barátság élteti.

A város elismerését fejezi ki
Lajos Pálné
Annuskának a
közösségi életében
kifejtett
kiemelkedô
tevékenységéért.
Molnos Anna 1954-ben született Maglódon. Itt járt általános iskolába, 1973-ban
végzett zöldségtermesztôként. A tsz kertészeti részlegén dolgozott 6, a vasipari
ktsz-ben 13 évig, majd 21 éven át rak-

90%-ban már „pipa” van. Ez tehát nagy
kérdôjelet állít elém abból a szempontból, hogy most mi fog következni. Nyilván nem fogok otthon ülni, mert most
már minden megvan, de a legnagyobb
álmom teljesült: azzal foglalkozhatok,
amit szeretek. Nem kell napi 8–ﬂ0 órában
úgy „dolgoznom”, mint az emberek többségének, akik utálják a munkájukat, és
csak a pénz miatt muszáj csinálniuk.
Nagyon szerencsésnek tartom magam,
és jó volna, ha ez életem végéig így
maradhatna! Rövid távon pedig szeretnék a zenekarommal egyre több helyen
fellépni, minél nagyobb közönség elôtt,
saját koncerteken. De mindezt a közönség fogja eldönteni: tetszenek-e a dalaim vagy nem?
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tárosként a Pangusnál, ahonnan nyugdíjba vonult. Munkáját lelkiismeretesen,
odaadóan végezte, ezt mindenhol kitüntetésekkel ismerték el. 1973-ban ment
férjhez Lajos Pálhoz, házasságukból két
gyermekük született.
1989-ben pártoló tagként lépett be a
Nyugdíjas Klubba. Aktivitásával, kezdeményezô készségével rögtön megszerettette magát. 2009-ben nagy többséggel
választották elnökké. Irányításával megnövekedett a szervezet létszáma, egyre
többen csatlakoztak az örökmozgó klubhoz. „A Nyugdíjas Klub célja az, hogy a
tagok minél jobban vegyenek részt a közösségi életben. Lássák az idôsek, hogy
igenis van »élet« nyugdíjas korban is!
Kell, hogy legyen!” – mondta.
Legnagyobb rendezvényük a térségi
nyugdíjas találkozó, ahol új csoportokat
ismernek meg, és fenntartják velük a
kapcsolatot, bevonják egymást a kultúréletbe, tanulnak egymástól. Annuska irányításával ahol tudnak, segítenek, támogatnak, fellépnek (nemcsak helyben,
hanem az ország számos településén),
szerveznek, felajánlanak. Folyamatosan
kirándulásokat, fürdôzéseket szerveznek
a tagoknak. Rendeznek házi Ki mit
tud?-ot, kártyaversenyeket, farsangi bált,
nyugdíjas találkozót, név- és születésnapokat. Besegítenek a pünkösdi Szlovák
Napon, részt vesznek a szüreti felvonuláson, a Mesenapon, a MagHáz szinte valamennyi rendezvényén, a Kárpát-meden(folytatás a következô oldalon )

– A maglódi iskolában
szerintem nagy az igény
az általános tantervtôl
eltérô, mûvészeti foglalkozásokra. Az nem merült
még fel benned, hogy bizonyos számú „pipa” után
gyerekekkel foglalkozz?

a dalszövegírást hogyan lehetne tanítani,
mert ez vagy jön zsigeri szinten, vagy
nem jön. A két legsikeresebb dalom
egyébként a Csoda és az Egyetlen, amibôl az emberek erôt gyûjtenek, a visszajelzések alapján nem is keveset. Ezek a
szövegek rengeteg helyen megtalálhatók, amibôl számomra a ballagás a legmeglepôbb. Nem durva, hogy találkoznak 10 év múlva az osztálytársak és ez a
dalszöveg a tablójukon ott lesz?!
Azon viszont gondolkodtam, hogy ha
majd találok tehetséges fiatalokat, amiben tudom, segíteni fogom ôket. Én nagyon hosszú utat jártam be: nem volt
lemezkiadóm, nem volt menedzserem,
világéletemben mindent magamnak intéztem. Mára ugyan szépen ki tudok igazodni a zenei életben, viszont sokkal
hamarabb el lehetett volna érni ezeket a
sikereket, ha valaki segít elkerülni a buktatókat. Talán sokkal jobb, hogy a saját
bôrömön tapasztaltam meg mindent, de
15 év alatt szereztem annyi tapasztalatot, amivel tudok majd tehetséges embereknek segíteni, ha igényt tartanak rá.

Deniz: Ezen még nem
gondolkoztam. Nem is
tudom elképzelni, hogy pl.

Az interjút készítette:
Varga Zoltán

→
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(folytatás az elôzô oldalról)

cei Magyar Találkozón, a majálison, augusztus 20-án, Márton napon, az adventi
idôszakban. Felsorolni is lehetetlen,
mennyi eseményen vannak jelen.
A maglódiak számára oly értékes néphagyomány ôrzése is fontos szerepet tölt
be a klub életében. Büszkék arra, hogy
énekkaruk arany minôsítést ért el az
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?-on. Ôk a
város egyik legaktívabb civil szervezete,
amit Annuska határtalan lendülete, odaadása, elkötelezett szeretete tart mozgásban.

Dobozi István-díj

Klimné Sütô
Máriát magas
szintû közszolgálati munkájáért
jutalmazták.
Egerben született ﬂ957-ben, de kisgyermekkora óta Maglódon él. Fiatalon könyvkötôként dolgozott. ﬂ999-ben került a helyi Polgármesteri Hivatalba, iktatói munkakörbe. Itt, munka mellett tette le az
érettségit, majd 2005-ben igazgatásszervezôi oklevelet szerzett az Államigazgatási Fôiskolán.
Több feladatkört is betöltött a Városházán; 4 éve személyzeti referens. Munkáját nagy hivatástudattal végzi, rendkívül szorgalmas és lelkiismeretes. Feladatai közé tartozik a szépkorú maglódi
polgárok köszöntésének megszervezése,
melyet odaadó körültekintéssel lát el.
Marikát munkatársaihoz is igazán jó
kapcsolat fûzi: híresen jószívû. Segítôkészsége nap mint nap megmutatkozik a
hivatalban, de ha kell, a dunai gáton is
tüsténkedik árvízveszély idején. Rendszeresen részt vesz a városi rendezvényekre érkezô, határon túli vendégek
fogadásában, elszállásolásában.
Két fiát férje halála után egyedül nevelte, de immár egy kislány unokának is
örülhet.

Domján Edit-díj

A helyi hagyományok megôrzésében kifejtett
kimagasló
tevékenységéért
tüntették ki
Kovács Ferencné
Ancsi nénit.
P. Tabányi Anna ﬂ940-ben született egy
régi maglódi család elsô gyermekeként.
Egy rövid kisgyermekkori újvidéki kitérôtôl eltekintve egész életében itt élt.
Tanulmányait az evangélikus iskolában

kezdte, a Petôfi téren járt felsôbb osztályokba. Korán munkába állt, elôször a
fôvárosban, késôbb a helyi postán és a
gyógyszertárban dolgozott, majd férjével
(annak haláláig) egy mezôgazdasági boltot üzemeltettek.
Már kisiskolásként szerepelt színdarabokban, amikor pedig az ’50-es évek
2. felében Gyenes József vezetésével megalakult a Kultúrcsoport, örömmel kapcsolódott be a felpezsdülô közösségi
életbe. Számos színdarabban, tánckoreográfiában vett részt férjével, amirôl a
mai napig szívesen mesél.
Azóta is szívén viseli a hagyományok
megôrzését, felelevenítését. Ancsi néni
rengeteg munkával összeállított egy
könyvet, amely a XX. századi maglódi
kulturális élet emlékeit mutatja be. Reméljük, a kiadatás sem várat már sokat
magára. Néhány évvel ezelôtt, a Helytörténeti Gyûjtemény létrehozásakor szintén komoly segítséget nyújtott a kiállított
ruhanemûk, öltözetek rendbehozatalában, és példát mutatott a tárgyi adományozásban. Jelenleg is lelkes tagja a Múzeum Baráti Körének.
Bár Ancsi néni fôként a hagyományôrzésben jeleskedik, Maglód közösségi
életébôl is kiveszi a részét. A MagHázban szervezett összes játszóházban és
táborban megtaláljuk. Fontos számára,
hogy gyermekeink ne csak a modern
technikai eszközöket használják, hanem
ismerjék meg a régi játékokat és a hagyományokat; lássák meg a szépet mindenben, és ráébredjenek, hogy akár a legegyszerûbb tárgyakból is lehet kitûnô
játékszert varázsolni. Méltán híres kézügyességérôl. Gyönyörû kézimunkáival
sokakat megörvendeztet, és szívesen
ajánl fel ezekbôl, gyarapítva a különféle
adománygyûjtô, jótékonysági rendezvények bevételét. Örömmel énekel a Magdala kórusban.

Rabi Gáborné
Gohér Máriát
a népi kultúra
ápolásában
kifejtett kimagasló tevékenységéért jutalmazták.
A tôsgyökeres maglódi Gohér-család leszármazottjaként ﬂ937-ben született. Itt
végezte az általános iskolát. Korosztálya
az utolsó generáció, amely még hétköznap is hordott népviseletet, templomba
pedig olyan ünnepi ruhába járt, amihez
hasonlót pl. a pünkösdi istentiszteleteken láthatunk. A Röpülj, páva mozgalom
idején az örökségekbôl felújítva ô készítette el lányának és párjának viseletét.
Talán ez az idôszak hozta meg leginkább
a kedvét a viseletek alkotásához.
Az évek során egyre több civil szervezet rendezvényén találkozhattunk vele.
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Segít a Nyugdíjas Klubnak, a Roszicska
Egyesületnek, de tanácsot kérnek tôle a
Kacamajka fiataljai is, akiknek nem egy
viseletet készített már, ahogy saját néptáncos unokáinak is. Részt vett a Napsugár Óvoda és a Vermesy Péter Mûvészeti Iskola népi ruháinak összeállításában.
Bár sokan csak „Szentesi Zoli nagymamájaként” ismerik, de nyugodtan felkereshetik tanácsot kérve tôle, és segít is a
megvalósításban vagy épp az öltözet
rendbetételében. A Helytörténeti Gyûjtemény megvalósításánál is számíthattak a munkájára, fôleg a régi ruhanemûk
rendbehozatalánál. A Múzeum Baráti
Körnek aktív tagja. Azt fontolgatja, hogy
újrakészíti a már elfeledett vagy elhanyagolt maglódi viseleteket a még fellelhetô információk alapján, pl. a maglódi
esküvôi viseletet vagy a kacamajkát.
Marika néni másik elfoglaltsága a
népviseleti babák készítése, öltözetének
varrása, javítása. Több maglódi baba ôrzi
keze munkáját szerte Európában. Soha
nem kérné és nem életcélja, hogy elismerjék, ezért is olyan értékes, amit és
ahogyan tesz.

Dóra Tivadar-díj
Településünk
hírnevét öregbítô
feltalálói
munkásságáért
tüntették ki
Radosza Sándort.
Foglalkozására nézve újságíró-szerkesztô, sôt többkötetes író, ám hivatását tekintve mindezek mellett-fölött feltaláló.
A Radosza-gyûrû megalkotása Lomnici
Zoltán szerint a Rubik-kocka magasságába juttatta ôt. Ez az eszközcsalád feltette
Maglódot az oktatási segédeszközök
terén is a térképre. Határainkon kívül és
belül egyaránt megtalálta velük a pedagógusok és gyermekek szívéhez, eszéhez
vezetô utat, noha a hivatalok még nem
teljes mellszélességgel támogatják a didaktikai eszköz elterjesztését, de a tankönyv-ellátásért felelôs vállalat kizárólagos forgalmazói jogot kívánt rá vásárolni.
Sándor nem „egyszeri feltaláló”: a Radosza-gyûrûnek is olyan további verzióin
és továbbfejlesztésén dolgozik, amelyek
azzal kecsegtetnek, hogy az eredeti
eszközt is túlszárnyalják. (Az elsô betûés számsorkirakó versenyt a MagHázban
tartották, remélhetôleg nem utoljára.) A
gyûrûcsalád tagjai: ovi-, teszt-, számoló-,
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író-, muzsika-, turista- és univerzálisgyûrûk. Utóbbi kettô használata már
ﬂ2–99 éves korúaknak is ajánlott. Az írógyûrû pedig angol, német, szlovák betûkészlettel is elkészült. A gyôri gyökerekkel rendelkezô, de immár évtizedek óta
maglódi lokálpatrióta feltaláló tarsolyában más játékok és technikai innovációk
is rejlenek.
Radosza Sándor 10 könyvet is írt, ezek
közül a Diana’s Tale c. angol nyelvû kötetét 20ﬂ2-ben ezüstéremmel díjazta a
Tajvani Innovációs és Kulturális Fesztivál zsûrije. Legutóbbi két mûve Amerikában jelent meg, a legfrissebb, elôször
szintén angolul kiadott Bolyongócska égi
vándorlása apropóján olvasás-népszerûsítô maglódi kisfilmet is forgatott.
A feltaláló, író, televíziós személyiség
tagja az Emberi Méltóság Tanácsa mellett a Magyar Feltalálók Egyesületének
is, ahol az ipari és technikai innovációkkal
együtt kezelik a kulturális újításokat is.
Radosza Sándor mindkét téren maradandót alkotott.

