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Maglódi Városnapok hatodszor
Az idén háromnapos eseménysorozat keretében ünnepli meg Maglód, hogy
hat évvel ezelőtt kapta meg
a városi rangot. A Maglódi
Városnapok időpontja hagyományosan június vége,
ilyenkor még össze lehet
hozni a település lakosságát, mielőtt megkezdődik
az igazi nyár.
Az idei év is kínál bőséggel élvezeteket a maglódiaknak. Mielőtt belemennénk a részletekbe, csak

elöljáróban csalogatóul kiemeljük a Ghymes együttest, Janicsák Istvánt, az
egykori Z'Zi Labor frontemberét, a Petőfi téri főzőés süteménykészítő versenyt, kiállításmegnyitókat, köztük Babos Lászlóét,
és a harmadik nap komolyzenei hangversenyét.
Na, de lássuk részletesebben. A rendezvényt június 28-án 17 órakor Tabányi Pál polgármester nyitja
meg a Petőfi téren.

Az első nap kiemelkedő
eseménye a Maglódon élő
Babos László festő- és szobrászművész gyűjteményes
kiállításának megnyitása
lesz a Helytörténeti Gyűjtemény előadótermében 19
órakor.
A Petőfi téren felállított
színpadon a megnyitó előtt
zenés-táncos fellépések követik egymást, utána pedig
este nyolc órától fellép Janicsák István és a Maglódi
Asszonykórus.

A Maglódi Városnapok rendezvénysorozata keretében
június 29-én 19 órai kezdettel a Ghymes lemezbemutató koncertjét hallhatják a MagHázban.
(Részletek: www.mag-haz.hu; www.ghymes.hu)

A második nap is bővelkedni fog az eseményekben. Ekkor rendezik meg a
Petőfi téren a patakparton a
harmadik maglódi sör- és
gasztronómiai kavalkádot
a főző- és süteménykészítő
versennyel. Erre csapatok
jelentkezését várják. (A versenykiírással kapcsolatos információkat az 5. oldalon közöljük.)
A főzőverseny megnyitója reggel kilenckor lesz, s
miközben a vállalkozó szellemű séfek és kuktáik ételkülönlegességeiket készítik, beleértve délben a látványos káposztás óriáspalacsintát, a közönség élvezheti a színpadon fellépő
profi és amatőr művészek
produkcióit.
A zenés, táncos műsor
résztvevői: Bálint Emese,
Varga Vince, a Regősök
táncház zenekar, a Nyerítő
zenekar, a Táltos együttes,
a Bourdon régizene együttes, Rakita Anka, Késmárky
Uzonka énekesei, MartonLézer Márta, az E-dance
Hip-hop Tánciskola, a Mirabell Táncegyesület és a
MagHáz zumbatanfolyamának táncosai, a maglódi
civil szervezetek szereplői,
valamint Zsigmond Emőke
és Cseresznyék Dávid országos versenytáncbajnokok.
Időközben délelőtt tízkor
kezdődik a nyaralói iskolában a kispályás labdarúgótorna, amelyre hatfős csapatok jelentkezését várják.
Ugyanekkor a központi iskolában Maglód és Vámosladány asztaliteniszezői
mérik össze erejüket.
Folytatás az 5. oldalon
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A képviselő-testület döntéseiből

Új épülettel bővül a Polgármesteri Hivatal
A képviselő-testület május
23-án tartotta soros rendes
ülését. Ezúttal rekordszámú előterjesztés került a
képviselők elé, s az ülés
időtartama is a szokottnál
hosszabb volt. Nyolc képviselő jelent meg, hárman
(Falusi-Tóthné Koller Ilona, Imeczné Pelyvás Ildikó
és Papp Marianna) távol
maradtak.
A sort rendeletmódosításokkal kezdték. Elsőként a
helyi lakásrendeletben vezették át a múlt havi döntést, amely szerint a Rákóczi u. 7/1. számú lakást átadják az iskolának szolgálati lakás céljára, egyúttal a
Maglódi Csatorna- és Víziközmű Kft. Sallai u. 2. szám
alatti volt irodaépületét jelölik ki a vis maior miatt bekövetkezett lakhatási problémák ideiglenes megoldására.
A képviselők döntése értelmében a Polgármesteri
Hivatal nyári igazgatási
szünetét 2013. július 22-től
augusztus 2-ig tartja meg.
Egyidejűleg arról is határoztak, hogy a téli szünet
időpontja 2013. december
23-tól december 31-ig lesz.
A képviselő-testület helyi rendeletet alkotott azokról a szabályokról, amelyek
alapján a településvezető a
nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségét
biztosítja a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök készítése, módosítása témakörében a lakossággal és a civilekkel való
egyeztetések során. Ezt egy
január 1-jén életbe lépett
kormányrendelet írta elő az
önkormányzatoknak.
A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés díjáról szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte a képviselő-testület, mert az egyes
törvények Alaptörvénnyel

összefüggő módosításáról
szóló törvény szerint az önkormányzat a továbbiakban nem rendelkezik erre
rendeletalkotási felhatalmazással.
Cégek 2012. évi mérlegbeszámolói következtek. A
sort a fél éve működő DélPest Megyei Víziközmű Szolgáltató (DPMV) Zrt. (jogelődje a Gyáviv Kft.) nyitotta, amely 13 település vízés csatornaszolgáltatását
látja el. Gyömrő nem lépett
be az új cégbe.
A sorban a Tefü Kft. következett. A társaság 2,8
millió forint mínusszal
zárt, aminek hátterében az
üzemeltetési költségek növekedése, illetve a nettó árbevétel csökkenése és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos
többletkiadások álltak. A
2011. végi kintlévőségekből
több mint 10 milliót sikerült
behajtani, viszont ezek
mértéke 2012-ben is gyarapodott.
Az átalakuláson átesett
Maglód Projekt Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása csak jelképes volt, mivel
az átalakuláshoz ugyanezt
hagyták egyszer már jóvá.
Vita nélkül szavaztak a
képviselők a MagHáz Centrum Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójáról. A cégbeszámolókat a testület elfogadta, egyszer került az
igen szavazatok közé egy
tartózkodás.
Ezután adott beszámolót
Szmodics Róbert, a Monori
Rendőrkapitányság vezetője a kapitányság és a Maglódi Rendőrőrs 2012. évi
bűnügyi és közbiztonsági
tevékenységéről. Pozitívumként emelte ki, hogy a
rendőrőrs-parancsnoki csere problémamentesen lezajlott, a különböző mutatók összességében javuló
tendenciát mutattak. Az ismertté vált bűncselekmények száma 13 százalékkal

csökkent. Negatív előjelű
volt viszont a betöréses lopások számának alakulása:
27-ről harmincra. Sikerült
is elkapni egy hatfős betörő
bandát. (Sajnos a probléma
nem oldódott meg. Éppen a
testületi ülésre virradó éjjel
törtek be az egyik maglódi
élelmiszerboltba.) Nőtt a
közterületeken a rendőrök
megjelenése, ami biztonságérzetet adhat a lakosságnak.
Egyebekről szólva hangsúlyozta, hogy a közigazgatási bírságok összege az
előző évi nulláról 730 ezer
forintra nőtt, ismét jelentős
óraszámban vezényelték el
a kapitányságról a rendőröket egyéb feladatokra, a helyi rendezvények biztosítása problémamentes volt, jó
az együttműködés a hivatalos és civil maglódi szervezetekkel és a sajtóval is.
Tabányi Pál polgármester megkérdezte a lakó-pihenő övezetekben a sebességmérés lehetőségét, főleg
Klenován, amelyet tranzitútnak is használnak Gyömrő irányában. Elvileg ennek
nincs akadálya, hangzott a
válasz, fel kell mérni a terepet, hogy ez egyáltalán alkalmas-e szakszerű és jogszerű mérésre, s az sem
mellékes, hogy az egy darab, rendelkezésre álló készülék éppen hová irányítandó. Hosszú Tibor a biztonságos kerékpározásra
kérdezett rá, különös tekintettel az iskolásokra. A
rendőrségi beszámolót a
képviselők egyhangúlag elfogadták.
A sort a gyámügyi tevékenységről szóló értékelés
követte. Elhangzott, hogy a
legfontosabb ügyek év elejével a járáshoz kerültek, a
környezettanulmányok és
a segélyek helyi szinten
maradtak. Ezt követte a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója.
Mindkettőt egyhangúlag