Kertész Károly-díj
Turóczi Csabának
a természetjárás
népszerûsítésében
kifejtett példamutató tevékenységét
jutalmazták.
Tevékenységére már akkor felfigyeltek a
sportszeretôk, amikor 2002-ben társaival
megalakította a Rákos-mente Íjász Egyesületet. A 8 esztendô legjobb eredménye
az országos 3. hely volt. Ekkor már 10
éve élt Maglódon, de a sport gyermekkora óta meghatározó szerepet töltött be
életében. A Maglódi Szabadidôsport- és
Természetjáró Egyesület megalapítása
mutatja, hogy ezt másoknál jóval inkább
az egészség és a köz szolgálatába állítható közösségi eszköznek látja és használja, semmint egyéni kedvtelésnek.
A MASZAT és az elôdjének tekinthetô
túraszakkör története 2009-re nyúlik viszsza. Az addig is nagy kedvvel szervezett
kirándulásoknak új lendületet adott egy
túravezetôi tanfolyam: fáradhatatlan és
elnyûhetetlen azóta is a természetjárásban, kifogyhatatlan az ötletekbôl, úti tervekbôl. Megálmodója, alapító tagja és alelnöke lett Maglód mára legnagyobb és
legnépszerûbb civil szervezetének, amely
az óvodásoktól a nyugdíjasokig alkalmanként 2–300 fôt is képes egy-egy teljesítménytúra, kirándulás vagy sátortá-
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bor ürügyén elvinni Maglód, a környék,
sôt egész Magyarország, immár pedig a
környezô országok legszebb tájaira, hogy
eközben az egészséges életmódnak, a
sportnak, de egyúttal a környezetvédelemnek és a honismeretnek is elkötelezett ifjúságot neveljünk a város és az
ország javára.
A MASZAT havonta szervez kirándulásokat, márciusban (a városi ünnephez
kapcsolódva) teljesítménytúrát, nyáron
sátortábort, szeptemberben családi napot. Így juthatnak el a maglódi gyermekek és felnôttek a Hármas-hegytôl, Túzberektôl, a Fáy-tanyától a kéktúrára vagy
az Alcsony- és a Magas-Tátrába, a Biharihegységbe. A diákok közül sokan az egyesület jóvoltából méltányosan alacsony
költséggel vagy ingyenesen mehetnek el
oda, ahová szociális helyzetük miatt valószínûleg sosem juthatnának el, miközben
életre szóló élményeket szereznek.
Nevéhez fûzôdik a Maglódi Sportágválasztó Nap létrehozása, megszervezése is,
amely mintegy 20 sportágat, klubot, egyesületet és szabadidôs tevékenységet kínált a több száz érdeklôdônek egy egész
napos szórakoztató rendezvény keretében.
2015 óta már az Emberbarát Alapítvány drogos fiatalokkal foglalkozó munkatársaként teljesíti ki hivatását: miután
elvégezte a teológiai fôiskolát, illetve a
lelkigondozói szakot, tavaly óta szociálpedagógiát tanul. Régóta egységben látja
a sport, a test, a lélek és a közegészség, a
közélet ügyét, aminek legszebb példája,
hogy a Maglódi Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórum sem jöhetett volna tavaly nélküle
létre. Itt a prevenció, a legszélesebb értelemben vett megelôzés szolgálatába
tudja állítani szinte valamennyi sporttal
kapcsolatos ötletét, tevékenységét, munkáját is.
Igaz, mindezt nem egyedül találta ki,
hozta létre vagy érte el: a család, a barátok és az egyesület tagjai nélkül talán
semmi sem sikerült volna; de az is igaz,
hogy nélküle sem jöhetett volna létre
ebbôl szinte semmi, de legalábbis egyáltalán nem így.

Pápes Tibor-díj
Odaadó
egészségügyi
munkájáért
ismerték el
Bolláné Kalmár
Editet.
Az ﬂ969-ben született Kalmár Edit ﬂ988ban végezte el a hatvani egészségügyi
szakközépiskolát. A következô évben költözött férjével Maglódra. Két esztendeig
volt óvónô, de 2000 óta nôvérként dolgozik Simon József fôorvos mellett. 2002ben Kerepestarcsán HÍD felsôfokú szak-

képesítést is szerzett, körzeti ápolónôként több nôvér szakmai felügyeletét kellett ellátnia.
Mindenki csak Editkének szólítja,
munkája ugyanis hivatás. Szerinte nem
lehet tanítani és megtanulni, hogyan
bánjunk a betegekkel, ennek belülrôl
kell fakadnia. Ma már az új szakrendelôben is dolgozik: a vérvétel elôjegyzéseit regisztrálja. A nôvérek, a fôorvosok,
de a betegek is mindannyian lelkiismeretességét, kedves személyiségét emelik
ki. Igazi „villámhárítóként” mûködik a rendelôben.
Részt vesz a lakossági szûrések megszervezésében, lebonyolításában, segíti
a szakorvosokat. A nyári táborokba elsôsegély- és gyógyszercsomagot készít.
Alkalomadtán a rendezvényeken ügyeletet is vállal. A páciensek sokszor megvárják, míg a szabadságáról visszajön.
Sôt, házhoz mennek hozzá, de még
senkit nem küldött el válasz nélkül: ha
néha mással nem is lehet, egy jó tanácscsal mindig segít. Két emberéletet mentett már meg.
Hobbija a varrás, a hímzés. A Kacamajka Néptáncegyüttesnek, ahová 2 felnôtt gyermeke révén kapcsolódott be,
sokat segít: ruhákat varr, díszletet készít,
sôt fuvaroz, végszükség esetén hangosít
is. A próbaterem felújításában szintén
nagy szerepet vállalt. Hevesen született,
Pélyen járt iskolába, de itt, Maglódon
talált rá a hivatásra és az otthonra.

Iskolavédônôként
és az egészségnevelés terén
végzett többéves,
odaadó munkájáért tüntették ki
Gellérthegyi Tibornét.
Hepp Edit 1992-ben végzett az Egészségügyi Fôiskolán védônôként. 10 évvel
késôbb a 2. környezetvédelmi szakmérnöki diplomáját is átvehette a Budapesti
Mûszaki Egyetemen. Sokáig Budapesten
dolgozott, majd 2006 áprilisától Maglódon folytatta hivatását, mint önálló, teljes álláshelyen lévô iskolavédônô. Kiemelt feladatának tekintette, hogy bekapcsolódjon az iskola egészségnevelési
programjába, és így még hatékonyabban
hozzájárulhasson a tanulók pozitív magatartás-formálásához egészségük megôrzése, javítása érdekében.
Munkaköri feladatain túli vállalásai
igazolják: szakmai tudásának és tapasztalatainak átadását életformának tekinti.
A különféle városi rendezvényeken szívesen tart elôadásokat, illetve tanácsadást.
Férjével szeretô családban nevelik 3
gyermeküket, Edit számára azonban a
hivatásában is nagyon fontos, hogy köz( folytatás a következô oldalon )
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vetlenül is foglalkozzon a fiatalokkal: az
iskolában heti rendszerességgel tart
egészségnevelési és katasztrófavédelmi
szakkört. A foglalkozásokon elsôsegélyés katasztrófavédelmi versenyre készíti
fel a tanulókat. Áldozatos munkájának
gyümölcseként tanítványai az országos
döntôbe is bekerültek. Kezdeményezôje
és egyik fô szervezôje volt a regionális
vöröskeresztes verseny maglódi megrendezésének.
Az iskola életében az Oktatási Alapítvány elnökeként is részt vett. Ebben a
feladatkörében számos iskolai rendezvény szervezését fogta össze, így pl. a
Szülôk bálja, a Gyermeknap, a Családi
nap és a nyári napközi szervezése fûzôdik a nevéhez. Az évek során több civil
szervezetet és önkéntest mozgósított a
táborok színvonalasabb megvalósítása
érdekében.
„Aki magáénak érzi a lakhelyét, az nem
csak aludni jár haza” – mondta egy alkalommal, kiközben számos közösségi
tevékenysége mellett 2010–2014. között
önkormányzati képviselôi tisztséget is
vállalt, a jelenlegi ciklusban pedig az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjaként segíti a képviselô-testület
munkáját.

L

Az augusztusi képviselô-testületi
ülés központi témája a félévi pénzügyi beszámolók áttekintése volt.
Az önkormányzat jelentésébôl kiderült,
hogy a gazdálkodás a várakozások szerint alakult. Néhány, az 1. félévre számított adóbevétel ugyan átcsúszott a 2. félévre, illetve a kiadási oldalon egy-két elôre megfizetendô költséget átcsoportosítottak a pályázatokhoz (az iskola energiahatékonysági felújításához, a bölcsödeprogramhoz, a tervezett ’56-os emlékmûhöz), de összességében jelentôs eltérés
nincs az elôirányzotthoz képest: a Városházánál 72 364 e Ft bevételi, 72 703 e Ft
kiadási, az önkormányzatnál, a Hétszínvirág, a Napsugár és a Szivárvány Óvodánál 595 706 e Ft bevételi, 500 916 e Ft kiadási, azaz összesen 668 070 e Ft bevételi
és 573 6ﬂ9 e Ft kiadási teljesítéssel a képviselô-testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 1. félévi költségvetésének végrehajtását.
A Tefü Kft. mérlegbeszámolója mellett
a jelenlegi helyzetét is megtárgyalták: a
helyi hulladékkezelés törvényi sajátosságaiból adódó gyakorlatot és az ebbôl
következô problémákat (pl. a zöldhulladék-gyûjtést, a mennyiségi és minôségi
követelményeket, a lakossági kommunikációt), valamint a pénzügyileg leginkább
érzékeny szolgáltatói státusz kérdését.

Sereg Gyula-díj
Domokos Béláné,
Ani nénit
kimagasló
oktató-nevelô
munkájáért illeti
az elismerés.
Tucsni Anna 1942-ben született Maglódon. Szülei minden erejükkel támogatták lányukat abban, hogy óvónô lehessen. Gyermekkori álma megvalósulásában példaképként állt elôtte óvónô nagynénje, Nagy Jánosné Hajdu Erzsébet.
1959-ben szerzett képesítést a Brunszvik
Teréz Óvónôképzôben, majd ezt követôen az ecseri Napköziotthonos Óvodában
helyezkedett el, és dolgozott sok éven át.
Munkáját pályakezdôként is a gyermekek szeretete, a lelkiismeretesség jellemezte.
17 évig, 1989-ig volt a maglódi 2. sz.
Napköziotthonos Óvoda szeretett óvónénije. Számos továbbképzésen vett részt.
Az új ismereteket sikeresen beépítette a
mindennapi munkájába, tapasztalatait
pedig átadta kollégáinak. Mindig fontosnak tartotta a folyamatos szakmai meg-

újulást, az új módszerek elsajátítását, a
tanultak gyakorlati alkalmazását. 2–3 éves
ciklusonként munkaközösség vezetôként, közben 1 évig megbízott vezetôként
is dolgozott. Munkája elismeréseként
miniszteri dicséretben részesült.
Leszázalékolt nyugdíjasként 1994 szeptemberétôl a Hétszínvirág Mûvészeti
Óvodában dolgozott, elôször részmunkaidôben, majd teljes állásban. Véglegesen
2004-ben vonult nyugdíjba. Megbízható,
lelkiismeretes, precíz, a gyermekek érdekeit szem elôtt tartó pedagógus, akinek
munkáját töretlen szorgalom jellemzi.
Módszertani tudását maximális módon
alkalmazva, fáradságot nem ismerve gondoskodik eszközök készítésérôl mind a
mai napig, hiszen evangélikus hitoktatóként a város 2 óvodájában tart foglalkozást hetenként a kisgyermekek részére.
Életét meghatározza a hit. Mindig
Isten iránti hálaadással gondol arra, hogy
óvónô lehet. Az Evangélikus Egyházközségnek a rendszerváltozás óta presbitere,
hitoktatója. Pedagógus társaival lelkesen
szervezi a vasárnapi iskolai foglalkozásokat.
Ani néni fiaival, menyével és két
unokájával él Maglódon, szeretô családja körében.

Pénzügyeink
A Tefü jelenleg nem közszolgáltatóként,
hanem a regionális szolgáltató szerzôdött partnereként mûködik a szemétszállítás területén. A számlázás a törvényi
szabályozás változása miatt került ki a
tevékenységi körébôl, de a pénzügyi
finanszírozás rendszere is megváltozott
– az üzemeltetés rugalmasságának rovására. A közfeladatok finanszírozhatósága
szintén nehézzé vált. Telek Tamás ügyvezetô azt is jelezte, a humán erôforrás
bôvítésére lenne szükség.
Az 1. félév pénzügyi teljesítésérôl számolt be a Maglód Projekt Kft., illetve a
MagHáz is. A szervezetek mérlegeit az
illetékes bizottságok átvizsgálták, megtárgyalták, és javaslatuk nyomán ezeket
a képviselô-testület elfogadta.
A mûvelôdési ház ügyvezetô igazgatója szeptember 1-jétôl Fábiánné Ollári
Judit, ezért a MagHáz Centrum Nonprofit Kft. alapító okiratát a képviselô-testület módosította.
Az önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat egyes elemeit is megváltoztatta,
ugyanis az életbe lépés után a gyakorlati
alkalmazás megmutatta, melyek azok a

Lévai Attila korábbi
lakossági fórumán

területek, ahol indokoltak az apróbb
technikai változások, pontosítások.
Rendkívüli támogatásról is dönttek a
képviselôk: a július végén villámcsapás
sújtotta 2 lakás tetôszerkezetének sürgôs
bontásához 500 és 100 ezer Ft-os bontási
támogatást szavaztak meg.
Fajka Szilvia

Fórum
Szeptember 28-án 18 órától a maglódi
6. sz. választókörzet képviselôje, Lévai
Attila lakossági fórumot tart a nyaralói
iskolában, ahová az aktuális problémák
megvitatására a választókon kívül városvezetôket és intézményvezetôket is meghívott.

2016. 8–9. SZÁM

• 1849 •
Maglód Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakóit
és vendégeit a 2016. október 6-án,
csütörtökön, 18 órakor
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• A SZABADSÁG NAPJA •
Október 23-án, vasárnap
11.30 órakor a Bellus János téren

az aradi vértanúk tiszteletére
rendezendô megemlékezésre és
koszorúzásra.

Babos László

A mártírok emlékmûvénél
Kérges László alpolgármester
mond beszédet.

szobrának avatásával
és koszorúzással egybekötött
megemlékezést tart

Pesti srácok címû

Maglód Város Önkormányzata
Ünnepi beszédet mond:
dr. Szûcs Lajos
országgyûlési képviselô és
Tabányi Pál
polgármester

• 1956 •
A Szeberényi Lajos Helytörténeti
Gyûjtemény Baráti Köre és a Kutatócsoport kiállítást szervez 1956 emlékére, amelyet október 22-én nyitunk
meg a helytörténeti múzeumban. Be
kívánjuk mutatni Magyarország és
Maglód ’56-os történeti dokumentumait, emlékezve a 60 évvel ezelôtti forradalomra, és lehetôséget nyújtva a
fiatalabbak számára az események tárgyszerû megismerésére.
Kérjük, jelentkezzen, aki a kiállításhoz korabeli személyes tárgyakat, öltözéket (pl. viharkabátot, kalapot) dokumentumokat, fényképeket tud bemutatni. Természetesen ezeket késôbb
visszaadjuk, de nagyon örülünk a felajánlásoknak is. Szívesen veszünk írásos visszaemlékezéseket, naplórésze-

ket, amelyeket szintén kiállítunk, illetve elérhetôvé teszünk e lapban. A gondolkodást segítendô, néhány további
ötlet, milyen dokumentumok jöhetnek
szóba: családi fotók, emléklapok, könyvek, füzetek, szövegek, levelek, röplapok, korabeli újságok, a megtorlás
dokumentumai. Továbbá bármilyen
tárgyi emlék, 56-os kockakô, szobortöredék, zászló, kitûzô, karszalag, kitüntetés, kenyérjegy, vöröskeresztes ajándékcsomagok tartozékai stb.
Akik e kiállítás összeállításában szívesen részt vennének, jelentkezzenek
a MagHázban Varga Zoltán könyvtárvezetônél (29/325-137), a Helytörténeti
Gyûjteményben Péter Lászlónál vagy
Somogyváry Mihálynál (30/919-8 956).
Deáky Zita

Maglódon a Wodiáner Ipari
Parkban lévô szûrôgyártó
üzemünkbe keresünk

szûrôgyártási
folyamatokhoz munkaerôt.
Szabó-varró munkakörbe
nôket, összeszerelô
munkaköbe férfiakat.

Könnyû fizikai, de pörgôs munka,
8 órás munkarenddel, kiváló munkakörülmények között.
Fontos, hogy fiatalos, rugalmas légy,
és akarj dolgozni!
Tudj önállóan, pontosan, gondosan
dolgozni. Az ipari parkba az önálló
bejárás követelmény. Érettségi,
lakatos, varrói végzettség elôny!

A fényképes önéletrajzokat a bali@ifbg.hu címre várom.
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Segíteni könnyebb, mint gondolná! Jótékonysági zenés, mûsoros gyermekprogramot szervez a Maglód Város szociálisan rászoruló gyermekeiért és családjaikért Alapítvány 2016. október 9-én
(vasárnap) a nyaralói iskola tornacsarnokában.
A rendezvény bevételét ez esetben is
a társadalmi segítségnyújtásban méltánytalanul nem részesülô maglódi családok támogatására fordítjuk.
Alapítványunk 2013-as bejegyzése óta
elsôsorban óvodás, illetve iskolás gyermekek étkezési hozzájárulását vállalta
át, de tanítási szünetben a legrászorulóbb családokat élelmiszerjeggyel, télen
tüzelô- és gyógyszervásárlással, a nyári
szünidôben pedig táboroztatási támogatással is segítettük, ezzel bizonyítva,
hogy alapítványunk igen széles körû
segítségnyújtásra képes.
A részletes programról plakátokról,
honlapunkról és a Maglód újságból is
tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Színvonalas zenei programokat szervezünk kicsiknek és nagyoknak, valamint szabadtéri fôzôcske, büfé, arcfestés, ugrálóvár színesítik a programot.

Kvíz-Mag
Izgalmas kezdeményezés tanúi a KvízMag közösségi oldal
követôi.
A pub quizt Sereg
László a budapesti
QuizNight nyomán
szeretné meghonosítani, ahová egyetemi barátaival sûrûn
járt. A következô est szeptember 23-án
18 órától lesz a Családi Pizzaházban.
A 2–5 fôs csapatok írásban válaszolnak a kérdésekre: érdekességekre, filmes, zenés, történelmi, mûvészeti feladványokra. A legtöbb helyes választ adó
csapat nyeri meg az óriás pizzát. Mindig
helyet kap egy 10 kérdésbôl álló Kapcsolatkör (ahol végül a válaszok közötti
összefüggést keresik), anagrammák, képekkel, hanganyagokkal kapcsolatos
feladatok, sôt az Infó Minimalizátor is (a
megfejtéshez egyre többet segítô információt adnak, aki elsôre kitalálja a he-

Berecz Tamásné
kuratóriumi elnök
A Béke Gyermekotthon színjátszó körének
Pinokkió-elôadása 2014 februárjában az
alapítvány szervezésében

lyes megfejtést, az 3, aki másodikra, 2, aki
a harmadikra, az 1 pontot kap).
Sereg László egészen biztos benne,
hogy egy kisvárosban is helye van olyan
vetélkedônek, amely fiatalok és idôsebbek számára egyaránt kulturált szórakozási, versenyzési lehetôséget nyújt.
Egyelôre az ifjabb generációk képviseltetik magukat a havonta megrendezett
játékokon, ám ez még változik, mert a
játék sikerre van ítélve.

Víz-, gáz-,
központi-fûtésszerelés.
Gázkészülékek
javítása és
karbantartása
(típustól függetlenül)

Gerhát Attila
egyéni vállalkozó

Munkalehetôség Vecsésen

Könnyű fizikai munkára
keresünk dolgozókat
Vecsésre:
három mûszakos munkarend
versenyképes fizetés
hosszú távú munkalehetôség
ingyenes bejárás
céges busz Tápiószecsô, Sülysáp,
Mende, Gyömrô, Maglód, Ecser
irányából
– 8000 Ft/hó cafetéria
Jelentkezés:

06/70/405-00-30
2234 Maglód, Thököly utca 13.

UT

Y A - BA J

A

–
–
–
–
–

Hívható nonstop:

K

Jótékonysági gyermekrendezvény

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás

 70/610-03-12
E-mail: munka@humilitas.hu

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

Csedô Lászlóné
Erika

Telefon: 06/70 558 22 11
E-mail: csedoerika@gmail.com
nagyi családi napközi

2234 Maglód, Lehel utca 13.

www.csaladinapkozi.konnor.hu

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

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

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

Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követôen
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerzôdéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szûrése stb.

E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítô és kapcsolattartó:

Mészáros Judit
üzem- és háziorvosi szakápoló-asszisztens

2016. 8–9. SZÁM
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Maszat-nyár, Maszat-ősz
L

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött egyesületünk, és ôszi programokban sem lesz hiány.
A gyerekek még meg sem kapták bizonyítványukat, amikor már a Maszat két
teli autóbusszal sátoros táborba indult.
Feledhetetlen 4 napot töltöttünk a Bakony és a Balaton-felvidék határán fekvô
Kövér Egér Tanyán. (Kisfilmünk az egyesület közösségi oldalán látható.) Ostromoltunk várat (Csobánc, Nagyvázsony),
de bevettük az ajkai élményfürdô medencéit, csúszdáit is. A csatározások sorából
nem hiányozhatott a számháború sem.
Láttunk geológiai csodákat: az Úrkúti
ôskarsztot és a bakonynánai Római-fürdôt (ami nem is római, nem is fürdô: a
hatalmas sziklák között lezúduló Gajapatak). Fôztünk bográcsban, hallgattunk
éjszakai békakoncertet, izgultunk a mieinkért az Eb-mérkôzésen, volt reggeli tábortûz, akadályverseny, sok játék, gondtalan, vidám pihenés. Köszönet az Auchan
a Gyermekekért Alapítvány támogatásáért, amely nélkül nem lehetett volna ilyen
változatos, színes a tábor, és ilyen meszszire sem tudtunk volna „elkalandozni”.
Bô 600 km-t tettünk meg összesen az
Alapítvány jóvoltából.
Júliusban volt egy kis „kéktúrázás” a
Bükkben, a 14 résztvevô kb. 50 km-t gyalogolt 2 nap alatt Bélapátfalva és Putnok
között.

Ha augusztus, akkor külföldi út. A
Bihar-hegységnek (képünkön) 57-en vágtunk neki. Olyan gyönyörû helyeken jártunk, mint a Csodavár, a Szamos-bazár, a
Medve-barlang vagy a Kisszegyesd szurdokvölgye. Minden eddigi túránk közül a
legnehezebb út volt ez: sziklafalak, patakmedrek, meredek kôtengerek, szédítô
mélységek. Hálás köszönet illeti a Halász
házaspárt, szívélyes „házigazdáinkat”, és
kalapemelés a résztvevôknek, akik összeszorított foggal, állóképességük határait
feszegetve küzdötték végig ezt a 3 napot.
Augusztus 20-án Kertész Károly-díjjal
ismerték el a Maszat alelnökét, Turóczi
Csabát, aki maga mellett több tucatnyi
egyesületi tagnak járó közös elismerésként fogadta a kitüntetést, hiszen oly
sokan gazdagítják a maguk tudásával,
képességeivel, egyéniségével az egyesületet.
Az utolsó nyári hétvégén a Fáy-tanya
fölötti tisztáson gyûltek össze az egyesület legaktívabb tagjai, a feladatok megbeszélésére, egy kis bográcsozásra (Illés
László, a táborok fôszakácsa, most is remekelt). Az új tanév elsô programja a már
hagyományos Családi Nap volt ugyanitt
kb. 200 piknikezôvel. Akadályverseny,
sportversenyek (pl. íjászat, petáng, célba
dobás, kukoricamorzsolás, patkódobálás),
számháború tette emlékezetessé a napot.
A csapatok versenyében a gyermekek

Szeretettel köszöntünk a Megerôsítôk
Egyesület nevében!
A név új, az üzenet a régi: „Ami nem öl
meg, az megerôsít!” Ezzel a jeligével jött
létre 2014-ben csoportunk. Számos alkalommal találkozhattál már velünk. Célunk,
hogy az itt élô rászorulókat támogassuk. Több gyûjtést szerveztünk bajba jutott
családok és beteg gyermekek javára. Néhány nagyszabású helyi rendezvényünk is
volt az elmúlt években, mint pl. a Futó és sétáló nap vagy a lassan hagyománnyá
váló Összefogás Napja, melyet decemberben szoktunk megszervezni. Folyamatosan fogadjuk a támogatásokat akár anyagi, akár tárgyi formában a bázisunkon.
Sokszor megmutatta már Maglód, hogy még mindig létezik igazi összefogás és
önzetlenség! Legutóbbi rendezvényünkön 1,5 millió Ft-ot sikerült összegyûjtenünk
adományokból egy beteg kisfiú külföldi mûtétjére. Az Összefogás Napján számos
fellépôvel, jótékonysági kézmûves vásárral gyûjtünk a rászorulók részére, 2015-ben
közel 800 fôs látogatottsággal és 700 ezer Ft-os adománnyal tudtuk támogatni a
rászorulókat. Idén is elindult a szervezés.
Jelenleg több iskolai kampánnyal próbálunk ösztönzôleg hatni a maglódi ifjúságra. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását és támogatását a jótékonyság jegyében.
Számos ötlettel igyekszünk megszólítani ezt a korosztályt, pl. amatôr táncosok és
gitárosok fellépését tervezzük a decemberi rendezvényünkre. Önszervezôdô diákcsoportokat keresünk a helyi iskolások körében, akik táncokat begyakorolva fellépnének az Összefogás Napján.
Céljaink megvalósítása érdekében úgy határoztunk, hogy egyesületi formába öntjük csoportunk tevékenységét, ezért jött létre július 20-ával a Megerôsítôk Egyesület!
Továbbra is legfôbb célunk a rászorulók támogatása! Rengeteg tervünk van rendezvényekre, programokra! Szeretnénk ápolni hagyományainkat és színesíteni városunk kulturális és szabadidôs programjait! Támogatni az ifjúságot kifejezetten nekik
szóló lehetôségekkel!
Várunk szeretettel! Tartozz hozzánk! Légy a tagunk! Erôsítsünk meg EGYÜTT!
Minden támogatást szívesen fogadunk! Várjuk ötleteidet és segítségedet mindennapi munkánkhoz is! Székhelyünk: 2234 Maglód, Damjanich u 21. (30/708-0710),
elnökségi tagok: Pásztorné Pozsgai Andrea és Jarács László.
Papp Ildikó, elnök

közt a Zúzók csapata, nôi kategóriában a
Bibék („a nyerô bigék”), férfiban pedig a
Porzók diadalmaskodtak, a számok háborúját ezúttal a zöldek nyerték.
Szeptember 25-én 2. alkalommal rendezzük meg a KEF-fel közösen a Maglódi
Sportágválasztót a nyaralói iskola tornatermében, tantermeiben, udvarán. A Maglódon és környékén mûködô sportegyesületeket, civil szervezeteket hívtuk meg,
és bemutatókat lehet nézni, a sportágakat, sportszereket kipróbálni. A regisztrációnál kapható versenylappal sorsoláson
díjakat nyerhetnek a legtöbb sportág iránt
érdeklôdôk.
Októberben „kívánságtúrára” készülünk: egy korábbi sikeres kirándulásunkat
ismételjük meg. Szavazni a közösségi
oldalon és az iskolában lehet.
Szeretettel várunk minden régi és új
érdeklôdôt!
Patkós Józsefné
egyesületi elnök