fogadták el a képviselők.
Utóbbival kapcsolatban elhangzott a kérdés, hová kerül tanév végeztével a nevelési tanácsadás. – A feladatokat a járásban Üllő
kapja meg, de az iskola valószínűleg kihelyezett tagintézmény lesz, ez egyelőre
egyeztetés alatt van –
mondta Hosszú Tibor.
Ezt követően döntöttek a
Napsugár Óvoda intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázatról. A posztra
egyetlen pályázó volt:
Szathmáryné Papp Mária, a
jelenlegi óvodavezető.
Mintegy harminc oldalas
pályázati anyagát szóban is
kiegészítette. Az oktatási
bizottság támogatta a kinevezést. A szavazás egyöntetű volt, csak az érintett,
aki maga is képviselő, tartózkodott. Eszerint a testület a Napsugár Óvoda vezetésével 2013. augusztus 16tól további öt évre Szathmáryné Papp Máriát bízta
meg.
Gyömrő olyan döntést
hozott, hogy a Gyömrő–
Maglód–Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. további
üzemeltetésével a DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi
Kft.-t bízza meg és arra kérte a tulajdonostársakat,
Maglód és Ecser önkormányzatát, hogy hasonló
döntést hozzon. A képviselők határozata szerint Maglód Város Önkormányzata,
mint a gyömrői szennyvíztisztító telep 34,7 százalékos tulajdonosa megszünteti a Gyömrő–Maglód–
Ecser Szennyvíztelep
Üzemeltető Kft.-vel kötött
bérleti-üzemeltetési szerződését és a további üzemeltetéssel Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.-t bízza
meg.
A testület elfogadta a
2012. évi közbeszerzési statisztikai összegzést, amelyről
május 31-i határidővel tájéFolytatás a 4. oldalon
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koztatni kellett Közbeszerzési Hatóságot. Az összegzés azt tartalmazza, hogy
az önkormányzatnak nem
volt nyertes pályázata, illetve, hogy eredménytelen
volt a bölcsődepályázat.
A képviselők zöld utat
adtak a Polgármesteri Hivatal bővítésének. A Nyugdíjas
Klub által használt épület
lebontásával felszabaduló
helyre a Polgármesteri Hivatal épületének bővítéseként – a képviselő-testület
által biztosított ráépítési jog
alapján – két szinten 210
négyzetméteres irodaépület létesülhet, amely kiváltaná a Fő u. 25. szám alatt
található faházat, a Gyáviv
által eddig használt épületet.
Az új épületben hat irodahelyiséget, közös ügyfélteret és a hozzátartozó
kommunális helyiségeket
alakítanának ki. Az új épületben kapna helyet a
DPMV Zrt. ügyfélszolgálata mellett a Tefü Kft. és a
Maglód Projekt Kft. is. Ezzel a megoldással felszabadulhat és értékesíthetővé
válik a Gyáviv-apportból
visszakapott Fő utcai telek.
A beruházás, amelyet a
DPMV Zrt. finanszíroz a
beszedett közműfejlesztési
hozzájárulás terhére, a
Maglód Projekt Kft. beruházásaként valósulna meg,
bekerülési költsége előzetes kalkulációk szerint 42
millió forint. Az építési engedély már megvan, a bontás júniusban, az építési

munkák a nyár derekán
kezdődhetnek meg. Az új
létesítmény a Maglód Projekt Kft. tulajdonában marad.
A képviselő-testület jóváhagyta a 2013/14-es tanévvel kapcsolatosan az előző hónapban hozott döntés
értelmében, hogy felújítja
az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre utca
3–4. szám alatti épületet:
rendbe teszi az udvarát, két
osztálytermet, egy csoportszobát, tornaszobát, az iskolás gyermekek számára
megfelelő vizesblokkot alakít ki. Az épületben két negyedikes osztályt helyeznek el, délután a korosztálynak egy napközis csoportja marad az egyik teremben. Az étkezést a központi iskolában meg tudják
oldani. Az épület berendezését a Klebelsberg Intézményfenntartó vállalja.
Tabányi Pál polgármester megjegyezte, „combos
kis mutatvány lesz”, mármint a felújítás. (Ennek várható költsége nem hangzott
el az ülésen.) Az épület bevonása az iskolai oktatásba
a problémát csak egy évre
odázza el, a helyzet, a létszámgyarapodás az alsóban ezt követően is fennmarad, vagyis továbbra
sem lehet lemondani egy új
iskola építéséről. Mellesleg
– mint Szatmáryné Papp
Mária elmondta – az óvodákban is ugyanez a helyzet. Rövidebb távon, de
probléma az is, hogy az épületet jelenleg civil szerveze-

tek használják, az ő helyzetük is megoldásra vár.
A képviselő-testület úgy
döntött, hogy részt vesz a
Nemzeti Kulturális Alap és
a Vizuális Művészetek Kollégiumának közös pályázatán és a Martinovics téren
felállítja Szeberényi Lajos
egész alakos, rozsdamentes
acélból készülő lemezszobrát. A pályázat 5 millió forintot biztosít erre a célra az
önkormányzat 4,8 milliót
pályázott meg, önerő nem
szükséges. Az alkotás elkészítésére Babos László
maglódi képzőművészt
kérték fel. Szeberényi Lajosról a közelmúltban nevezték el a városi könyvtárat és a helytörténeti gyűjteményt, maglódi születésű
volt és részt vett az 1848-49es szabadságharcban. A
szobor helyének azért jelölték ki a Martinovics teret,
mert a központban és az
ófaluban már több szabadtéri műalkotás áll.
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő

önkormányzatok számára”
című, ÁROP-3.A.2-2013
kódszámú pályázati kiírásra,
20 millió forint összegű,
vissza nem térítendő támogatás igénylésével (ÁROP
= Államreform Operatív
Program). A pályázat megvalósítása önkormányzati
önerőt nem igényel. A pályázat keretében – többek
között – a Polgármesteri
Hivatal fejlesztését szolgáló szoftvervásárlás valósítható meg (például digitális
alaptérkép).
Sürgősségi előterjesztésben tárgyaltak a két vasútállomáson lévő büféhelyiség
bérleti díjáról. A MÁV az üzlethelyiségek bérbeadásával az önkormányzatot bízza meg, azzal, hogy igényt
tart egy minimálisan garantált bérleti díjra. A végső
árat az önkormányzat határozza meg, a garantált öszszeg feletti bérletidíj-bevétel ötven százalékára is
igény tart. Az önkormányzat a bérleti díj összegét
négyzetméterenként havi
bruttó 1000 forintban állapította meg.

Polgármesteri tájékoztató
A helyi háziorvosi ügyelet
ellátására vonatkozó szerződést az önkormányzat és
a Rescuemed Kft. vezetői
aláírták. Az új szolgáltató
2013. június 1-jével kezdte
meg működését Maglódon.
A nyaralói vasútállomás
területén a Tefü Kft. felújította a parkoló helyét. Az állomásüzemeltetésre való átvételének időpontja a május
31-i bejáráson derül ki.
A korábbi testületi döntés alapján elkészítettük a
köztéri kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatot és időben beadtuk a
Belügyminisztériumhoz.
Meghívást kaptunk a július 20-án megrendezendő
vámosladányi falunapra.
Maglódot a Roszicska
Egyesület és a Nőklub képviseli.
Az Árpád park felújítását
követően a 31-es körforga-

lom parkosítását is elkezdi
a Tefü Kft. Egy maglódi
vállalkozó ingyen megépíti
a körforgalom zöld felületének automata öntözőberendezését.
A Maglódi Polgári Kör
lebontotta az első világháborús emlékművet. A turulmadár és a dombormű
felújítását Babos László
szobrászművész, a talpazat
és oszlop felújítását, cseréjét Erdős Zoltán maglódi
vállalkozó végzi. Az emlékművet Somogyváry Mihály
belsőépítész tervei alapján
állítják fel.
A régi művelődési ház
mellett helyet kaptak a
piaci árusító asztalok. A jelenlegi piacsor bontása és
az útcsatlakozás kiépítése
júniusban veszi kezdetét.
(Készült a képviselő-testület május 23-i ülésére.)
Tabányi Pál
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A MagHáz ajánlata
Programok
Június 7-én, pénteken és 9-én, vasárnap
Molnár Ferenc: Az ibolya – vígjáték egy felvonásban
a Napsugár Óvoda pedagógusainak előadásában.
Támogató jegyek elővételben: 1000 Ft,
az előadás napján: 1200 Ft
Június 8-án, szombaton
16.00: A Mirabell Táncegyesület évzáró gálája
Június 13-án, csütörtökön
17.00: Pedagógusnap
Közreműködik az Általános és Vermesy Péter Művészeti
Iskola énekkara Késmárky Uzonka vezetésével és az iskola
Kostyák Attila vezette vonószenekara
Június 28-án, pénteken
16.00: Bata József zongoratáborának zárókoncertje
Június 28–30.
Maglódi Városnapok
Június 29-én, szombaton
19.00: Ghymes – „30 fényév” lemezbemutató koncert
Jegyek elővételben: 3000 Ft, az előadás napján: 3500 Ft
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Klubok, foglalkozások
Meditációs klub: hétfőn 10–11.30-ig.
Vezeti: Gerstenbrein Henriett, (06-70) 524-5046. Ingyenes!
Maglódi Kertbarátok Klubja: havonta egyszer, csütörtökön 17–19
óráig (pontos időpont a honlapon). Klubvezető: András Károly,
az ILEX-Kert Kft. ügyvezető igazgatója. Belépő: 500 Ft
Hastánc: hétfőn (haladó) 18.30–20 óráig
Vezeti: Amilah és Maja, (06-20) 458-4111, (06-20) 566-2522
Díja: 4000 Ft/bérlet, 1400 Ft/alkalom
Zumba: hétfőn 19–20 óráig, csütörtökön 18–19 óráig
Oktató: Dodan-Takács Viktória, (06-20) 522-6639
Díja: 8000 Ft/bérlet, 1000 Ft/alkalom
Jóga: kedden 17.30–18.30-ig. Díja: 800 Ft/alkalom
Vezeti: Balázs Gábor, (06-30) 293-6927
E-Dance hip-hop: kedden és csütörtökön, alsósoknak 16–17 óráig,
felsősöknek 17–18 óráig. Részvételi díj: 4000 Ft/hó.
Vezeti: Szilágyi Edina, (06-20) 560-2562.
Modern tánc: szerdán, 4–7 éveseknek 16–17 óráig, 8–12 éveseknek
17–18 óráig, 13 év felettieknek 18–19 óráig, valamint
pénteken 17–20 óráig. Vezeti: János Rita, (06-70) 709-8654
Baba-mama klub: csütörtökön 9–12-ig. Ingyenes! Vezeti: Laczkó Marika
Babazene: pénteken 10 órától. Vezeti: Gyurináné Pesti Györgyi,
(06-20) 431-9742. Ingyenes! Ajánlott korosztály: 0–4 éves korig
Csillagász szakkör: pénteken 18–20 óráig. Ingyenes!
Vezeti: Bánhidi Béla és Tóth Gábor (06-30) 960-6702.