Megerôsítôk

Nyugdíjas találkozó
Ecseri, gyömrôi, nyáregyházi, péteri, pilisi, pomázi, rákoscsabai és úri csoportok részvételével
augusztus 27-én 4. alkalommal rendezett találkozót a MagHázban a Maglódi Nyugdíjas Klub.
A kulturális programot a maglódi érdeklôdôk is
ingyenesen tekinthették meg. Az ebédet zene,
tánc követte, és a tájházat is meg lehetett látogatni, tájékoztatta lapunkat Lajos Pálné, a 30 éves
múltra visszatekintô Nyugdíjas Klub augusztus
20-án Maglódért Emlékéremmel elismert vezetôje.
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Maglódi mazsorett Európa-bajnokok
A Siófokon augusztus 25–28. között
megrendezett Mazsorettsport EurópaBajnokságon 12 ország kb.
1000 mazsorett táncosa mérte
össze tudását.
A Maglódi Sziluett Mazsorett delegációjából Európabajnoki
címet
szerzett
Bencsik Barbara cadet solo bot
és Orosz Kitti – Fodor Réka
senior duo bot kategóriában.
Európa- bajnoki ezüstérmes
lett a junior kiscsapat pomponnal:
Bujbáczi Alexandra, Fodor Dóra, György
Viktória, Király Réka, Kis Anna, Nothof

Törô Zsuzsanna
újra bajnok
A szlovéniai Terme
Olimiában augusztus 24. és 31. között
zajló darts Európabajnokság csapatgyôztese: Puskás
Erzsébet, Szatmári
Zsuzsanna és Törô
Zsuzsanna (Maglód,
fekete nadrágban,
fehér cipôben).
Fotó: Maglód Darts

Hagyományteremtô darts
Fokozatosan nôtt a színvonala a már
hagyományos CsoDaSzámnak. Az idén 3.
alkalommal megszervezett csocsó és
darts versenyre a környékrôl, Pest megye
több településérôl is érkeztek. A szeptember 10-én a régi mûvelôdési házban
megtartott egész napos eseményen volt
amatôr, ifjúsági, felnôtt és nyílt verseny
is.
A Maglódi Torna Club Darts szakosztálya és a Vecsési Sportegyesület Darts
szakosztályának közös szervezésû sportrendezvényét támogatta a maglódi önkormányzat és számos környékbeli vállalkozás is.
A CsoDaSzámot a kezdetek óta segítô
vecsési darts szakosztály vezetôje elégedetten összegezte a 3. verseny tapasztalatait: „egyre komolyabb a rendezvény és
egyre komolyabb, önállóbb a maglódi
darts szakosztály” – mondta Massza Sándor, hozzátéve, hogy továbbra is teljes
mellszélességgel támogatják a környékben újonnan alakult darts egyesületeket.
Szerinte már idén látszott, hogy a maglódiak egyre magabiztosabban képesek
megszervezni egy ilyen megyei szintû
eseményt.
Sereg László

Barbara és Sziráki Zsanett.
Bronzérmet kapott Bujbáczi Alexandra – Sziráki
Zsanett a junior duo bot
és a junior kiscsapat bot
kategóriában: Bujbáczi
Alexandra, György Viktória, Király Réka, Kis Anna,
Nothof Barbara és Sziráki
Zsanett. A senior zászlós
kiscsapat 5. helyezést ért
el: Fodor Réka, Fülöp
Alexa, Koller Fanni, Nagy
Tímea, Nothof Barbara,
Orosz Kitti, Veres Luca. Bencsik Barbara
cadet solo pompon kategóriában a 10.
helyen végzett.

A Twirling Európa-Kupa eredményei
cadet korcsoportban (freestyle) Sziráki
Zsanett 1., Homok Beatrix: 2., Pallaga
Petra: 5., (twirling solo) Bencsik Barbara:
1., junior korcsoportban (twirling solo)
Kis Anna 1., György Viktória 4., Halász
Réka 6., (junior freestyle) Kis Anna 2.,
György Viktória 4., senior korcsoportban
(twirling solo) Orosz Kitti 1., Béki Dzsennifer 2., (freestyle) Béki Dzsennifer 6.
helyezést ért el.
Az egyesület megköszönte a sportolóknak az eredményeket, a kitûnô produkciókat és a 4 kemény nap kitartását,
a szülôknek pedig a támogatást és a
szurkolást. A felkészítést végezte: Hegedûs Boglárka, Papellás Orsolya, Skumát
Judit és Urkom Renáta, az egyesület
vezetôje: Osztertágné Szeili Mariann.
Fotó: György Dániel

Milliós támogatás a pingpongnak
A Magyar Asztalitenisz Szövetségnek a Sport Legyen a Tiéd II.
programjának keretében az
MTC Asztalitenisz szakosztály
és Vermesy Péter Általános Iskola közös
pályázata bekerült a támogatott 65 magyar köznevelési intézmény közé, és 1,5
millió Ft értékben nyert sporteszközöket
(5 kimelekedô minôségû, tartós asztalt
hálóval, professzionális adogatógéppel,
30 db ütôt és 1500 db edzô labdát). Bódi
Imre, a szakosztály vezetôje tájékoztatta
lapunkat, hogy a pályázat részeként az
asztaliteniszt beépítik az iskola napi
sportéletébe, amelyet Hunyadvári Tibor
testnevelô tanár koordinál. Az asztalitenisz ugyanis olyan mozgásforma,
amely a gyermekeknek folyamatos
élményt, örömet okoz, és egész évben

gyakorolható. A diákok egészséges fizikai fejlôdését a test egészének igénybevételével, a finom motorikai képességek
fejlesztésével, az állóképességet és a
dinamikus mozgást egyaránt fejlesztve
szolgálja. A pingpong programokat több
éve folytató iskolák gyakorlati tapasztalatai igazolják, hogy a rendszeres foglalkozásokon részt vevô gyermekek írásképe szebb, olvasási készségük gyorsabban fejlôdik, a gyermekek nyugodtabbak
és koncentrációs képességük jobb, mint
a hasonló korú társaiké. A sportág általános pozitív szerepén túl ugyanis kedvezô a hatása az idegrendszerre, kiemelkedôen finom motorikai és kognitív
képességfejlesztô szerepének köszönhetôen.

Magára talál a
maglódi foci?
Három, sikerrel megvívott Magyar Kupatalálkozó után a legfontosabb, a fôtáblára
kerülésrôl döntô mérkôzésen végül alulmaradt Nagykáta ellen felnôtt labdarúgó
csapatunk. A 0:0-ás félidôt követôen
Pintér Dániel hatalmas ziccert hibázott,
majd a kapura addig veszélytelen ellenfél rést talált a védelmen, és megszerezte a vezetést. A gól után nyíltabbá vált
játékunkat a hazaiak újabb 2 góllal büntették, és 3:0-ás gyôzelemmel jutottak
tovább.
Lapzártánk idején, éppen a Nagykáta
elleni bajnoki mérkôzés elôtt, a csapat 5
mérkôzés után a Pest megyei I. osztály
16 csapata sorában a 9. helyen áll. Két
vereséggel kezdôdött a szezon, de aztán
a 3 fordulóban veretlen MTC mindössze
egy gólt kapott, és kezd magára találni.
Hírek és eredmények részletesen:
maglodtc.hu és a klub közösségi oldalán.

Bene Károly
különdíjas
A Gödöllô várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett idei Belvárosi Napok keretében a Zuglóból induló és a Grassalkovich-kastélyba érkezô
veterán kerékpáros túra különdíját Gémesi György a maglódi Bene Károlynak
adta át. A polgármester közösségi oldalán is gratulált és további jó egészséget
kívánt Károly bácsinak, Az
akialakuló
„alig ülés
múlt
hetven éves”.
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Berzétére barangolók
L

Berzéte Maglód testvértelepülése.
Nincs róla szerzôdés? Nem kell
papír! Erôsebb annál a test, a vér. A szív,
a lélek. Erôsebb az a kötelék, amely Mudi Róbert református lelkész személyén
keresztül összeköti az ottani, felvidéki
magyarokat az itteniekkel, maglódiakkal.
Évtizedes már az a megfejtésre nem
igazán szoruló titok, amely révén a tiszteletes úrral a berzéteiek eljönnek hol a
Kárpátmedencei Magyarok Találkozójára, hol a református gyülekezet 100 éves
évfordulójára vagy temetésre, ha az „élet”
úgy hozza. A maglódiak sem restek, amikor pl. az ottani árvaház kerül szóba.
Szeptember elsô hétvégéjén lett volna
az avatás, és a hívó szóra ripsz-ropsz
megtelt egy busz az önkormányzat, a
Polgári Kör, a Nôk Klubja, az Erdélyi
Kör és a református gyülekezet tagjaival.
Szombat reggel 6-kor gördült ki a jármû
a Petôfi-szobor elôl, és 9.30-kor már a
Máriássy téren fékezett, az Okolicsányikastély elôtt. A köztünk lévô, légvonalban alig 170 km távolságnak tán csekély,
de van olyan fontosabb „mérce”, amely
szerint szinte áthidalhatatlan a messzeség az anyaországi határtól alig odébb
fekvô ôsi település nehézségei és a hazai
gondok között.
Vaskó József, e különös kirándulás fô
szervezôje a berzétei kultúrházban meséli: 10 éve már, hogy egy politikai tanácskozáson egyedül álldogált egy
fiatalember, hát szóba elegyedtem vele.
A felvidéki Magyar Ifjúsági Közösség
elnöke volt, Zupkó Tamás. Akkoriban
kezdtük el kiépíteni a határon túli magyarokkal a kapcsolatainkat. Tôle kaptam meg Brogyányi Mihály pozsonyi és
Mudi Róbert berzétei címét. Így kezdôdött – meséli komótosan, de az emberhalászok tapasztalt érzelmességével a
Polgári Kör alelnöke. – Aztán szinte napivá vált a kapcsolat, a barátság.
„Az összefogás ereje – Jó példával az
erôs Európáért” címû fesztivál valójában
árvaház-avatásnak indult, de még tart az
engedélyeztetési procedúra. Ha valósággá válik végre az álom, egy családnak és
saját gyermekei mellett 8 gondozásba
vettnek szolgál majd otthonul a különleges épület. Ekkor kezdôdik csak az
igazi munka! Mert fel kell nevelni a magyari árvákat. Megmutatni, hogy az álom
folytatódhat: Mudi Róbert minden gyülekezeti helyére árvaházat készül alapítani. Kis parasztházakat szeretnének
venni, ahová a helyrehozatal után beköltözhetnek a nevelôszülôpárok gyerekestül. Hogy behálózzák velük a gömöri
térséget. A magyar reformátusok fiatal
házaspároknak kínálnának munkát, ne
kelljen külföldre menniük és itt erôsítsék
a gyülekezetet, a magyarságot.

A berzétei árvaház az Árpád-kori templom
tôszomszédságában
Mudi Róbertnek a neve is,
a hivatása is pásztor, az emelvényen Tabányi Pál polgármesterrel

A jótékonysági árverésen egy
felajánlott palack borért a maglódi
csapat 150 ezer forintot rakosgatott
össze (nem meglepô ez a néhány
évvel korábbi Kárpát-medencei
Magyar Találkozó gyûjtése után),
sôt, a református gyülekezet gondnokasszonyát is a perselypénzzel
engedték el Gömörbe; a fotón
Veréb Magda és Falusi-Tóth Béla

A fesztivál teljes krónikája olvasható
a Maglódi Hírhatárban Berzétei álom
címmel: http://www.maglodihirhatar.hu/hirek/beteljesul-aberzetei-alom
Berzétérôl szóló képes útmutató
szintén olvasható a Maglódi
Hírhatárban Berzétei barangolás
címmel: http://www.maglodi-hirhatar.
hu/galeria/berzetei-barangolas

Vásári komédia
a Vaga Banda elôadásában,
közremûködik mint felkért
Kinizsi Pál: Kérges László
alpolgármester

Az 1300 lelkes egykori
bányászfalu korabeli
gazdagságát öt, a 18–19.
században épült kastély
és kúria idézi, közülük
négy ma is látható,
legrégebbi a barokk
stílusú Okolicsányikastély
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Béke, bizalom

Gyülekezetünk koronái a maglódi teológushallgatók: Sánta József, Nagy Krisztina, Gömöri Tamara, Slezák Bence.
Olvasom a statisztikákat. A 2016/17-es
tanévet nappali tagozaton kilencen kezdték meg az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen. A teológus–lelkész szakon
mindössze ketten vannak az egész országból. Az egyikük, Slezák Bence Tamás,
mellesleg maglódi. Nem papi családból
származik. Vajon megmarad-e? Nem az
én kezemben van. Nem is az övében.
Még csak nem is a Teológián múlik. Egyedül Isten kegyelmén, hiszen „Nem azé,
aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem
a könyörülô Istené.” (Rm 9, 16)
Mindenesetre, maglódi lelkészként,
roppant büszke vagyok rájuk. Sánta
József, Nagy Krisztina, Slezák Bence
lelkész szakos és Gömöri Tamara hittanár-nevelô tanár mesterszakos teológusainkra, akik most folytatják vagy kez-

dik ezt az új, 2016/17-es tanévet. Büszke
vagyok rájuk a gyülekezettel együtt, pedig nem a mi érdemünk, hogy ôk ott vannak, ahol vannak. Egyedül Isten kiválasztó, ôket megszólító és elhívó, kegyelmes szeretetébôl adatott meg ez nekik
és nekünk, maglódiaknak.
Közben szomorú is vagyok. Ezek a számok valahol mégiscsak mutatják a gyülekezeti lelkészi szolgálat presztízsveszteségét. Egyházunk nyomorúságos helyzetét… Azt, hogy arról a bizonyos lelkészi
életpálya modellrôl talán nemcsak beszélni kellene végre, hanem el kellene
kezdeni megvalósítanunk is azt. És hát
„a megtérés és a higgadtság segítene”
rajtunk, „a béke és a bizalom erôt adna”
nekünk! (Vö.: Ézs 30, 15) De akarjuk-e?
A megoldás kulcsa nem az én kezemben van. Csak egyet tehetek. Ahogyan 15
éves békéscsabai és 8. évébe lépett maglódi lelkészi szolgálatom alatt tettem –
továbbra is biztatok fiatalokat arra, hogy
álljanak be bátran az Úr aratásába!
Ahogyan farmosi gyülekezeti felügyelô
édesapám tette ezt annak idején, amikor
„Családi kör”-ben rám nézett, és tréfásan,
de azért nagyon is komolyan ezt mondogatta: „E fiúból pap lesz, akárki meglássa!”
Reménységem csak egy van. Az, hogy
voltak, vannak és lesznek fiúk és lányok,
akik hitelesnek látják a lelkészi szolgálatot, és „csakazértis”, engedve Isten hívásának, elindulnak Krisztus követésében.
A reménységrôl pedig, ugye, tudjuk,
hogy nem szégyenít meg! (Rm 5, 5)

Lelkészszentelés
Augusztus 27-én a kecskeméti evangélikus templomban lelkésszé szentelték
Zahorecz Pál volt maglódi hatodéves teológushallgatót. Az ünnepi istentiszteleten a Magdala Kórus is szolgált. A maglódi evangélikus gyülekezetbôl mintegy
80-an vettek részt a lelkészszentelésen.

Részletes tudósítás olvasható az eseményrôl:
http://www.evangelikus.hu/lelkesszeszenteltek-zahorecz-palt

Létra és kô

„Veled vagyok és megôrizlek téged!” –
(hit)tanévnyitó istentiszteletet tartottunk
a maglódi evangélikus templomban. Mit
keres egy létra és egy kô az oltár elôtt? –
kérdezték többen is szeptember 11-én
délelôtt, az istentisztelet kezdete elôtt.

Késôbb mindez értelmet
nyert a Jákob álmáról/lajtorjájáról (1Móz 28) szóló igehirdetésben. A fokról fokra (létrafokról létrafokra) való szorgalmas tanulásunkban Istennek az az ígérete ad biztatást,
hogy velünk van és megôriz
minket, míg eljutunk a létra
legfelsô fokára: Jézus megismerésére.
A Maglódi Evangélikus
Egyházközség területén (Maglódon, Ecseren és Gyömrôn)
87 gyermek szülei választották az evangélikus hitoktatást
az iskolákban. Konfirmációi
felkészítésre 10-en jelentkeztek. Ezen kívül 3 óvodai csoportban, 2
vasárnapi iskolai alkalmon és egy ifjúsági csoportban folyik hitoktatás gyülekezetünkben.

Kálvin utcai fák
Meglepetés! Új gyümölcsfák a maglódi
parókia kertjében! Három, korábban Maglódon szolgált hatodéves: Szûcs Mária
kiskôrösi iskolalelkész, László Lajos bócsai és Zahorecz Pál tótkomlósi beosztott lelkész meglepték volt mentorukat,
Németh Mihály maglódi lelkészt. (Vagyis
engem.) Egyszer csak három gyümölcsfával – egy körtével, egy almával és egy
szilvával – a kezükben ott énekelték az
erkély alatt, az „Áldjon meg téged, áldjon az ÚR” kezdetû éneket. Emlékezve a
régi szép idôkre, együttes erôvel, nyomban el is ültették az ajándékba hozott
fácskákat. Mindenesetre köszönöm:
Marcsi, Lali, Pali! Jól esett, pedig mind
tudjátok, hogy mennyire „szeretem” a
meglepetéseket! Adná Isten, hogy megmaradnának ezek a nyár derekán ültetett csemeték!

Az oldalt írta: Németh Mihály evangélikus lelkész

Tel.: 06/20/434-63-90 • Tel./fax: 06/29/325-000
E-mail: dr.busa.andrea@upcmail.hu
2234 Maglód, Fô u. 8 –10., I. emelet
Ügyfélfogadás: elôzetes bejelentkezéssel minden nap

JUDIT- INGATLAN

HASZNÁLT ÉS ÚJ ÉPÍTÉSÛ INGATLANOK,
TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
Elérhetôség: 06/30/244-0891

Könyvelés
5000,– Ft-tól
• Személyi jövedelemadó
bevallás elkészítése
• Vállalkozások könyvelés
elkészítése visszamenôlegesen • Adótanácsadás
• Adószakértôi ellenjegyzést is vállalunk

§

oPelenkák és
babaápolási
cikkek
oHáztartási
vegyi áruk
nagy választéka
oPapíráru és
gyerekjáték

Jó áras termékek:
Kerti játékok, óriás strandlabda, Hello Kitty-játszóház,
pókemberes és verdás,
strandfelszerelések, mûanyag
játszóház és csúszda,
mentômellények kiemelt
kedvezménnyel, 5-féle ízben
gombócos fagyi

Pici Poci
Pelenka illatszer
és vegyiáru üzlet

Címünk: Maglód, Fô u. 14.
(Sallai u. sarok, Oláh-üzletház)
Telefon: 06/30/2-284-284
Nyitva:
Hétfôtôl – Péntekig 8 –19 óráig,
Szombaton 8 –12 óráig

Érdeklôdni lehet:
06-29-325-337
• Végelszámolás és felszámolás esetén a számviteli,
könyvelési feladatok elkészítése
• Hatóságok elôtti – külön
meghatalmazás alapján –
képviselet

www.adotervezokft.hu
Email-cím: a.prohaszka @ adotervezokft.hu

Folyamatosan induló
tanfolyamok
moped, nagymotor, személy-gépkocsi
és teherautó kategóriában

Beiratkozás október 3. 17.00 óra
Maglód, Fő utca 92. N.Z. Autósbolt
Gyakorlati oktatás Budapesten is | Árgarancia
Részletfizetés | Gyakorlati órák
jogosítvánnyal rendelkezőknek is!
Nálunk az utazási költéségét és idejét is megspórolhatja!

Érdeklődni:

Kiss Zoltán, 06.70.206-9202
Gyarmati Tanoda Kft. | www.gyarmati-tanoda.hu

A több mint 20 éves JUZSO Hidegkonyha
és Party Service kollégákat keres Ecserre:

hajnali ÁRUSZÁLLÍTÓ (B jogosítvánnyal)
délutános SZAKÁCS és KONYHAI ELÔKÉSZÍTÔ
Küldd el önéletrajzod fizetési igényeddel
a bartucz.attila@juzsoparty.hu címre
vagy hívj munkanapokon 8–16 óra között:
www.juzsoparty.hu
 06-70-387-7290

Williams
Televízió a térség
televíziója
Honlap: www.williams.hu Facebook: williamstelevizio

Képújság-hirdetések
egész nap

WTV Híradó:
hétfôtôl vasárnapig
11 és 19 órakor

Plus 29 Magazin:
hétfôtôl vasárnapig
1,12 és 20 órakor

Otthoni munka!
Ajándéktárgyak összeállítása stb.
Érd: 06/90/60-36-07
(audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+áfa,
06-20-910-4517)

Zóna:
hétfô, csütörtök 18 órakor,
kedd, péntek 21.30 órakor,
vasárnap 16.30 órakor

A szerkesztôség
nyitva tartása:
hétköznap 9–12,
14–18 óráig

Kikötô:
hétfôtôl vasárnapig 9,
hétfô 18.30,
kedd, péntek 21 órakor

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 83.
Telefon: 29/352-362
E-mail: williams@williams.hu
Mobil: 20/954-63-19,
Képújság hirdetés:
20/985-69-14
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Ingyenes szûrések
A július 1-jétôl ingyenes helyi diabetológiai, neurológiai, kardiológiai és sebész
szakorvosi szûrôvizsgálatoknak a Rákóczi
utcai, II. sz. háziorvosi körzet rendelôjében biztosítottak helyet. A körzeti háziorvostól kapott beutalóval lehet igénybe
venni minden hónap 2. csütörtökén a kardiológiai, 3. csütörtökén a diabetológiai, 4.
csütörtökén vagy péntekén a neurológiai
szûrést, míg a sebészetire igényfelmérés
után szükség szerint kerül sor. Bôvebb
felvilágosítást a háziorvosok nyújtanak az
egészségügyi ellátás jelentôs javítása érdekében bevezetett lehetôségrôl.
A program
bevezetôje,
dr. Papp
László
(dr. Balogh
Sándor 70.
születésnapján)

TIGÁZ-tól FÔGÁZ-ig
A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal a TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor a
FÔGÁZ-t jelölte ki felhasználóinak ellátására (a földgázelosztó társaság nem változik).
Október 1-jétôl a törvény erejénél fogva
megszûnnek a TIGÁZ-zal kötött szerzôdések, a FÔGÁZ-zal pedig létrejönnek. A
TIGÁZ a szeptember 30-ai mérôállás szerint küld végszámlát. A FÔGÁZ a végszámla záró mérôállástól kezdi meg a
számlázást, legkorábban november közepén. Mérôállás bejelentésére elôször október 27. és november 9. között lesz lehetôség a névre szóló levelekben, majd a
számlákon lévô azonosítókkal, így már az

A sas (Eagle) szárnyalása
A vezetô autógyárak minôségügyi auditorai keresték fel az EKK maglódi gyárát,
az Eagle Industry Hungary Kft.-t.
Az átköltözés utáni gyártási körülményeket vizsgálva jóváhagyták az új telephelyen a gyártást. Kiemelték az átköltözés
szervezettségét, a modern környezet és a
tisztaság minôséget támogató fontosságát.
A DQS független nemzetközi minôségbiztosítási szervezet ellenôrzése is pozitívan
zárult: megújították az ISO TS minôsítést.
A munkatársak biztonságára, az egészség megôrzésére és a környezetvédelemmel kapcsolatos aktualitásokra fókuszált a
szeptember 16-i Safety day: az üzemben
mindenki elôadásokon, tréningeken és
szûrôvizsgálatokon vett részt a munkaidôben.
Az üzemi anyagmozgások optimalizálása érdekében Galaskó Gergely ügyvezetô igazgató és Soltész Tamás logisztikai
vezetô a japán anyavállalat által szervezett tanulmányúton ismerik meg a cégcsoporton belüli tapasztalatokat.
elsô számla a tényleges fogyasztásról szól.
Az elôrefizetôs mérôk kivételével mérôcserére vagy más mûszaki beavatkozásra
nincs szükség. Gázszivárgás esetén a
számlák 1. oldalán lévô telefonszámon a
földgázelosztót kell hívni.
A szolgáltató minden teendôrôl értesítést küld, arról is, ha a felhasználókat személyesen keresteti fel. Az értesítés, igazolvány vagy megbízólevél nélkül jelentkezôket nem szabad beengedni, készpénzfizetés sincs az ügyfeleknél!
Október ﬂ-jétôl december 3ﬂ-ig a FÔGÁZ
látja el az ügyfélszolgálati feladatokat is
(irodák listája: www.fogaz.hu, 06/40/474474; Maglódon a postán van FÔGÁZ-ügyintézés hétfôn 8–16, szerdán 8–18 óráig).
A 24 órás online ügyfélszolgálat használatához október 27-tôl lehet regisztrálni az
említett azonosítókkal.