FOGLALKOZÁSOK A „RÉGI MŰVHÁZBAN”
Zumba: kedden és pénteken 19–20 óráig. Vezeti: Szabó Kinga
Díja: 500 Ft/óra, bérlet: 4500 Ft
Szabadidő klub: minden hónap első és harmadik szerdáján 15 órától
Vezeti: Kiss Gáborné Éva (06-30) 271-6145. Ingyenes!
Egészség klub: szerdán 18–20 óráig. Vezeti: Falusi-Tóthné Koller
Ilona, (06-30) 684-8932. Ingyenes!
Ifi klub: pénteken 15–18 óráig a Családsegítő Szolgálat
vezetésével. Telefon: 325-156. Ingyenes!
Információ: www.mag-haz.hu • E-mail: kozpont@mag-haz.hu
Telefon: (06-29) 326-222, (06-70) 535-3921. Jegyvásárlás: Maglód, Fő út 4–6.
Rendezvényeinkre jegyek kaphatók: Auchan üzletsori virágbolt,
Auchan üzletsori Cserépváros üzlet, Edit ajándékbolt (nyaralói iskolával
szemben), Sütőgép pékség (Ady u. 38.), Sugár úti méteráru szaküzlet

Maglódi Városnapok
Folytatás az 1. oldalról

A főzőverseny eredményhirdetése délután négy órakor lesz, addig is a nagyközönség 300 forintos kóstolójegy ellenében saját véleményt is alkothat a szakácsok műveiről. Ezt követően
a városnapok közönsége átvonul a MagHázba, a program ugyanis ott folytatódik.
A szombati nap, egyben
a Maglódi Városnapok
csúcspontja a Ghymes
együttes „30 fényév” című
lemezének bemutatókoncertje lesz a MagHázban este hét órai kezdettel. (Jegyek elővételben 3000 forintért már most vásárolhatók, az előadás napján 3500
forintba kerülnek majd.)
A koncert előtt még két
tárlat nyílik a MagHázban:
az Aszalós család porcelánfestészeti kiállítása és láthatják Balázs Zoltán festőművész alkotásait is.
Nem maradnak le az első

két naptól a vasárnapi események sem. Délután három órakor tartják a könyvtárban a Szeberényi Lajos
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény névadó ünnepségét.
Ezt komolyzenei hangverseny követi a Díszteremben, amelyen közreműködik Gál Tamási Anna
hegedűn és Kovalszki Mária zongoraművésznő.
(Előbbi neve azért cseng ismerősen, mert szülei rendszeres résztvevői a Vermesy fesztiválnak.)
A háromnapos rendezvénysorozatot a Kacamaja
táncegyüttes előadása zárja
a MagHázban.
A Maglódi Városnapok
meghívott vendégei között
köszönthetjük immár hagyományosan a két testvértelepülés – Lövéte és Vámosladány – polgárait.
Szeretettel várjuk a városnapok programjaira a
maglódi lakosokat!

A főzőverseny versenykiírása
A verseny fővédnöke: Tabányi Pál polgármester, dr. Simon Tamás IPA
Magyar Szekció elnöke, Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere, Monostori Lajos (Agrometál Kft.).
Zsűri: az MNGSZ Szabadtűzi Lovagrend jeles képviselői
Helyszín: a Petőfi téri patakpart (Luther u.)
Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása: 7 órakor, ünnepélyes megnyitás: 9 órakor. Eredményhirdetés: 16 órakor.
A verseny jellege: szabadtűzi eszközök használatával készítendő ételek versenye. Kategóriák: I. Bográcsos húsétel főzőverseny; II. Grillezett
ételféleségek; III. Káposztás süteménykészítő verseny.
Elkészítési lehetőségek: Nyílt tűzőn (gáz vagy fa), bográcsban, grillen
vagy tárcsán. Kérjük, amennyiben lehetséges, saját eszközöket mindenki hozzon magával (gázpalackot, gázégő fejet nem tudunk biztosítani).
Fával tüzelés esetén lemez alátét használata kötelező, melyet a helyszínen 1500 Ft betéti díj ellenében és tűzifát biztosítunk!
Csapat összetétele: A főzőcsapat 1 fő vezető „szakácsból” és korlátlan létszámú segítőből, „kuktából” áll.
Főzési adagszám: 10 fő részére (1 adag a zsűrinek)
Elkészítés időtartama: 9–12 óráig (a zsűrinek 12–14 óráig lehet bemutatni).
Nevezési határidő: június 24-én 14 óráig nevezési lappal
A jelentkezési lap letölthető a www.mag-haz.hu vagy a www.ipakmsz.hu weboldalakról! Jelentkezni lehet: Tóth Istvánnál: kozpont@
mag-haz.hu, MagHáz, Maglód, Fő u. 4-6. vagy Lovasi Józsefnél: ipajozsi@vipmail.hu, Maglód, Wodianer u. 20.
Nevezési díj: I. és II. kategóriában: 3500 Ft, III. kategóriában nincs nevezési díj.
Díjazás: Vándor kupa: az a csapat nyeri, amely mindhárom kategóriában nevezett és az összes körülményt figyelembe véve a zsűri értékelése szerint a legjobb volt. Minden kategória I.–III. helyig: serleg, oklevél, érem. Különdíjat a legszebb kiállítású főzőhely és a zsűri által a helyezetteken kívül az arra érdemesnek ítélt csapatok kaphatnak, valamint a Helytörténeti és Gasztró totó résztvevői is.
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Gyermeknap két helyszínen
Május utolsó hétvégéjén jó
volt maglódi gyereknek
lenni. Két intézmény is várta színes programjaival a
gyerekeket: az alsósokat az
általános iskola, a felsősöket a MagHáz. Az iskola
hagyományosan a több kategóriában zajló kerékpárversennyel kezdett. A
résztvevők közül Kis-Nezvál Zsófi nyerte Tabányi
Pál polgármester felajánlását, a gyönyörű kerékpárt.
A Facebookon meghirdetett rekordkísérletek közül
a legnagyobb sikere a szappanbuborék-fújásnak volt.
Sokan vettek részt a Maglódi Rendőrőrs akadálypályáján is. Csakúgy, mint a
tanár-diák mérkőzéseken.
Mindeközben a MagHázban is zajlottak a különböző kézműves foglalkozá-

sok és szórakoztató gyermekprogramok.
Az idei gyermeknapot a
Kármel Gyülekezet maglódi csoportjával közösen
szervezték és bonyolították
le. Nagy sikere volt a gyülekezet tagjai által a színházteremben előadott mesének. Pancsinelló, a kis foltmanó történetét kipirult
arccal nézték a gyerekek. A
mese azt hivatott sugallni,
hogy mindannyian fontosak és értékesek vagyunk.
Az előadás végén kérdéseket kaptak a nézőtéren
helyet foglaló gyerekek, s a
jó válaszokért csoki volt a
jutalom.
Eközben az előtérben
folytak a kézművesfoglalkozások, az udvaron pedig
a Vörös Oroszlán Vitézei
játszottak a gyerekkel, fel-

Támogassuk Kristófot!

Kristóf 12 éves maglódi kisfiú. Súlyos betegsége miatt
az életéért küzd, nagymennyiségű 0 Rh-negatív
vérre van folyamatosan
szüksége. Amikor súlyos
betegségének híre kelt, nemes cselekedetek sora vette

kezdetét. Összefogtak ismerősök és ismeretlenek.
Közülük, legalábbis reméljük, sokan mentek el május
4-én az Auchan áruház véradó napjára, ahol Kristóf
részére is lehetett vért adni.
Szerettem volna a véradás során az eredményről,
a résztvevők számáról, indokaikról tájékoztató riportot írni.
Sajnos ebbéli törekvésemet nem koronázta siker,
mert a Vöröskereszt belső
szabályozása meglehetősen szigorúan kezeli a kommunikációt. Mindenesetre
köszönjük azoknak, akik
elmentek a véradásra.
Kristófnak a vérre a 104
hetes (!) kezelés alatt folyamatosan szüksége van.
Ezért arra kérjük a maglódiakat, hogy továbbra is tá-

Kézműves nyári tábor a MagHázban
Július 29–augusztus 2-ig és augusztus 5–9-ig kézműves
nyári tábor lesz a MagHázban. Az előzetes szerint lesz bábkészítés, gyöngyfűzés, zene és tánc. A részvételi díj 8000
forint napi háromszori étkezéssel. Információ: Késmárkiné
Marika néni (06-20) 473-4680, Baranyi Zsuzsi (06-20) 9441117, www.mag-haz.hu.

elevenítve a középkori lovagi játékokat.
A gyülekezet tagjai is
várták a gyerekeket „oroszlánetetéssel”, csokievő versennyel, horgászattal, seprű- és vízi focival. A Hamupipőke-játékban szét kellett
választani a babot a kukoricától, bent pedig papírtulipánokat hajtogathattak a
gyerekek. Kovács Brigitta
arcfestő keze alatt gyönyörű művek kerültek a kis
gyermekarcokra.
Dócs László gyülekezeti
taggal beszélgetve megtudtam, hogy mi vezérelte őket
eme nemes gesztus megtételére. Elmondta, hogy sajnos mai világunkban már
gyermeknek sem egyszerű
lenni, ezért a mai napon az
volt a fontos, hogy a gyerekek valóban élvezzék a

gyereknapot, majd megfogalmazta hitvallásukat:
őszinteség, szeretet, megbocsátás. Igyekszünk olyan
alapokat lefektetni, hogy a
magunk után hagyott örökség érték legyen számukra
– mondta a fiatalember.
Hitvallásukból ezen a napon a szeretetet hozták el a
gyerekeknek. Bár már régen kinőttem a gyermekkorból, én is nagyon jól
éreztem magam. Jó volt látni a sok-sok mosolygós,
boldog gyermekarcot.
Akinek köszönetet mondunk a gyereknap megrendezéséért: Kármel Pünkösdi Gyülekezet, Vörös
Oroszlán Lovagrend, Családsegítő Szolgálat, Babazene klub, Koncsek Emma,
Kovács Ferencné Ancsi néni, Regősök táncház zenekar, Osztertágné Szeili Mariann.
Késmárkiné Mach Mária

mogassák Kristófot és adjanak vért. Ezt bármelyik véradóhelyen megtehetik, ha
kijelentik, hogy célzott véradásban vesznek részt, és
bediktálják Kristóf adatait:
Fekete Kristóf; születési
ideje: 2001. február 10.;
TAJ-száma: 118 131 540; és
azt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai
részleg Onkológia és Hematológia Osztályán fekszik. A véradáshoz szükséges a személyi igazolványt,
a lakcímkártyát és a TAJkártyát is bemutatni. Maglódhoz legközelebb eső
véradóhelyek: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.,
hétfőtől péntekig 7 és 19 óra

között; 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20., hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra
között, pénteken 8 és 13 óra
között; 1204 Budapest, Köves u. 2-4., hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között. Kristóf várja a 0 Rh-negatív vércsoportú véradományokat.
G.P. és K.M.M.
*
A kisfiú támogatása a gyermeknapon is folytatódott.
A május 25-i rendezvényen
véradás ugyan nem volt, de
kupakgyűjtésből, felajánlott házi süteményekből,
azok megvásárlásából és
további pénzadományokból újabb jelentős összeg
gyűlt össze.