Ismét nagy siker!
Pint Tibor
Maglódon a
Polgári Kör
vezetôivel:
Vaskó Józseffel
és Petrovics
Jánossal

A Roszicska Hagyományôrzô Egyesület
még a Kárpát-medencei Magyarok Találkozóján kapott meghívást a Národné maticné slávnosti (Szlovákok Nemzeti Anyácskája) c. folklór fesztiválra, amelyet július
29–31-én tartottak Komáromban. Örömmel fogadtuk a szíves invitálást, és na-

gyon nagy igyekezettel, napi próbákkal,
lelkesedéssel készültünk.
A maglódi csoportot megérkezéskor
baráti szeretettel fogadta Pint Tibor a
Kulturális Bizottság társaságában (késôbb
pedig a Vágon hajókázást is szervezett
számunkra). Hálás köszönettel tartozunk
neki, aki járt már nálunk, és ezúton is
megerôsítjük: szeretettel várjuk magunk
is újra a komáromiakat!
Friss koreográfiánk, mely többek között
a régi keringôt is tartalmazta, és gyönyörû
népviseletünk nagy sikert aratott. A közönség együtt énekelt a szlovák–magyar
dalokat elôadó tagjainkkal és nagy tapssal
jutalmazta produkciónkat.
Az esti szabadprogram után vendégül
láttak bennünket. Másnap reggel misén
vettünk részt, ahol a hôség ellenére is

Nyugdíjas búcsúztató

Két összeszerelô operátorunk nyugdíjas
búcsúztatására került sor a közelmúltban,
akiknek Galaskó Gergely és Elek Zsuzsanna üzemvezetô köszönte meg a munkáját.
A dolgozók süteményekkel vendégelték
meg a munkatársakat. A kollégák pótlása
érdekében ismét lehetôség nyílik új
munkatársak felvételére.
Baksa Ida
információi nyomán

Községi zárlat, ebzárlat, legeltetési tilalom
A megyei kormányhivatal Monori Járási
Hivatala egy gyömrôi ingatlanon található
nyúlós költésrothadással fertôzött méhészet körül községi zárlatot rendelt el
legalább 5 km-es sugarú kör által határolt
területre, azaz Maglódra és Gyömrô,
Mende, Péteri teljes területére szeptember 12-tôl a helyi zárlat idejére.
A vörös rókák tavaszi veszettség elleni
orális immunizálása céljából Pest megye
Dunától keletre esô területére, így Maglódra (Bénye, Csévharaszt, Ecser, Farmos,
Gomba, Gyömrô, Káva, Kóka, Mende,
Monor, Monorierdô, Nagykáta, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis, Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske,
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri,
Üllô, Vasad, Vecsés területére) a vakcina
kiszórásának idôpontjától számított 21
napig, azaz október 1-jétôl 22-ig a járási
hivatal ebzárlatot és legeltetési tilalmat is
elrendelt.
viselt menyecske ruhánkat ismét megcsodálták, sokan kérdezôsködtek is tôlünk az
istentisztelet után. Mindenki örült nekünk, és azt is tisztelték, hogy mi, magyarok ôrizzük az ô szlovák hagyományaikat.
Idegenvezetô kíséretével tekintettük
meg a komáromi erôdöt. Fáradtan ugyan,
de jó kedvvel indultunk haza. Sikereink
boldog tudatában készülünk a késôbbi
rendezvényekre, ahová már most megkapta egyesületünk a meghívót. Maglód
hírnevét büszkén visszük határainkon
túlra is.
Rakita Anka,
elnök
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Önkéntes szempont

Plusz 1 rendôrkutya
Katona József személyében kutyás járôr
teljesít augusztus óta szolgálatot a Maglódi Rendôrôrs állományában. A vele
készült riportot következô számunkban
közöljük.
Képünk az augusztus 20-i patakparti
rendezvényen készült.

Balesetek
A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
tájékoztatása szerint két teherautó eddig
ismeretlen okból ütközött össze a 31-es
út 28 700-as méterszelvényében augusztus 12-én 7 órakor. Személyi sérülés nem
történt. A helyszíni szemle és mûszaki
mentés idejére a rendôrök teljes útlezárás mellett Maglód belterülete, valamint
Gyömrô irányába terelték a forgalmat.

Orgazdák
Nagy értékû autókra szakosodott orgazdákat fogtak el a budaörsi rendôrök.
A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást indított orgazdaság
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt N. József 34 éves maglódi és R.
Gábor 48 éves pomázi lakos ellen.
Az eddig ismeretlen tettes július 27-én
a déli órákban egy budaörsi bevásárlóközpont parkolójából tulajdonította el
azt a BMW-t (forgalmi engedéllyel és
készpénzzel együtt), amelyet a budaörsi
rendôrök július 30-án egy veresegyházi
piacon N. Józsefnél eladás közben megtaláltak. A maglódi férfit a tettenéréskor
elfogták, a Budaörsi Rendôrkapitányságra elôállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
Mivel N. József a gépjármûvet R. Gábortól vásárolhatta, a rendôrök ôt egy
budaörsi parkolóban fogták el, szintén
július 30-án, miközben további két – feltételezhetôen bûncselekménybôl származó – BMW-t próbált értékesíteni. A
rendôrök R. Gábort is a Budaörsi Rendôrkapitányságra állították elô, gyanúsítottként hallgatták ki, és bûnügyi ôrizetbe vették. Az illetékes bíróság augusztus
2-án elrendelte R. Gábor elôzetes letartóztatását. A két férfi ellen a büntetôeljárást a Budaörsi Rendôrkapitányság
folytatja le.

Mint önkormányzati tudósításunkban (6. old.) olvasható, a
képviselô-testület rendkívüli támogatásról döntött két, villámkárt szenvedett háztulajdonos
javára. (Következô számunkban
a villámhárítókról is közlünk cikket ennek apropóján). Lapunk
4–5. számában pedig a Gyömrôi
Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek,
de valójában két maglódi tagjuknak megítélt 400 ezer Ft támogatásról tájékoztattunk (3. old.).
A személyi felszerelésre fordított
összeg ugyanis lehetôvé teszi,
hogy a maglódi önkénteseknek ne kelljen gyömrôi kitérôvel, tehát nagy idôveszteséggel visszaérkezniük a helyi tûzesetekhez. Késôbb pedig a maglódi egyesület megalakulásakor már felszerelkezve kezdhetik a maglódi önkéntes munkát. Az alábbiakban egyikük, Hegedûs
László számol be a július 26-i, Lövéte
utcai eseményekrôl:
„Késô délután a katasztrófavédelem
mûveletirányítási központjából jött riasztás, melyben egy Lövéte utcai háromlakásos társasház feltételezhetôen villámcsapás miatti tetôtértüzéhez kértek
vonulást. A gyömrôi önkéntes tûzoltóság
parancsnokától az önkéntesek egyik
helyben lakó tagja 17:27-kor kapta a
továbbított riasztást, és a kárhelyre vonult.
Elsôként kiérkezve az ott tartózkodó
szomszédok segítségével az áram és gázszolgáltatást lezárták. A tetôtérben közben teljes terjedelemben égô tûz oltását
tôlük a kerti locsoló tömlôvel a padlásfeljárón keresztül, átvette. Az épület
tetejének gerendázatának részei és a
tetôcserepek néhány percen belül már
az épület hátsó helyiségeiben a födémre,
majd azon át lezuhantak. Ekkor az ott
tartózkodó segítôket, akik a lakás nappa-

Lövéte utcai tûz

lijából értékeket mentettek ki, biztonsági
okokból az épületbôl kiküldte, majd a
monori egységek megérkezéséig (3–4
perc) az oltást folytatta. A kiérkezô erôket a felderítés eredményérôl és a közmûvek állapotáról tájékoztatta, majd az
oltási tevékenységet átadta. Továbbra is
a helyszínen maradva a táplálás szerelésben és az egyéb utómunkálatokban
végig részt vett.
Helyszínre érkezett a monori hivatásos tûzoltóság, az üllôi önkéntes tûzoltóság vízszállítója, a XVII. kerületi hivatásos tûzoltóság 2 egysége, a Pest megyei
katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat és
1 fô maglódi lakos a gyömrôi önkéntes
tûzoltóságtól. Helyszínre kérték az elektromos mûvek szakembereit, akik az
oltáshoz az áramtalanítást a külsô részen
is elvégezték.
A kiérkezô egységek 2 vízsugárral a
lángokat megfékezték, az izzó részeket
lefeketítették. Személyi sérülés nem
történt, és néhány értéktárgy megmenekült.”
A 2 családi ház azonban egyelôre
lakhatatlan.

Loptak volna, leléptek

A Monori Rendôrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya eljárást folytat lopás
miatt ismeretlen tettesek ellen.
A rendôrségi felhívás szerint július 20án 16 óra körül egy maglódi áruházban
ismeretlen személyek kibontottak a csomagolásából egy csempelyukfúrót, majd

azt egyikük ruhájának zsebébe
rejtette. Mivel fizetés nélkül kívántak távozni, a cselekményt észlelô
biztonsági ôrök az elkövetôket az
átvizsgáló helyiségbe kísérték, és a
terméket visszavették, ôket azonban nem tudták visszatartani a
rendôrség kiérkezéséig.
Aki felismeri az egyelôre ismeretlen személyeket, vagy az esettel
kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezhet személyesen a Monori Rendôrkapitányságon, illetve bejelentést tehet munkaidôben a 06/29/410-367 vagy az ingyenesen hívható 06/80/555-111 „Telefontanú”
zöld számán, illetve a 107, 112 központi
segélyhívószámokon.
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A firkát végképp letörölni?!
Dráma sok felvonásban

Extrém sport a graffiti?
1. felvonás
Tavaly nyáron vették birtokukba a fiatalok a Nagyhíd mögötti BMX- és rollerpályát. Sajátos szubkultúra kibontakozásának lehettek tanúi a „csak” az extrémsport miatt oda látogatók, a másféle közléshez szokott járókelôk.
Vajon a fiatalok saját képükre formálhatják a köztulajdonban lévô pályát, ha
nekik készült, vagy meg kell ôrizniük
úgy, ahogy kapták? Akkor érzik magukénak, ha össze is firkálhatják, tönkre is
tehetik? Beszélhetünk-e „saját képrôl”,
ha csak gyarapodnak a pályára firkált
nemi szervek? Minden rolleresnek és
szüleiknek tetszik ez az önkifejezés? Ha
pedig megtûrhetôk vagy el is szaporodnak ezek az ábrák, nem maradnak-e
otthon vagy mennek máshová, akiknek
tényleg szánták a pályát, és nem szoknak-e ide azok, akiket a város nem szívesen lát el ilyen drága „rajzlappal”?
Érdekes viták zajlanak a fiatalok
maglódi lehetôségeirôl és a vélt vagy
tényleg hiányzó szolgáltatásokról. De
látjuk: arra sem vigyázunk, amink van. A
pálya 17 millió Ft-ba került.

volt könnyû dolga az elszánt csapatnak:
a vegyszer hamar szárad, és viszonylag
nehezen lehet a súrolókhoz idôben vizet
juttatni a lemosáshoz.
Abban mindenki egyetértett a bôsz suvickolás közepette, hogy amíg láthatatlanok maradnak a valószínûleg késôi
életmódot folytató firkálók, addig kilátástalan a küzdelem a graffitiknek álcázott rongálással, a pálya utcabútorainak
fizikai tönkretételével szemben. Ezt
leghatékonyabban bizonyára kamerával
lehet megoldani. A takarításban is segédkezô rolleresek határozottan állították:
nem ismerik a tetteseket (a nevek is szerepeltek a firkákon), akik késô este tehetik „tiszteletüket” arra, napközben senkit
nem látnak firkálni.
Egy pálya összerondításához egy-két
éretlen kamasz pár perces meggondolatlansága is elegendô, a megtisztításhoz 12
dühös ember több órás vakargatása sem
sok. Ám a pálya épségének megôrzéséhez az egész város eltökéltségére van
szükség. Ha egy zsebkendônyi felületet
sem tudunk megóvni, miért is építsünk
új játszóteret vagy tornacsarnokot?!

Intelligenciateszt
3. felvonás

12 dühös ember
2. felvonás
Tucatnyi férfi, nô és rolleres fiú veselkedett neki egy augusztus végi délután
Szilágyi László kezdeményezésére az
extrémsportpálya firkátlanításának.
A Net festékbolt 50 ezer Ft-nyi graffitit
eltávolító gélt biztosított, a Városháza és
a Tefü Varga Lajos közterület-felügyelô
irányításával küldött segítséget. Nem

A Rorschach-teszt a legelterjedtebb pszichológiai eszköz, amellyel feltérképezhetô mind az egészségesek, mind a
pszichés problémákkal küzdôk személyiségstruktúrája. A teszt 10 tábláján tintafoltokról kell elmondania a vizsgáltnak,
mit lát a foltokban: valamely kép egésze
vagy némely része mit juttat eszébe.
A tesztet csak képzett klinikus értelmezheti, de nem kell ahhoz pszichológiai
végzettség, hogy a Nagyhíd falára augusztusban fellöttyintett „Rorschach”ábrákból messzemenô következtetéseket vonjunk le. Ám e teszt inkább ránk
vonatkozik, mint a „betegekre”: tudjuke, kik tesznek ilyet, és hagyjuk-e, hogy
ezt tegyék?
A rongálás büntetendô – volna.

Egy igaz ember
4. felvonás
Lehetne cifrázni, de a hír éppen eleget
mond: Varga Lajos közterület-felügyelô
és kollégái augusztusban elôbb a Nagyhíd alaguti részét, majd a viadukt lábazatát is megtisztították, lefestették.

Szemétkedés
5. felvonás
Annyi gond akad a szeméttel is! Ki hinné, mozgásigénye van! Néhányan elôszeretettel kocsikáztatják féltett hulladékukat, és a kellô gondoskodás jegyében kihelyezik a jó levegôre, a természet
lágy ölére. Ott mégiscsak jobban érzi magát, mint a könyörtelen kukában, konténerben, hûvös hulladéklerakóban! Ha
kellô mennyiség összegyûlik egy-egy
határban, még városfalként is hasznosulhat. Szélfogónak szintén jó lehet, gondolhatják a gondos szemétszállítók. Tán
a patkánytenyészet is a vágyálmok között
lebeg?
Elôfordul, hogy komolyabb környezetváltozást igényel az érzékeny hulladék.
Ilyenkor pl. Gyömrôrôl kéredzkedik át a
maglódi határba. Csak néhány perc
autóút, itt viszont mégis más az élet!
Még a szemeteknek is…
A helyi közterület-felügyelôk alapossága nyomán szeptemberben hatósági
eljárást indított a jegyzô a Nagyhíd mögött módszeresen lerakott szeméthalom
ügyében. A beazonosítás nyomán 50
ezer Ft büntetésre számíthat a szomszéd
település nyilvánvalóan jószándékú,
tisztaságmániás lakója.
Hagyjuk, hogy szemétlerakóvá váljon
a városhatár?
vz
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Biztonságunk a legfontosabb
Számunkra az a legfontosabb, hogy meg
tudjuk védeni a magyar emberek biztonságát.
Október 2-ra írta
ki a népszavazást a
nem magyar állampolgárok Magyarországra történô kötelezô betelepítésével kapcsolatban Áder
János köztársasági elnök. Az államfô az
alaptörvény és a népszavazási kezdeményezésrôl, valamint a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján
döntött – szem elôtt tartva az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatát is –
az országos népszavazás idôpontjáról.