Evangélikus alkalmak
Június 9-én 10.30-tól: Konfirmáltak találkozója. A 60,
50, 25, 10 éve és a múlt évben konfirmáltakat hívjuk szeretteikkel együtt hálaadó úrvacsorai istentiszteletre és
emlékezésre templomunkba.
Június 30-án 10.30-tól: Születésnaposok köszöntése.
Köszöntjük azkat az egyházfenntartó hittestvéreinket,
akik születésük kerek évfordulóját 2013. második negyedévében ünneplik.
Július 7-én 10.30-tól: Búcsúistentisztelet. László Lajos
lelkészjelölt búcsú-istentisztelete.
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Pünkösdi zöldágazás az evangélikus templomban
Sokak számára az esztendő
legszebb hónapja a május.
Zöldbe borul a természet.
Színpompás virágok jó illata tölti be a levegőt. Május
egyben a szerelem hónapja
is. Első napjára virradóan a
legények sok helyen még
napjainkban is „májusfát”
állítanak kedvesük kapujába. Azonban kevesen tudják azt, hogy Pünkösd havában nemcsak lakóházakat, hanem templomokat is
díszítettek zöld ágakkal.
Különösen a hazai szlovák
evangélikusok körében élt
ez a vallási népszokás.
A hagyomány eredete
vélhetőleg a középkorba
nyúlik vissza. A XVII. században még országos elterjedtségről beszélhetünk
Kárpát-medence szerte. Az
ebben a korban tartott
evangélikus zsinatok határozatot is hoztak róla:
„megtartandó az a szokás,
hogy a diákok Pünkösdkor
zöld gallyakkal ékesítsék
föl a szent épületeket. Ez
azonban ne lövöldözéssel,
vagy más szertelenséggel
történjék, hanem énekléssel!” A XIX. század közepétől aztán szinte teljesen
megszűnt a pünkösdi
templomdíszítés szép szokása. Csak néhány helyen
maradt meg mutatóban.
Különös csodája Istennek,
hogy ez az ősi tradíció Magyarországi Evangélikus
Egyházunkban még a XXI.
században is fennmaradt!
Legjobb tudomásunk szerint, két főváros közeli,
„dombvidéki falucska tót
gyülekezetében”: Mendén
és Maglódon, mind a mai
napig velünk élő népszokás.
Mendén folyamatosan
élt ez a hagyomány. 2011-

ben fel is vették a mendei
evangélikus gyülekezet
pünkösdi hagyományát a
szellemi kulturális örökség
nemzeti jegyzékére.
Maglódon nem tudjuk,
mikor szűnt meg, de tudjuk, hogy az 1950-es évek
elején még élt ez a népszokás. 1952. május 31. és június 2. között végzett gyűjtést erről a maglódi pünkösdi népszokásról Jakab
Ilona, a Népművészeti Intézet munkatársa. Ő írta le
érzékletesen az 1952. május
31-én, Pünkösd szombatján, Maglódon történteket:
„…útközben egy vidám,
nótaszóval haladó leánysereggel találkoztunk, fél ünnepélyes viseletbe öltözve,
kezükben sok hímzett,
csipkés, keményített zsebkendőt, hímzett szalagot
víve. Utánuk kb. 20 lépésnyire, hatalmas topolya fákat vivő fiatalemberek jöttek. Követtük őket, mert
sejtettük, hogy útjuk az
evangélikus templomhoz
vezet a szokásos májfákat
felállítani.
A templomba érkezve,
lázas munkába fogott a fiatalság... A fák felállítása
után kezdődött a díszítés.
Először az oltár előtt lévő
két fát díszítették, annak
kellett a legszebbnek lenni.
Erre kerültek a szebbnél
szebb hímzett selyem szalagok (30–40 évvel ezelőtt,
ezeket a szalagokat a lányok a hajba fonva viselték), a gyönyörűen hímzett
zsebkendők, és a leghoszszabb taft szalagok. Közben
két »kis leánybíró« a szószék feldíszítésén fáradozott. A szószék külső, középső felére egy körülbelül
10 centi széles, és 150 centi

Konfirmáció. Május 12-én tartottuk az evangélikus
templomban a konfirmációt. Tíz fiatal: Baluja Patrik, Baranyai Zsolt, Bógyis Cintia, Franyó Szonja, Garam Benedek,
Gáspár Olivér, Kiss Viktória, Laczkó Áron, Sáránszki Noémi Mónika és Szever Ádám Csaba adott számot arról,
hogy ismeri egyházunk alapvető tanítását. A gyülekezet
Szentlélekért való könyörgését követően kézrátétellel kaptak áldást konfirmandusaink.

hosszú selyem szalagot kötöttek és helyezték az előre
bevert szögre, két oldalra
szintén egy-egy hasonló selyemszalag került, azzal a
különbséggel, hogy ezek
keskenyebbek voltak.
...A legényeket, közben
tréfás megjegyzésekkel
küldték fel a létrára, hogy a
fölső ágakat díszítsék.
Amelyik legény ügyetlennek látszott, mindjárt fölkiáltott hozzá az a kislány,
akinek udvarolt, hogy »ilyen
ügyetlen legénynek nem leszek ám a felesége«. A legény erre ijedt arcot vágott
és igyekezett magát megemberelni. Az összes fák
feldíszítése után került sor
a mezei csokrok, rózsa
csokrok, és különböző kerti
virágokból kötött csokrok
elhelyezésére...
Mindenfajta díszítést befejezve a lányok és legények egyesült erővel a
templom kitakarításához
fogtak. Elhordták a lenyesett ágakat, egyéb szemetet,
kiporolták a szőnyeget (ez a
legények munkája volt), a
lányok söpörtek a padsorok között is, majd a portörlés következett...
Ezután ki-ki párjával
összekarolva, énekszó közben ballagtak hazafele.”
A templomi zöldágazás
1999-ben lett újra velünk
élő népszokássá Maglódon. 15 évvel ezelőtti felújításában, a helyi szlovák kisebbség mellett, civil szervezetek, mindenekelőtt a
Nőklub és magától értetődően az evangélikus gyülekezet is szerepet játszott.
Hogyan zajlik napjainkban a templomi pünkösdi
zöldágazás Maglódon?
Pünkösd szombatjának
reggelén férfiak autókon,
utánfutóval, motoros fűrésszel felszerelkezve útnak indulnak. A település
határába vagy patakjának
partjára érve, megfelelő engedélyek birtokában, 20-25
darab, lehetőleg fiatal nyárfahajtást kivágnak. Ezeket

a templomhoz szállítják. A
templomban szintén modern kori újításként vízbe
állítva a padokhoz kötözik
az egyenként 3-4 méteres
nyárfaágakat. A papi bejáróhoz 3 pár és egy páratlan;
az ecseri úti templomkapuhoz 2 pár és egy páratlan; a
nagykórus alá és az orgonához 1-1 pár; az oltárhoz egy
pár nyárfaágat állítanak. A
párban lévő nyárfák ágait
az oltárnál és a padsoroknál összekötözik. A férfiak
munkája ezzel véget is ér.
Pünkösd szombatjának
délutánja már a lányokéasszonyoké. Ők színes szalagokkal, anyáiktól örökölt
hímzett keszkenőkkel díszítik a nyárfákat. Pünkösdi piros tűzszínűre cserélik
az oltárterítőt. Piros színű
szalagokkal díszítik az oltárt. Piros virágokkal ékesítik az oltárt és a padok végét. Ezt követően kitakarítják a templomot, hogy minden ékes rendben és tisztaságban fogadja az ünnepet.
Pünkösd vasárnapjának
délelőttjén aztán a Nőklub,
a Nyugdíjas Klub, a Roszicska Szlovák Hagyományőrző Egyesület és a
Kacamajka Néptánccsoport tagjai magukra öltik a
gyönyörű maglódi népviseletet és feljönnek az evangélikus templomba Isten
tiszteletére. A zöld ágakkal,
színes szalagokkal, kendőkkel díszített templomban felcsendül a gyülekezet
tagjainak ajkán az ősi ének:
„Szálljon hálaének, / Mert
itt a Szentlélek! / Tárj ajtót,
kaput! / Légyen száz virággal, / Zsendülő faággal
/ Ékes most az út!”
A zsendülő faággal, virággal díszített maglódi
evangélikus templomban
lévőket – ezt, a hagyományait oly büszkén őriző
gyülekezetet – pedig betölti
a pünkösdi ígéret: a megújulás, a Szentlélekkel való
betöltekezés ígérete…
Németh Mihály
evangélikus lelkész
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Az újrahasznosítható hulladékokat 2013 III. negyedévében havonta egyszer, csütörtökönként kell kitenni elszállításra az alábbi időpontok és utcabeosztás szerint:
2013. július 4., augusztus 1., szeptember 5.: Andrássy u.;
Apafy u.; Arany J. u.; Árpád vezér u.; Attila u.; Bajza u.; Baross u.; Bata F. u.; Báthory u.; Batthyány u.; Bercsényi u.;
Bethlen u.; Deák F. u.; Dobó u.; Eötvös u.; Erkel F. u.; Erzsébet krt.; Hargita köz; Határ u.; Hunyadi u.; Huszár köz; Irányi u.; Jókai u.; Kacsóh P. u.; Kisfaludy u.; Kossuth L. u.; Lövéte u.; Martinovics tér; Mikszáth K. u.; Sorompó u.; Szegfű u.; Szurony köz; Tinódi u.; Tisza u.; Torockó köz; Tüzér
köz; Vörösmarty u.; Wekerle u.
2013. július 11., augusztus 8., szeptember 12.: Ady E. u.; Bajcsy-Zsilinszky u.; Bezerédj u.; Bocskai u.; Csokonai u.;
Ecseri u.; Fő u.; Gábor Áron u.; Irinyi köz; Jászberényi u.;
József A. krt.; Katona J. u.; Kepler u.; Klára u.; Klauzál u.;
Lehel u.; Majláth u.; Mátyás király u.; Mendei u.; Pasteur L.
u.; Patak köz; Perczel M. u.; Rákóczi u.; Reviczky u.; Rózsaszál u.; Rudolf u.; Széchenyi u.; Szív u.; Wodiáner u.; Zrínyi u.