A népszavazáson a következô kérdésrôl döntenek az állampolgárok: „Akarjae, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elôírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történô kötelezô betelepítését?”
Az Országgyûlés május 10-én rendelte
el az országos népszavazást. Október 2án a magyar polgárok az Európai Unióban elôször mondhatnak véleményt
Brüsszel bevándorlás-politikájáról. Üzenetet küldhetnek, elmondhatják, hogy támogatják vagy elutasítják Brüsszel bevándorlás-politikáját.
A kormány arra kéri a magyar polgárokat, hogy mondjanak nemet a kényszerbetelepítésre, Brüsszel bevándorláspolitikájára. Történelmi jelentôségû és

súlyú ez az októberi kvóta-referendum,
és remélhetôleg a választók világos,
egyértelmû döntést hoznak, amely megerôsíti a kormányt politikai küzdelmében
az Európai Bizottsággal.
A referendum arról szól, van-e joga
Brüsszelnek eldönteni, hogy a magyarok
kivel éljenek együtt. Mivel a brüsszeli tervek túl nagy kockázattal járnak, ezért a
kormány arra kér mindenkit, hogy szavazzon nemmel a kényszerbetelepítésre,
mert Magyarország számára a biztonság
a legfontosabb kérdés, ennek rovására
nem köthetô semmilyen kompromiszszum.
Számunkra az a legfontosabb, hogy
meg tudjuk védeni a magyar emberek
biztonságát, és kötelességünk megakadályozni, hogy olyanokat erôltessenek
ránk, akikkel mi, magyarok nem akarunk
együtt élni. 2016 legfontosabb feladata,
hogy a magyarok – családok és települések – biztonságát megôrizzük. Brüszszelnek be kell tartani a törvényeket, és
tisztelnie kell a nemzetek akaratát.
Ha nem fordulunk szembe a kötelezô
betelepítési kvótára tett javaslattal, és
azt elfogadják, akkor nem Magyarországon, hanem Brüsszelben mondják meg,
kivel kell együtt élnünk, a jövôben milyen etnikai összetételû lesz az ország.
Ne feledjük: történelmi jelentôségû
népszavazásról, nemzeti ügyrôl van szó,
ezért el kell menni voksolni! Arra kérem
a maglódiakat, menjenek el október 2-án
szavazni! Mondjunk nemet Brüsszel
elhibázott politikájára!
Dr. Szûcs Lajos
Maglód országgyûlési képviselôje

A népszavazás elé, Maglódra
L

A vezetô EU-politikusok jó részét
ugyan nem, de az európai polgárok többségét érezhetôen felrázták a
földrészt megbénító migrációs válság és
az azt kísérô terrorcselekmények. Az
Unió válságjelei egyre inkább megmutatkoznak: jól látszik, hogy pl. a menekültpolitika uniós, a bevándorláspolitika
tagállami hatáskörbe utalása milyen nehézségek elé állítja a tagállamokat, illetve azok jogalkotó szerveit. Tény, hogy
Magyarország az alapszerzôdések aláírásával elfogadta, majd az Alaptörvény E)
cikkében megerôsítette, hogy egyes
hatásköreit, így a menekültügyi politikáról szóló döntéseket a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolja.
A Lisszaboni Szerzôdés azonban

tisztázta azt is, hogy e területen megoszlik a felelôsség az EU és a tagállamok között, különösen a tagállamokba munkakeresési céllal, legálisan belépô migránsok engedélyezett számát illetôen. A bevándorláspolitikákra a szolidaritás és a
felelôsség tagállamok közötti igazságos
megosztásának elve az irányadó, ideértve
annak pénzügyi vonatkozásait is.
A Jacques Delors, az Euróapi Bizottság korábbi elnöke által „azonosítatlan
politikai tárgynak” (unidentified political
object) nevezett közösségben azonban
még mindig nem világos, hogy mi tartozik az Unió és mi a tagállamok hatáskörébe, és mivel az európai polgárok az
EU alkotmányának tervezetére és a liszszaboni szerzôdésre is nemet mondtak,
adódik a kérdés: vajon miért szorgal-

maznának éppen egy föderatív jellegû
Európát?
Az ellentétek és ellenérvek feloldására szolgálhat a népszavazás intézménye,
és bár Jorge Fernández Díaz spanyol
belügyminiszter szerint az EU „halálát”
okozhatja a népszavazások általánossá
válása, a közvetlen demokratikus eszközrendszer segítségül hívása valójában
már gyakorlat: gondoljunk a brit uniós
tagságról szóló vagy éppen a hollandok
Ukrajna csatlakozási szerzôdésével kapcsolatos referendumára. Ennek újabb
ékes bizonyítéka az október 2-án tartandó magyar kvótanépszavazás is, amely
akár példaként is szolgálhat a többi európai ország számára.
Ismert, hogy a magyar kormány
határozatot fogadott el arról, hogy a köte-
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Tisztelt Maglódiak!

Dr. ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász

lezô betelepítési kvótáról szóló országos
népszavazás kiírását kezdeményezi az
alábbi kérdésben: „Akarja-e, hogy az
Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elôírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történô kötelezô betelepítését?”
Sokan azzal igyekeznek bagatellizálni
a referendum ügyét, hogy az inkább csak
szimbolikus jelentôségû, s nem kötelezô
érvényû. A népszavazás azonban túlmutat a konkrét problémán és inkább azt
hivatott demonstrálni, hogy ilyen súlyú
ügyekben nem lehet dönteni az emberek
feje fölött, a megkérdezésük nélkül, igenis joguk van beleszólni abba, hogy kívánnak-e együtt élni a teljesen más világból,
kultúrából érkezôk tömegével.
A migrációs helyzet kapcsán az emberi jogok fontosságát hangoztatók egyik
gyakori érve, hogy az Európába érkezô
muszlimokon egyszerûen nem lehet számon kérni olyan, a nyugati világ számára
természetesnek számító alapvetô értékeket, amelyek magától az iszlám kultúrától idegenek, netán az ilyen vallási-kulturális hátterû migránsok számára felfoghatatlanok, érthetetlenek. A helyzet
súlyosságát mutatja egy nemrégiben
készült német közvélemény-kutatás. Az
egyik legnagyobb kutatói egyetem, a
Westfälische Wilhelms-Universität 1200
fôs reprezentatív felmérése meglepô
adatokkal szolgált az országban élô török
kisebbségek vallási szokásairól, feltárva
a németországi törökök elsô-, másod- és
harmadgenerációinak aggasztó preferenciáit. Minden második Németországban élô török többre becsüli az iszlám
jog elôírásait, mint a befogadó európai
állam jogrendjét, sôt a harmaduk visszaállítaná a kalifátus által diktált társadalmi rendet is. A megkérdezettek 36%-a az
iszlám szigorú gyakorlatában látja a
jelen gondjainak megoldását, és minden
10. válaszadó fundamentalista muzulmánnak vallotta magát.
A tömeges bevándorlás jelentôs veszélyfaktora a terrorizmus és a bûnözés,
ami elsôsorban a migránsok rossz életkörülményeibôl fakad. A sokszor képzetlen, kilátástalan jövôjû, gyenge identitású és emiatt fundamentalizmusba menekülô fiatalok könnyen válhatnak terro-

Történelemformáló idôket élünk. A kontinensünkre tartó
szakadatlan népvándorlás nemcsak Európa, hanem benne
Magyarország etnikai összetételének gyökeres megváltozását is elôre vetíti. Napról napra érkeznek a hírek arról,
hogy a felelôtlen bevándorlási politika milyen súlyos terheket ró a nyugat-európai országok polgáraira.
Idôrôl idôre szembesülünk olyan helyzetekkel, történésekkel, melyekhez magyar emberként kell viszonyulnunk.
Ilyen esemény az október 2-i népszavazás is, ahol nemzeti
önrendelkezésünk a tét. A betelepítési tervekrôl tartandó
népszavazás a magyarság jövôjérôl szól, és éppen ezért
nem sülyedhet a pártpolitikai csatározások szintjére.
Utódaink és szûkebb közösségünk, de egész nemzetünk
érdekében is kérem Önöket, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és mondják el véleményüket.
Nem engedhetjük át másoknak a döntés jogát!

Tabányi Pál, polgármester

rista cselekmények elkövetôivé. A migránsválság kezdete óta több százan vesztették életüket merényletekben Európaszerte. A nemzetközi terrorizmus megszüntetését célzó intézkedésekrôl szóló
ENSZ-nyilatkozat már 1994-ben arra ösztönözte a részes tagállamokat, így hazánkat is, hogy sürgôsen vizsgálják felül
a terrorizmus bármely formában és módon történô megnyilvánulásának megelôzésére, visszaszorítására és megszüntetésére vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezéseket, hogy az ügyre vonatkozóan átfogó jogi keretszabályozás legyen
hatályban.
Jól látható, hogy az EU, illetve egyes
tagállamai nem tettek eleget ennek a nemzetközi kötelezettségnek, sôt az elmúlt
évek terrortámadásai alapján érzékelhetô, hogy kontinensünk számára 200ﬂ.
szeptember ﬂﬂ. sem volt megfelelô figyelmeztetés.
Európa polgárai elvárják, hogy az EU
segítse a bûnözés elleni küzdelmet. A
bûnözôk pl. ne tûnhessenek el a határokat átlépve, és ne használhassák ki a
nemzeti jogrendszerek közötti különbségeket – jelentette ki Viviane Reding, a
jogérvényesülésért felelôs uniós biztos
20ﬂﬂ-ben „Az uniós büntetôpolitika létrehozása” címû közleményében, ugyanakkor az általa körvonalazott büntetôjogi
politika irányadó kritériumai már akkoriban megkérdôjelezték az EU új büntetôpolitikai irányvonalának hatékonyságát és eredményességét a bûnözés viszszaszorításában.
Az uniós szemlélet gyökeres változására van szükség, hogy ne legyünk teljes

mértékben kiszolgáltatva a radikális terrorista szervezeteknek. Permanens háborúban állunk, erre a harcra azonban az
Unió szemlátomást nincs felkészülve:
gyenge és sebezhetô. Nincs tehát más
megoldás, egy felelôs kormányzatnak ki
kell feszítenie a tagállami hatásköröket,
hogy megvédhesse országa határait és a
lakosságot.
Napjainkban az öreg kontinens sajnálatos módon már kevésbé biztonságos,
mint ﬂ0–20 évvel ezelôtt. Az újonnan érkezôk biztonságpolitikai problémát is
importálnak Európába: az állandósult
terrorveszély következtében bizonytalanná vált a globális közbiztonság és az
európai szociális ellátórendszer jövôje is.
Térségünk így egyre instabilabbá válhat,
és a civilizációk ütközése szakértôk szerint akár polgárháborús helyzetet is teremthet a kontinensen. Mindeközben
Európa vezetôi migránselosztási kvótákról és a schengeni rendszerrôl vitatkoznak, régi, be nem vált eszközökkel akarnak választ adni újszerû kihívásokra.
Az Unió vezetôinek képtelen kvótaterve alapjaiban változtatná meg kontinensünk etnikai, kulturális, vallási arculatát, noha erre semmilyen brüsszeli testületnek, vezetônek nincs demokratikus
felhatalmazása. Az európaiak és így a
magyarok megkérdezése nélkül nem
lehet ránk kényszeríteni migránsok tömegeinek kötelezô elosztását. A legjobb,
leghatásosabb eszköz arra, hogy megvédjük függetlenségünket és hazánkat
az idegenektôl, ha nemmel szavazunk
október 2-án a kötelezô migránsbetelepítési kvótára!
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Százdon járván
Srna Zoltán százdi polgármester meghívására utazott a Kacamajka táncegyüttes
és tucatnyi maglódi augusztus elején a
felvidéki kis településre. Százd Ipolyságtól 13 km-re nyugatra, Esztergomtól 25
km-re északra, a Búr patak partján, az
azonos nevû völgyben fekszik. A szép
fekvésû, mintegy 500 lelkes falu a Morda
„hegy” aljában bújik meg.
Srna Zoltánnal egy evangélikus találkozón ismerkedtem meg, és meghívásának eleget téve néhány barátommal
tavaly kerestem fel elôször a települést
az ipolymenti-hátság keleti részén. Két
órás autóút után érkeztünk meg, a polgármester úr az egész napját ránk áldozta, és a falu minden nevezetességéhez
elkalauzolt.
Idén augusztus 13-án pedig a Kacamajka 20 táncosával érkeztünk Százdra.
Délelôtt Srna Zoltán nekik is megmutatta a falu látnivalóit: például az Árpádkori katolikus templomot, az evangélikus
templomot, a három tájházat és a falumúzeumot. Mûvészettörténeti szempontból legérdekesebb a Szent Miklós tiszteletére szentelt római katolikus istenháza,
amely a 13. század második felében
épült. A 15. században késô gótikus stílusban átépítették, ekkor épült tornya is.
A hajó és a szentély falain még láthatók
a több mint 600 éves gótikus freskók
maradványai. A képeket ﬂ380 körül festette Nicolo di Tomasso itáliai mester, aki a
közeli Esztergomban is dolgozott.
A falu Maglódhoz hasonlóan sokat
szenvedett a történelem viharaiban, a