2013. július 25., augusztus 29., szeptember 26.: Aradi u.; Babits u.; Bellus tér; Bem u.; Beregszász u.; Csáktornya u.;
Damjanich u.; Darwin u.; Dózsa Gy. u.; Fűzfa u.; Galilei
köz; Gutenberg sor; Hold u.; Horváth M. u.; János u.; Kálvin u.; Kastély köz; Kinizsi u.; Kölcsey u.; Liliom u.; Linné
K. u.; Liszt F. u.; Lovassy u.; Luther u.; Madách u.; Mendel
K. u.; Móricz Zs. u.; Nap u.; Páskom köz; Petőfi S. u.; Petőfi
tér; Rózsa u.; Sallai u.; Semmelweis u.; Sugár u.; Szigetvár
u.; Táncsics u.; Thököly u.; Tompa M. u.; Vak Bottyán u.
Szelektív hulladékgyűjtési napokon kommunális hulladékot (háztartási szemetet) kitenni tilos.
Üveghulladékot tilos a szelektív gyűjtésbe kitenni,
azonban a Tefü telephelyén (Sugár u. 9.) munkanapokon 7
és 14 óra között azt le lehet adni.
Zöldhulladék elszállítása: A zöldhulladékot a II. negyedévben június 20-án, a III. negyedévben pedig szeptember 19-én szállítja el a Tefü Maglód teljes területéről. Ez
lehet lombhulladék, ág- vagy fűnyesedék, más zöldhulladék és komposztálható anyag. A sárga, „szelektív hulladék” feliratú zsákot zöldhulladék összegyűjtésére nem
szabad használni, bármilyen, lehetőleg átlátszó műanyag
zsákot ajánlanak helyette.

Kutatócsoport és baráti kör

Felújítás alatt az emlékmű

Megalakult tizenöt fővel a
Szeberényi Lajos Kutatócsoport azzal a céllal, hogy
szakemberek fogjanak öszsze helytörténeti ismeretek
bővítésére, kutatásokra és
azok tudományos igényességű feldolgozására.
Június 11-én este 6-kor a
múzeumban létrejön a Sze-

A Maglódi Polgári Kör újabb vállalkozásba kezdett. Az
aradi vértanúk emlékművel és az ereklyés országzászló
felállítása után az idén az első világháborús emlékmű felújítását vállalta fel.
A szervezet tagjai saját erőből és pályázati pénz felhasználásával fogtak az emlékmű felújításába. A rekonstrukció
keretében a málladozó műkő oszlopot kicserélik, a lábazatot és a süveget újracsiszolják, és újravésik az elesettek neveit. Az elesettek névsora az alsó részen hiányos. Részben
már sikerült pótolni, a temetőben találtak nevet, de átnézik
a hivatali és egyházi dokumentumokat is.
A turulmadár és a dombormű természetesen visszakerül az emlékműre, amelyet néhány méterrel a korábbi
helyétől állítanak majd fel. Az emlékművet eredetileg az
idén kilencven éve, 1923 novemberében állították fel.

A szelektív hulladék elszállítása

berényi Lajos Baráti Kör is.
Olyan, korosztálytól és
végzettségtől független érdeklődőkkel, akik szeretnének részt venni a gyűjtemény rendezvényein,
programjain, segítenék a
múzeum gyűjtőmunkáját,
érdeklődnek a hagyomány
iránt stb.

A Maglódi Hírhatár jelentette
Valóban vér a vérünkből: 0 RH negatív. Kristóf, az egyes számú „jelölt”. Segítenünk kell Kristófnak, és segíteni is tudunk. Hogy minél többen gondolhassuk: pont ilyen fiúcskát szeretnék én is!
Belekiabálni a Rossz arcába! Csipkerózsika és a 7 erény.
Álljunk is a Jó mellé, és kiáltsunk a Rosszra! Csak segítsen
Valaki mindig biztosan eligazodni a kettő között…
Balogh Bettina országos döntős. Diákolimpiai eredményeink. Az összetett versenyben Háfra Noémi és Fábián Attila 75 fős mezőnyben értek el 6. és 7. helyet, ami nagyon
megnöveli eredményük értékét. Balogh Bettinának még
szurkolhatunk, mert az országos döntő június 3-án lesz.
Itt élni kell. Baráz Miklós: Milyen kicsik vagyunk! A Kastély közben, az egykori Wodianer-udvarházban beszélgetünk. Megcsapja az embert a magyar és a maglódi történelem szellője az ódon falak és a sok könyv között, ám az erős
lokális öntudatot is hamar megregulázza itt a nemzetközi
perspektíva forgószele.
A maglódi házaspár „titka”. Művészet és lokálpatriotizmus. A lokálpatriotizmus (és a művészet) félreértése a képeslapok felületességét és csalóka idilljét elvárni az alkotóktól.
A teljes cikkek a Maglódi Hírhatárban olvashatók. A Hírhatár
közelebb hozza Önt a hírekhez, a városhoz: www.maglodihirhatar.hu

Szomszédolás Pécelen
A Magyarok Szövetsége és
a Nemzeti Érzelmű Péceliek Baráti Köre mindenkit
hív június 5–7-re a „Magyar
megmaradjék” elnevezésű
rendezvényre, amely egyrészt jótékonysági, mert
egy erdélyi kisfalu (Holtmaros) iskolájának felújítására gyűjtenek. Az épület
annyira leromlott, hogy a
működéshez szükséges engedélyeket is visszavonták.
Másrészt megemlékezés a
907. évi pozsonyi csatáról.
A rendezvényt hangulatos
környezetben, az M0-s péceli lehajtójánál, a Biker's
Pub motoros parkban és a

péceli hosszúréti zöldövezetben, a Rákos-patak partján rendezik meg.
Családi és gyermekprogramok, hadi bemutatók a
honfoglalástól napjainkig,
kézműves vásár és számos
egyéb program várja a vendégeket.
Az előadók közül kiemeljük Kasler Andrást és
prof. Dr. Papp Lajost, a fellépők közül az Örökség zenekart, a Magi Cserit, a Kalapács akusztikát, a Mobilmániát és a Kárpátiát. További részletek a www.baratikorpecel.hu honlapon
olvashatók.
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Az előadóművész maglódi zongoratanárnő
Horoscsák Veronikával, a
Általános és Vermesy Péter
Művészeti Iskola zongoratanárával beszélgettem a
MagHázban tartott jazzkoncertjét követően. Veronika Kárpátalján, Ungváron
született. Itt érték az első zenei impulzusok. Érdekes,
hogy a zongorán játszó, és
éneklő művész zenei tanulmányait hegedűn kezdte,
mégis a zongora vonzotta
inkább. Már 13-14 éves korában önálló zongorakoncerteket adott Ungváron és
Beregszászon, majd egy
muzsikus hatására kezdett
el jazzt is hallgatni.
Szülővárosa régiójában
úgy tett ismertségre szert,
hogy megnyert egy könynyűzenei énekversenyt. A
hír eljutott a nemzetközileg

elismert Cantus kamarakórushoz, amely többször is
meghívta mint szólistát
koncertjeire. Mivel Kárpátalján nem volt jazz oktatás,
ezért 19 évesen úgy döntött, hogy tanulmányait
Magyarországon folytatja.
Iskolai évei alatt bekerült a
Bergendy szalonzenekarba, ahol hét évig énekelt.
Ezzel elindult egy olyan
zenei karrier, amiről Ungváron álmodni sem mert
volna. Számtalan más zenei
környezetben is megfordult. Részt vett a „Csináljuk
a fesztivált” című tévéműsorban, hegedült és énekelt
a Freestyle Chamber Orchestrában. Fenyő Miklós
zenekarában a mai napig
állandó tag. 2006-ban megalakította a Horoscsák Ve-

ronika Sextettet, amiben élvonalbeli hazai jazzmuzsikusok működtek közre.
A MagHáz-beli koncerten mégis egy trióval lépett
fel. Az ötletet egy, a párjával, Zsömivel hallgatott
Sting-koncert adta, ahol
Brandford Marsalis szaxofonossal játszott duóban
úgy, hogy Sting gitáron kísérte saját magát. Veronika
azt gondolta, valami hasonlót kellene neki is csinálni,
csak trióban. Hogy elképzelése jó volt, azt a formáció
mostani, első koncertjének
sikere bizonyítja.
A koncerten elhangzott
néhány saját szerzeményű
dala is, melyeket a honvágy, a szerelem, az utazás
ihletett (énekelt orosz nyelven is). A lírai hangvételű

dalok közönségkedvenccé
váltak. A példaképekre irányuló válaszában hangsúlyozta: nehéz rangsorolni,
de talán Lara Fabiant és Stacey Kentet tudná említeni,
akik nagy hatással voltak rá.
A tehetséges művész (és
pedagógus) még elmondta:
igyekszik függetleníteni
magát a napi hatásoktól, rajong a virágokért, a természetért, és imád utazni. Búcsúzásnál még odasúgta:
nemsokára teljesül régi álmom, a családalapítás.
És ugye mondanom sem
kell, hogy őt is Tóth István
választotta ki jó érzékkel a
zongoratanári állásra annak idején a jelentkezők közül. Köszönjük, Pista bácsi,
köszönjük, Veronika…
kesmarkimari

Határjárás

úton túli dűlők neveit és saját szemükkel is meggyőződhetnek lakóhelyük természeti szépségeiről.
Legkedveltebb célterületünk a Maglód központjából alig másfél órás kényelmes sétával elérhető Túzberek, városunk egyetlennek mondható erdőterülete. Az erdő nevét egy honfoglaló nemzetségről (Túz,
Thuz) kapta. A középkorban lakott települést is nyilvántartottak itt hasonló
névvel. A közelmúltban
egészen az ötvenes évek végéig majorság működött az
erdős dombok ölelésében.
Ennek nyomait egy-egy
löszfalba vájt pince, kerekes kút és elvadult gyümöl-

csös képében még most is
láthatja az arra járó.
A Gödöllői-dombsághoz
tartozó állami tulajdonú erdő jellemző fafajtája a tölgy
és a juhar, de kisebb területen akácot és fenyvest is találhatunk a vadban gazdag
területen. Túzberek széléről tiszta időben ellátni egészen a Kékestetőig. A nagyobb távolságokhoz nem
szokott turista is könnyedén eljuthat az erdőtől jelzett útvonalon egynapos
túra keretében Pécelre, Isaszegre, Mendére vagy akár
Sülysápra.
Felvettük a kapcsolatot
az erdészet munkatársaival
annak érdekében, hogy
vonzóbbá tegyük a túzber-

ki erdőt a maglódiak számára. Pihenőhelyek, esőbeállók vagy akár egy kilátó
létesítésével a jövőben szeretnénk jobban kiaknázni
ezt a páratlan természeti
adottságot.
Tabányi Pál
polgármester

Magyarországon több évszázados, kiveszőben lévő
hagyománya van a határjárásnak. A húsvéti határjárás során a földbirtokosok,
gazdák végig járták birtokaik mezsgyéit, fölújították
a határjelző karókat, köveket.
A Maglódi Polgári Kör
által minden év május elején szervezett határjárás főként turisztikai célú, de
emellett nagy fontosságot
tulajdonítunk az ismeretek
átadásának is. Évről-évre
újabb természetkedvelők
csatlakoznak hozzánk, akik
tőlünk hallják először a vas-

Központi orvosi ügyelet
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. június 1-jétől
a Rescue-Med Kft. látja el az orvosi ügyeletet Gyömrőn,
Maglódon és Ecseren.
A két ambuláns ellátó hellyel és szakorvosokkal működő ügyelet személyesen, illetve súlyos esetekben kihívással érhető el, ezenkívül orvosi tanácsadás miatt is hívható.
Az alábbi helyeken és időben látogatható az ügyelet.
Gyömrő: 2230 Gyömrő, Szent István út 55. Telefon: (0629) 332-233. Hétköznap 18-22 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 08-20 óráig.

Trianoni megemlékezés
Lapzártánk után, megjelenés előtt tartottak megemlékezést június 4-én, a trianoni diktátum 93. évfordulóján Maglód központjában,
az Ereklyés Országzászlónál. A résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el
a nemzetet ért legnagyobb
tragédia napján.

Maglód: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7. Telefon: (06-29) 526140. Hétköznap 18-08 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 08-08 óráig.
Gyermekorvosi ügyelet elérhető: hétvégén és munkaszüneti napokon 09-13 óráig.
Mentőt vagy ügyeletet hívjon? Ha a betegség, rosszullét
hirtelen kezdődik, és valószínűleg kórházi ellátást igényel,
akkor gyorsabb, ha azonnal a 104-et hívja! Ilyen például a
szülés, mérgezés, fulladásos rosszullét, erős mellkasi fájdalom, olyan sérülés, amely sebvarrást vagy röntgent igényel, görcsös állapot vagy eszméletvesztés.
Kihívásra az orvosi ellátás csak szükséges esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén történik.
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Közérdekű elérhetőségek

gyógyellátásra, ajánlatos, ha legalább két hónappal korábban indítja el az új kérelmet.

A legutóbbi lapszám óta újabb információkkal, módosításokkal és pontosításokkal tudunk szolgálni a közérdekű
elérhetőségek című rovatban.

Munkaügyi központ
Új helyre költözött Monoron a munkaügyi központ. Címe:
Városháza, járási hivatal, Kossuth Lajos utca 78–80. Átmenetileg lehet, hogy még a (06-29) 612-260 vagy (06-29) 612301 telefonszámon érhetők csak el, de hamarosan visszakapják a régi számot: (06-29) 410-558 (fax is), (06-29) 415933. Az ügyfélfogadási idő nem változott.

Vecsési okmányiroda
A járásközpontban változás nem történt, viszont módosították a Maglódon is intézhető ügytípusok ügyfélszolgálati időpontját. A Polgármesteri hivatal (Fő u. 12.) fszt. 3.ban hétfőn 13 –16 óráig, szerdán 8.30–12 óráig, illetve 13–
17.30-ig, valamint pénteken 8–12 óráig lehet az ügyekben
eljárni. A hétfői napon csak a gyámhivatali ügyeket intézik, szerdán és pénteken viszont a gyámhivataliak mellett
az úgynevezett ügysegédi ügyfélfogadás keretében mindazokat az ügyeket, amelyek a Polgármesteri hivataltól a
járási hivatalhoz kerültek át január 1-jével, például: lakcím-ügyintézés, egészségügyi jogosultság, közgyógyellátás, ápolási díj stb. A teljes listát a Maglód újság 2013. februári számának 5. oldalán közöltük.
Közgyógyellátás
A 2013. április elsejei jogszabályváltozás miatt a méltányossági közgyógyellátási kérelmeket is először a járási
hivatalhoz kell benyújtani. Ha a járási hivatal ezt elutasítja,
az ügyfél részére megküldi a határozatot, egyben átteszi a
kérelmet az illetékes (a mi esetünkben a maglódi) önkormányzathoz, hogy vizsgálja meg, jogosult-e méltányosságból a kérelmező a közgyógyellátásra. Ez azt jelenti,
hogy akinek eddig is méltányossági jogosultsága volt köz-

ÚJRA MEGNYITOTTUNK!

KISS-HÚS ABC

Kéményseprés
Városunkat ellenőrzés céljából június végéig a Magyar
Kémény Kft. munkatársa keresi fel. Cím: Gödöllő, Remsey
körút 12., e-mail: mkgodollo@gmail.com. Ügyfélfogadási
idő: hétfőn 12–16, szerdán 10–16, pénteken 8.30–11 óráig.
Telefon: (06-40) 918-025/233, közvetlen: (06-28) 419-934.
sisa
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik édesapánk, Kiss Zoltán temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el,
és osztoztak mély gyászunkban.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
szerettünk, Király József temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló Király család

Függönyt, sötétítőt
szeretne?
Nálam megtalálja az igényeinek
megfelelő kínálatot!
Széles, sokrétű, erre az üzletre jellemző
választék, méltányos, akciós árakon!

Új akciók
Tojás
Csirkemell
Sertéslapocka
Házi kolbász
Kenyérszalonna
Házi hurka
Sütni való kolbász
Házi szalámi
Disznósajt
Zsír

Falugazdász
Pontosították a telefon/fax számot: (06-29) 612-361.

30,-/db
999,-/kg
1150,-/kg
1690,-/kg
750,-/kg
950,-/kg
1350,-/kg
1990,-/kg
1790,-/kg
600,-/kg

Naponta meleg tepertő!
Saját készítésű, házi füstölésű húsok
Az áruink tartósítószert nem tartalmaznak
Hideg-meleg étkezési jegyeket elfogadunk

Maglód, Sugár út 25. • Szent István tér 5.
Telefon: (06-30) 961-0973
Nyitva: hétköznap 7–15.30-ig, szombaton 7–12-ig

Erősen napsütötte szobákra vasaláskönnyített,
árnyékot adó függönyök és fényzáró sötétítők.
VIASZOS VÁSZNAK, pamut- és bútorvásznak
hintaágyak, konyhai bútorok szivacsainak
áthúzására.
Alumínium, műanyag, mennyezeti, fa-fém
rúdkarnisok!
Függönyvarrás,
ruházati cipzárcsere, nadrágfelhajtás!