A felvidek.ma
cikke az ünnepségsorozatról
olvasható:
http://felvidek.ma/
2016/08/szazd755-egy-hetvegeaz-unneplesjegyeben/

török teljesen elpusztította, 1685-ben a
puszta helyek között említik. A ﬂ8. század
elején fôleg szlovákokkal telepítették
újra, akik azonban idôközben elmagyarosodtak. Lakói mezôgazdasággal, szôlôtermesztéssel, állattartással foglalkoztak.
A tájházakban a néptáncos fiatalokat
fôleg a régi viseletek ragadták meg.
Érdekes volt egy 1930-as évekbôl származó fekete menyasszonyi ruha, illetve
egy díszes lepedô, amirôl megtudtuk,
hogy az ilyen lepedô elkísérte az embert
egész életében: a születésekor kapta a
gyermek (valószínûleg a keresztszülôktôl) és a koporsóban azzal takarták le az
elhunytat.
A falunap sok programot tartogatott.
Jó volt hallgatni a kisóvodások mûsorát,
nyolc gyermek szerepelt, fele magyar
fele szlovák nyelven énekelt, szavalt. A
magyar gyermekek az ízes tájszólással,
gyönyörû kiejtéssel beszéltek. Iskola már
nincs a faluban, a környezô településekre járnak a gyermekek.
A Kacamajka nagy elismerést aratott,
szokás szerint gyönyörûen táncoltak és

Örökségünk, a maglódi hagyományok
Megjelent a Maglódi
Füzetek 160 oldalas
2–3. száma Maglódi
hagyományok címmel. Benne szinte
minden, amit tradícióinkról
tudható,
tudni kell és érdemes. Az elôszót Sándor Ildikó, a Hagyományok Házának munkatársa írta.
Deáky Zita, a Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyûjtemény szakmai vezetôje, a
mû szerkesztôje „Maglódi néphagyományok gyûjtése 1951–52-ben” címmel
írt bevezetô tanulmányt. A társszerkesztô Koltay Erika, a helytörténeti
kutatócsoport tagja és „felfedezôje” a
kötet gerincét nyújtó pályamûnek,
„Jakab Ilona »tudományos segéderô«
munkássága címen közölte írását. Jakab
Ilona Maglód népszokásai, táncai és
viselete” címû, több mint ﬂ00 oldalas
mûve adja a kiadvány legterjedelmesebb
részét, ezen írás köré szervezôdött az

olyan sokan voltak, hogy alig fértek el a
kis színpadon.
A Százd elsô írásos említésének 755.
évfordulójára rendezett ünnepségsorozat
keretében tartott falunapon megnyitottak egy babakiállítást is, ahová Maglódról is vittünk népviseletes babákat, melyeket Sass Erzsébet (Mihály Erzsébet)
kölcsönzött gyûjteményébôl. Mi egy
maglódi babát ajándékoztunk a falunak,
melyet a Kacamajka fellépése után
adtunk át Srna Zoltán polgármesternek.
Egy napot töltöttünk Százdon, de egy
életre szóló élménnyel tértünk haza.
Remélem, ezt mindenki nevében mondhatom, aki eljött velünk.
Kérges László
alpolgármester

Szerkesztette:

– A könyvtár szeptembertôl bevezetett új
nyitva tartásával a városi intézmények
szerdai hosszabbított nyitva tartásához
alkalmazkodik:
kedden és pénteken
9 –16 óráig,
szerdán és csütörtökön 11–19 óráig,
szombaton 9–12 óráig tart nyitva.
Hétfôn és vasárnap zárva van a könyvtár.

egész vállalkozás. Szentpál Olga „Jelentés a maglódi párosbálról” címû összefoglalója is felbecsülhetetlen néprajzi
érték. A kötet ﬂ050,– Ft-ért kapható a
könyvtárban.

– A MagHáz szolgáltatásai közé tartozik,
hogy bérbe adja különbözô termeit
születésnapi zsúrhelyszíneknek,
családi rendezvényekre,
esküvôkre, évfordulókra,
osztálytalálkozókra
s céges rendezvényekre egyaránt.
Terembérleti díjainkról érdeklôdjön a
(29) 326-222 telefonszámon vagy a
rendezveny.maghaz@gmail.com címen!
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Ízválasztók és ízőrzők
Talán nincs is olyan hagyomány, ami ne
a konyhában kezdôdne, folytatódna,
zajlana vagy végzôdne. Ugyanígy megy
ez itt, a fôváros keleti kapujában. Bizony,
nagyon jól ismeri a has vastörvényét a
Duna TV évtizedes, kitûnô mûsora, az
Ízôrzôk is. Sôt, a helyi zamatok, tradicionális kulináris különlegességek mellett felcsillantják a meglátogatott település kirándulási lehetôségeit, látnivalóit,
kulturális értékeit a hagyományôrzô kézmûvesek, civil csoportok felvonultatásával. Akik a bemutató közben rendületlenül rántanak, sütnek, fôznek, dinsztelnek, habarnak és kavarnak.
Ínycsiklandó televíziós települési értéktár ez. A stáb, Róka Ildikó és Móczár
István nyár végén Maglódon forgatott két
álló napon át, hogy aztán a félórás mûsoresszencia novemberben mûsorra is
kerüljön.
Miközben tehát most a tarka helyi civil forgatagból a Nyugdíjas Egyesület, ➌
a Roszicska Hagyományôrzô Egyesület
➍ és a Nôk Klubja ➏ fogott fakanalat,
hogy beavassa a nézôket a csicseriborsó
leves, a pecsenyka töltött krumplival, a
csirketorta rizzsel, a sült tarja lángoson
tavaszi salátával, ➎ továbbá a keksz
szalámi és a zserbó golyó készítésének
kulisszatitkaiba, bekukkanthatnak a nézôk a temetôben álló mûemlék evangélikus templomba, a helytörténeti gyûjtemény patinás épületébe, ahová a patak
parti történelmi sétányon át kanyarog a
legszebb út, no meg még a tájházba, ➐
sôt a Füstös család maglódi tányéroktól
roskadozó konyhájába ➋ is. FalusiTóthné Koller Ilona biokertjében ➊ a
fûszernövények illata bódította el a forgatócsoportot, a mûvelôdési ház kerti
színpadán pedig néptáncosaink, a külföldi kiküldetésben lévô Kacamajka holdudvara ➑ mutatta meg, mi a virtus Maglódon.
Csak hát az a pecsenyka…! Csak azt az
illatot nem tudom még most sem feledni!
vz

➊

➌
➊ Valahol itt kezdôdik a gasztronómia is,
a hagyomány is, a vidéki biokertben…
➋ …és a konyhában folytatódik…
➌ …hogy a szakácsok keze alatt testet
öltsön: a Nyugdíjas Klub szakácsnéi

➋

➎
➎ Négy dimenziós „költemény”:
sült tarja lángoson

➍

➍ Tabányi Zsuzsi néni konyhájában csillan a Roszicska hagyományôrzô tudása

➐ A tájház is ôriz: hagyományt, történelmet; a vártán: Szeberényi Lászlóné
➑ Az étel körforgásában a hagyományos
mozgásmûvészetnek (néptánc) is biztos
helye van

➏ A Nôk Klubja és a terülj, terülj asztalkám!

➐

➑

➏
Fotó: Róka Ildikó (3-6.) és Varga Zoltán

22

MAGHÁZ

Kedves Maglódiak,
Kedves Látogatóink,

Kedves Olvasóink!

A Maglódi Mûvelôdés Háza és a hozzátartozó
intézmények, mint a Szeberényi Lajos Városi
Könyvtár, a Szeberényi Lajos Helytörténeti
Gyûjtemény, a Tájház és a régi mûvelôdési ház
új vezetôjeként köszöntöm Önöket. Szeptember 1-jétôl vettem át ezt a megtisztelô feladatot
a leköszönô igazgatótól, Tóth István úrtól.
Engedjék meg, hogy pár szóval bemutatkozzam Önöknek!
Fábiánné Ollári Judit vagyok, 40 éves, férjezett, két gyermek édesanyja. 13 éve élek Maglódon, a gyermekeim már ide
születtek, Laura 10, Leona 8 éves. Mûvelôdésszervezô, fôiskolai végzettséggel rendelkezem.
Elôzô munkahelyem a maglódi bevásárlóközpont igazgatóságán volt, ahol az ott töltött 4 évem alatt lehetôségem nyílt
koncertek, kiállítások, pályázatok, bababörzék, flash-mobok,
sokrétû, sokszínû programok szervezésére. Igyekeztem minden lehetôséget megragadva Maglód érdekeit képviselni.

Mûvelôdési intézmény vezetôjeként a közösségi részvételre épülô, egy, a városunkért tenni akarók cselekvô szerepvállalásával mûködô
intézmény kialakítása a célom. Azt gondolom,
közös céljaink elérésének kulcsa a nyitottság
és partnerközpontúság.
A mûvelôdési ház tevékenysége nem
képzelhetô el a maglódiak, legyenek azok tôsgyökeres, helyi kötôdésû vagy újonnan városunkba költözô lakosok, nélkül.
A közösség érdekeit és igényeit szem elôtt tartva szeretnék
tenni városunkért.
Bízom benne, hogy számíthatok az Önök támogató együttmûködésére. Munkatársaimmal együtt invitálom Önöket a
gyönyörû mûvelôdési házunk falai közé.
Köszönöm szépen megtisztelô figyelmüket!

FábiánnéOllári Judit

A Magyar Népmese Napja
Legkedvesebb népmesém
Gyere és
mondd el vagy
olvasd fel
kedvenc
népmesédet!

Mesemaraton a MagHázban
a Magyar Népmese Napján

szeptember 30-án 15 órától.
Városi könyvtár
telefon: 29/325-137,
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

A Születés Hete alkalmából
meghirdetett rajzpályázat alkotásaiból kiállítás nyílik a Magyar
Népmese Napján a könyvtárban,
ahol 18 órakor sor kerül az ünnepélyes eredményhirdetésre is.
A képen Laczikó Hanga alkotása
(Hétszínvirág Óvoda, Katica
csoport)

A Demokratikus Koalíció
maglódi szervezete vállalta a régi
mûvelôdési ház vaskapujának és
bejárati ajtajának rendbetételét.
A fotón Paku Tamás (elnök),
Csécs Istvánné, Csécs István és
Farkas István.

2234 Maglód,
Fô utcat 4–6.
Telefon:
29/325-137
E-mail:
konyvtar@vkmaglod.bibl.hu

FOTÓ

„Hát hogymint vagytok otthon,
Pistikám?”

ALBU

Egy 225. évforduló és a Szent István-nap apropóján

Az István az 1960-as évek végén még
a 3. leggyakoribb magyar férfi név volt,
de a 2000-es években már nincs rajta a
100 legszívesebben választott listáján sem.

Tóth
István
a Vermesy Péter
Mûvészeti Iskola igazgatóhelyettese

Petrovics István
mészáros-vállalkozó
225 éve, 1791. augusztus 15-én született a Pest megyei Kartalon, és Valkón
töltötte gyermekkorát. Székálló legényként élt Maglódon 1815 és 1817 között.
Itt ismerkedett meg a nála 9 nappal
fiatalabb (a Turóc megyei Necpálon
született) Hrúz Máriával, aki elôbb
rokonánál, Hrúz Györgynél, majd miután ô elvesztette katedráját, Martiny
Mihály lelkésznél szolgált. Maglódról
mindketten a megélhetésük után mentek, más és máshová, hogy aztán Aszódon mégis megházasodjanak egy év
múlva.
(Orlai Petrich Soma festménye)

Morocz István
vállalkozó
Eddig az István név népszerûségének
csökkenése egyáltalán nem foglalkoztatott, csak (hogy is fogalmazzak?) az
„érdekes” nevek elterjedése. Ezer éve
lehet, hogy az István volt olyan idegen
csengésû, mint manapság a Rikárdó,
Kevin vagy az Ivett?! Amikor a fiamat
(szintén István!) a születése után elneveztük, az orvos, felpillantva a papírok
közül, felsóhajtott: „Végre egy normális
név!”

Dr. Móczár István
címzetes fôorvos
A családomban, a jászoknál az 1600-as
évektôl ismert az István név: az apám,
az ô nagyapja és ükapja is ezt kapta.
’Megkoszorúzott’ a jelentése, és én
büszkén viselem, szeretem. Elsô királyunk Szt. István vértanúról nevezték
el. A teljesség igénye nélkül is szép lista:
a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi
István, gróf Bethlen István, Bocskai
István erdélyi fejedelem, Nemeskürty
István és Örkény István író. A sok
becenév közül én a Pistit kaptam, a
Pistára allergiás voltam.

Édesapámat is Istvánnak hívják, ezért
nekem ez a legfontosabb, legszebb név.
Magam is nagy örömmel viselem.
Amikor a feleségemmel babát vártunk,
édesapám odajött hozzám, kicsit félrehúzott, és azt mondta: „Fiam, ha fiad
lesz, Istvánnak kéne keresztelni, mert
már csak mi ketten vagyunk Istvánok.
Ha velünk valami történik, nem marad
az egész nagy családban egy István sem
(ôk nyolcan voltak testvérek, édesanyámék is öten)… Bár nekem lányaim
lettek, de a nagyobbik ezt méltányolta a
kérést. A fia, Istvánka révén így megy
tovább a név. Persze én is „értesültem”
a magyar történelem egyéb Istvánjairól
is, nekik is nagyon örvendek.

Szeretem a nevem, mert nincs sok
belôle, és ez igazi magyar név.
Nekem különleges az augusztus 20.
is, mert akkor tartom a névnapomat.

Város Önkormányzatának
havonta megjelenô lapja
XXVII. évfolyam,
8– 9. szám

Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Felelôs kiadó: Fábiánné Ollári Judit
Fôszerkesztô: Varga Zoltán
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Reklámszervezés: MagHáz Kulturális
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