Rövidáru-méteráru-lakástextil üzlet
Maglód, Sugár út 51.
(Ecser felé, a falusi temetői buszmegállónál)
Szeretettel várom! Anikó!
Nyitva: K-P 9–17, Szo 9–12, hétfőn zárva
Telefon: (06-30) 306-8417
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Maszatos évzáró

A tanév végének közeledtével egyesületünk programjai is a lassan befejeződnek, készülünk a nyári vakációra.
Május 4-én tartottuk a
„hivatalos” évzáró kirándulásunkat a Fáy tanya fölötti tisztáson. A Maglódi
Szabadidősport és Természetjáró Egyesület (Maszat)
szervezésében mintegy
százötven fő vett részt akadályversenyen, focizott,
petángozott, futott, húzott
kötelet, vagy egyszerűen
csak heverészett a tisztáson. Ez a hely sokak által
kedvelt, ezt bizonyítják a
tűzrakó helyek és a kiserdő
szélén felhalmozott szeméthegy is. Rendbe tettük a
környéket, az összegyűjtött
hulladék elszállítását szeretnénk megköszönni a Tefü Kft-nek.
A nap leginkább várt
programja persze a számháború volt, ahol ismét a
sárgák és a zöldek mérték
össze tudásukat, ügyességüket. A zöldek valamivel
előbb szerezték meg az ellenfél zászlóját, de a sárgák
értek vele előbb a táborhelyre. Mivel a csatának ez
a részlete nem volt precízen
tisztázva a lefektetett szabályok között, mindkét csa-

patot győztesnek kiáltottuk
ki.
Utolsó túránkon a Visegrádi-hegység egyik kedvelt
kirándulóhelyén, a Prédikálószéken jártunk. Ötszáz
méter szintkülönbséget
kellett leküzdeni, hogy hazánk egyik legszebb panorámájában gyönyörködhessünk. Így – hiába terveztünk kicsit könnyebb és nehezebb változatot – ezt a
magasságot mindenkinek
le kellett gyűrnie. Egy gyorsabban és egy lassabban haladó csoportra szakadt szét
a kétbusznyi kiránduló, de
végül mindenki sikeresen
felért a csúcsra. Bízunk benne, hogy a táj szépsége, az
elvégzett erőfeszítés öröme
kárpótlást nyújtott a hegymászás fáradalmaiért. Velünk tartott a kispesti Bolyai iskola 15 diákja igazgatónőjük vezetésével. Nem
az első, és reméljük, hogy
nem is az utolsó eset, amikor csatlakoznak hozzánk.
Teljes erővel készülünk a
vértesi sátortáborra. Négy
napot szeretnénk a legközelebbi lakóhelytől öt kilométernyire, a vadon kellős
közepén eltölteni.
Egy nyertes iskolai pályázat jóvoltából a rendszeresen túrázó nagyobb tanu-
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Fájdalommal tudatjuk,
hogy Zsilinszky Ferencné
(Jutka néni) életének 52.
évében, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt. Fájó szívvel
búcsúznak tőle kollégái és
tanítványai. „Küzdöttél,
amíg lehetett, most a csend
ölel át és a szeretet.”

ÁLLATORVOSI RENDELÕ

Dr. Téglás Csilla
Rendelési idő:
hétköznap 17–19 óráig

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Maglód, Jókai u. 1. Telefon: (06-30) 283-6947, (06-29) 328-353

lókkal a Természettudományi Múzeumban múzeumi
foglalkozáson veszünk
részt, majd Pilisszentivánra
készülünk, ahol a jági tanösvényt járjuk be szakvezető irányításával. A pályázatnak köszönhetően a
gyerekeknek jóval kevesebbet kell fizetniük a táborban is a tényleges költségeknél.
Folytatjuk a Maglód környékén élő növények feltérképezését, rendszerezését. Újabb bemutató lapok
készültek el, valamint táblázatba gyűjtöttük az éppen nyíló növényeket élőhely szerint csoportosítva.
Ezek hamarosan hozzáférhetők lesznek az egyesület
weboldalán: www.maszatok.hu
A kistérségünk lágyszárú vadvirágainak felfedezése, az adatok feldolgozása, könnyen használható
formában mindenki számára elérhetővé tétele,
hosszú, kitartó és aprólékos
munka. Olyan feladat, ami
tapasztalataink szerint a
munkát végzőnek adja a
legtöbb örömet. Ehhez a
programhoz kérnénk segítséget, vagy írhatnám, hogy
ennek az örömét osztanánk
meg másokkal. Családok,
baráti társaságok, osztályok fogadhatnának örökbe egy-egy területet! Ezt a
saját részt kellene egy éven
át rendszeresen látogatni és
feljegyezni, hogy hónapról
hónapra miként változik a
virágok összetétele. Lehetne gazdája a nyaralói árok-

partoknak, a Hármashegynek, Locsod-pusztának és így tovább. Izgalmas
megfigyelni, hogy mennyi
szépséget rejt a közvetlen
környezetünk, amely mellett lehet, hogy évtizedek
óta csak elsétálunk.
Nehogy bárkit, aki szeretne ebben részt venni,
visszatartson a félelem,
hogy nem tudja azonosítani a virágokat! Természetesen segítünk határozó
könyvekkel, tanácsokkal,
de ezen kívül egy fénykép
is elegendő lehet. Bíztatunk
mindenkit, hogy kapcsolódjon be a Maszat nagyszabású kutató munkájába.
Bővebb tájékoztatást egyénileg küldünk minden érdeklődőnek (turoczi67@
gmail.com).
A nyárra nem tervezünk
nagy, az egész egyesületi
tagságot megmozgató
programokat, de azért vannak titkos terveink. Lesznek meghirdetett családi
túrák, amelyeken szívesen
látjuk az éppen nem nyaraló Maszat-tagokat és
„maszaton kívülieket” egyaránt. Iskolai szünet lévén
kérjük mindazokat, akiket
érdekel ez a lehetőség, figyeljék a már fentebb említett weboldalunkat, illetve
fel lehet iratkozni hírlevélre
Turóczi Csabánál és akkor
egészen biztosan kapnak
értesítést ezekről az alkalmakról.
Mindenkinek szép nyarat, boldog szünidőt kívánunk!
Patkós–Turóczi

Munkatársat keresünk!
Irodai ügyintéző munkára az alábbi feltételekkel:
• Nyelvtudás: német, francia (esetleg francia helyett angol)
• Külföldi partnerekkel kapcsolattartás,
jó kommunikációs képesség
• Megbízható, rugalmas, szorgalmas, becsületes ügyintézés
• Számítógép felhasználó szintű ismerete
• Minimum középfokú végzettség
Önéletrajzokat a madai.eta@meta-tex.hu címre küldjék
Cím: Meta-Tex Kft., 2234 Maglód, Fő út 104.
Telefon: (06-30) 900-1038, Madai Mihályné

12

MAGLÓD

Maglódi TC: a 6. hely biztos, az osztályozó nem
Április végén, május elején nagyon mély gödörbe került
felnőtt csapatunk, mely zsinórban négy vereséget szenvedett az NB III Mátra-csoportjában. A sorozatos sérülések és
eltiltások miatt minden meccs komoly fejtörést okozott
Baranyai Pál edzőnek, aki többször kénytelen volt az ifjúsági csapat játékosaihoz nyúlni. A sikertelen széria hamar
világossá tette, hogy a jövőre is harmadosztályú részvételhez szükséges első öt hely egyikére sem érhetünk oda.
Őszi jó szereplésünknek köszönhetően volt annyi pontunk, hogy az utolsó szalmaszálat jelentő hatodik hely
megtartására legyen reményünk. Ehhez kellett a tavasszal
szenzációs teljesítményt nyújtó, hetedik helyen álló Salgótarján elleni sikeres mérkőzés, amelyen legalább egy pontot szükséges volt szerezni. Ha nehezen is, de egy 95. percben (!) szerzett góllal ez végül sikerült is. Ez az egy pont a
gödörből is kilökött minket, mert azóta kétszer is győzni
tudtunk, köztük az éllovas Hatvan ellen is, mellyel reális
esélyünk maradt az osztályozóra.
Ehhez ugyan nyernünk kell a lapzárta után játszandó
utolsó fordulóban, a sereghajtó Ózd ellen és a többi NB IIIas csoportban is szerencsésen kell alakulnia az eredményeknek ahhoz, hogy legalább a második legjobb hatodikak legyünk, mert csak az első és a második játszhat a harmadosztályért a hat csapat közül.
A kupában is vegyesre sikerült a teljesítményünk. Amikor a „hullámvölgy” legalján voltuk, akkor látogattunk az
ugyancsak NB III-as Biatorbágyhoz, ahol sima 5-1-es vereséget szenvedtünk és nem jutottunk az elődöntőbe. Viszont vigaszágon folytathattuk a még egy főtáblás helyért
zajló csatát melyben le is győztük a Hernád csapatát. Júniusban a megyei első osztályban szereplő Pilis vendégei
leszünk, és ha nyerünk, bekerülünk a Magyar Kupa főtáblájára. Eredmények:
Maglódi TC–Rákosmente KSK 0–4 (0–0)
Baranyai Pál játékos-edző: Egy tízperces rövidzárlat megpecsételte a sorsunkat. Elfogytunk...
Gyöngyös AK-Ytong–Maglódi TC 3–1 (0–1)
Góllövő: Rakita G., piros lap: Szacskó L. a 92. percben.
Baranyai Pál: Amíg nem tudunk egymásért küzdeni,
amíg nem tudunk koncentrálni kilencven percig, addig folyamatosan vereségeket fogunk szenvedni.
REAC–Maglódi TC 3–1 (2–1)
Góllövő: Weisz T., piros lap: Vincze L. 67. percben.
Baranyai Pál: Nehéz mit mondani egy ilyen meccs után.
Ikszes mérkőzés volt, de figyelmetlenségeink miatt ismét
saját magunkat vertük meg. Gratulálok a REAC-nak! Megyünk tovább és megpróbáljuk a hátralévő mérkőzéseket
sikerrel venni.
Maglódi TC–Salgótarjáni BTC-Puebla 1–1 (0–0)
Góllövő: Lovrencsics B. (11-esből).
Baranyai Pál: Igazságos döntetlen született a mérkőzésen. Mi próbáltunk játszani, míg a vendégek a kontrákra
építettek.
Nagybátony–Maglódi TC 0–2 (0–0)
Góllövő: Lovrencsics B., Pintér A.
Baranyai Pál: Egy sokkal támadóbb szellemű Nagybátonyra számítottunk. A találkozót végig irányítva, megérdemelt győzelmet arattunk a kilenc emberrel védekező,
kontrákra játszó hazaiakkal szemben.
Maglódi TC–FC Hatvan 4–3 (1–3)
Góllövő: Makovi R., Polyák B., Lovrencsics B., Lukács B.
Maglódi TC: Szacskó L.–Szőke R., Molnár O., Rakita G.,

Vincze L. (Pintér A.)–Németh Zs.,Budafai G.–Makovi R.
(Lukács B.), Weisz T., Polyák B.–Lovrencsics B. (Haciglu
S.), edző: Baranyai Pál
Baranyai Pál: Az első félidőben megérdemelten vezetett
a Hatvan három-egyre. A fordulás után, az utolsó harminc
percben viszont teljesen leálltak és átadták nekünk az irányítást. Ebben az időszakban több helyzetünk is volt,
amikből hármat gólra is tudtunk váltani. Összességében
azt mondhatom, hogy ez mai egy erősen ikszes mérkőzés
volt, de a végén a sors most mellénk szegült, ezért végül mi
örülhettünk a három pontnak.
– Elmondhatjuk, hogy kijöttünk a gödörből?
– Azt nem mondanám, de ez a mai győzelem nagy erőt
adhat nekünk az ózdi mérkőzés előtt, ugyanakkor az is lényeges, hogy a hatodik helyünk már biztos. Azt gondolom, Maglód mindenképpen megérdemelné, hogy NB IIIas csapata legyen és bízom benne, hogy ez valóra is válik.
Mérkőzések a Pest Megyei Kupáért (Magyar Kupa előselejtező):
Viadukt SE-Biatorbágy–Maglódi TC 5–1 (1–0)
Góllövő: Lovrencsics B.
Rakita Gábor pályaedző-játékos: Az első félórában több
nagy helyzetünk is volt, de sajnos ezek kimaradtak, a hazaiaknak viszont sikerült betalálniuk, ami után nehéz
helyzetbe kerültünk. A második félidőben muszáj volt kitámadnunk, amit a Biatorbágy eredményes kontrákkal
bosszult meg és így négygólos vereséget szenvedtünk.
Hernád SE–Maglódi TC 2–4 (0–3)
Góllövő: Budafai G., Pintér A., Lovrencsics B., Weisz T.,
kiállítva: Budafai G. a 60. percben.
Baranyai Pál: Ha kicsit jobban koncentrálunk nagyobb
különbséggel is nyerhettünk volna. Örülök, hogy újra lehetőséget adhattam a fiataloknak.
***
Egyesületünk zászlóshajója ebben a hónapban az öregfiúk
volt. Ellentmondást nem tűrően menetelnek a bajnoki cím
felé, amihez már csak egy-két csatát kell megnyerniük. Reméljük, nem torpannak meg és idén is lehet egy érmes csapatunk!
Sülysáp–Maglódi TC 5–6 (góllövő: Bíró A. 3, Gál J. 2,
Tóth L.)
Maglódi TC–Nagykáta 5–4 (g: Baranyai P. 2, Tóth L., Totika B., Papp T.)
Tápiószele–Maglódi TC 2–0
Maglódi TC–Albertirsa 10–5 (g: Gál J. 3, Baranyai P. 2,
Bíró A. 2, Papp T. 2, Németh G.)
Maglódi TC: Hafner–Varga A., Rakita G. (Kiss Gy.), Faragó L., Metz Gy.–Tabányi P., Totika B., GÁL J., Bíró A.–Baranyai P. (Papp T.), Németh G. (Merczel J.)
Bodonyi Sándor csapatvezető: Egy nagyon jó első félidőt
követően a cseréink nem tudtak megfelelő lendülettel beszállni a mérkőzésbe, így a második negyvenöt percet elveszítettük 5–4-re. Természetesen a győzelmünk nem forgott veszélyben, de egy bajnoki címre hajtó csapatnak nem
szabad hazai pályán öt gólt kapnia.
Hernád–Maglódi TC 4–7 (g: Tóth L. 3, Baranyai P., Gál
J., Bíró A., Rakita G.)
Maglódi TC–Bugyi 3–0 (játék nélkül, mert a Bugyi csapata nem érkezett meg).
Albertirsa–Maglódi TC 3–4 [g: Bíró A. 2 (egyet 11esből), Tóth L., Gál J.]

Eladó ingatlana van?

A MAGLÓD újság következő száma
2013. augusztus 7-én (+4 nap terjesztés)
jelenik meg. Lapzárta: július 31.
A MAGLÓD újság hirdetési árai

Mi segítünk az eladásban és
a teljes folyamat lebonyolításában!

1/1 oldal
1/2 oldal
1/3 oldal
1/4 oldal

Egyetlen megbízással bekerülhet
több száz ingatlaniroda kínálatába!

44 000 Ft
24 000 Ft
17 600 Ft
13 200 Ft

1/6 oldal
1/8 oldal
1/12 oldal
1/16 oldal

9 400 Ft
7 200 Ft
5 000 Ft
3 800 Ft

Színes felár: +25%

Hívjon, segítek!

Az árak az áfát nem tartalmazzák

Mészáros Zsuzsanna: (06-30) 841-3936

Rendszeres hirdetőinknek félév–egyév esetében
kedvezményt adunk!
Hirdetésügyben felvilágosítást
a (06-30) 949-3006 telefonszámon és
az rv.varga@t-online.hu e-mail címen adunk.

TOLLFELVÁSÁRLÁS
Régi dunyháját, párnáját, paplanját
NAPI ÁRON MEGVÁSÁROLJUK!
Nyitva tartás: H–P 8–15 óráig
PETER'S PAPLAN KFT | 2234 Maglód – Wodiáner telep
( 31-es főút , Jászberény felé, Maglód vége táblánál )

peterspaplan@peterspaplan.hu
Telefon: (06-30) 686-0529

MAGLÓD
az önkormányzat havilapja
Kiadja: az önkormányzat megbízásából az R.V. Varga Bt.
Felelős kiadó és főszerkesztő: Varga András
(Tel/fax: 06-1-258-0117; mobil: 06-30-949-3006;
E-mail: rv.varga@t-online.hu). Írások, hirdetési anyagok
leadhatók a Polgármesteri Hivatal titkárságán
Nyomda: Rosental Kft. • Terjeszti: Magyar Posta
Megjelenik 4100 példányban

„Lyoness”

CSALÁDI PIZZAHÁZ
Fatüzelésú kemencében, kövön sütött pizzával és
új külsővel, illetve étkekkel várjuk régi és új vendégeinket!
Éttermünk az interneten: www.csaladipizzahaz.atw.hu

Maglód, Bezerédi és Szív utca sarkán

Ételrendelés és asztalfoglalás: (06-29) 328-274, (06-20) 357-6459
Új Digi-s szám: (06-29) 740-389
Rendelésfelvétel 11–21.30-ig, pénteken, szombaton 11–22.30-ig
Maglódon a házhoz szállítás ingyenes | Szállítunk még Ecserre, Gyömrőre, Pécelre, Rákoskertre

Nyitva: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök 12–22 óráig, péntek, szombat 12–23 óráig

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

akció!

2500 Ft felett energiaital vagy 0,2 l-es rostos üdítő
3000 Ft felett palacsinta (3 db kakaós vagy ízes)
5000 Ft felett 2 l-es szénsavas üdítő

RENDEZVÉNYEK lebonyolítását 40 főig vállaljuk!
(Esküvő, születésnap, ballagás, keresztelő stb.)

Nyitva tartás: H 12–20-ig, K-SZ 8–20 óráig

• Lottózó
• Hűsítő limonádék
• Kávéfinomságok • Forró csoki
• Gépi fagyi
• Szeszesitalok

CAFÉ LIVE

Bejelentkezés:
Kovács Judit kozmetikusmester
(06-30) 954-2830

• Arc- és testkezelések
• Tinikozmetika
• Férfi arcápolás
• Sminktetoválás
• 3D műszempilla
• Alkalmi sminkek
• Testmasszázs

Nyitva tartás:
H 12–18, K–Cs 6–18, P–Sz 5–18, V 5–12 óráig

Horgászbolt | Számítástechnika | Ruházat

Nyitva tartás:
K–P 9–18, Szo 9–12 óráig

Telefon:
(06-29) 326-257
(06-30) 710-1495
Fényre sötétedő
multifokális akció
www.monoptik.hu

Nyitva tartás: hétköznap 9–20, szombaton 9–15 óráig
Telefon: (06-30) 927-0973

• Álló fekvő szolárium – Ergoline
• Flabélos, Oto Chili alakformáló gépek
• Talpmasszázs • Yamuna termékek • Bizsuk

GOLD SUN STÚDIÓ

SIVATAGI CSUKA

NATURAL
KOZMETIKA

PLATÁN UDVAR

Maglódon, a Sparral szemben

Májusi fotók

A Gyereknap legkedveltebb programja volt az arcfestés

A zöldbe borult evangélikus templomban pünkösdkor

Számháborúztak a Maszat gyermekei a Fáy-tanyánál

A polgári kör által szervezett hagyományos határjáráson

Magával ragadta közönségét Horoscsák Veronika

A gyerekek nagyon élvezték az iskolai egészségnapot

A szezonzáró körzeti Bozsik Torna résztvevői Maglódon

Nyaraló: új állomás új parkolóval

Fotók az újságban: Gonda Péter, Késmárkiné Mach Mária, dr. Móczár István, Sipos Renáta, Evangélikus Egyház, Maglódi TC, Maszat

