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Az önkormányzat havilapja

XXIV. évfolyam 7. szám – 2013. szeptember

Városunk díjazottjai 2013-ban
Augusztus 20-án, Szent István napján sok érdeklődő
jelent meg a MagHázban a
hivatalos ünnepi műsoron.
Az érdeklődés egyik oka,
hogy ezen a napon adják át
minden évben a maglódi
városi díjakat, és ezúttal a
műsort is úgy alakították,
hogy a fellépők mindegyike vagy maglódi, vagy innen nőtte ki magát, vagy az
utóbbi időszakban a várost
választotta otthonául.
A Himnusz eléneklése
után a történelmi egyházak
képviseletében Barotai
Endre római katolikus plébános, Bálint Klára református lelkipásztor és Rezessy Miklós evangélikus
lelkész (Németh Mihály he-

lyettesítőjeként) szentelte
meg az új kenyeret, amelyet
a műsor végéig a MagHáz
dolgozói felszeleteltek, és
minden távozót megkínáltak belőle.
A műsort Kovács Zsófia
kezdte, aki Szent Istvánról
szóló népéneket adott elő.
Az énekes már többször kiugró módon, első helyen
végzett az iskolások regionális énekversenyén, és ezúttal is magával ragadta
közönségét.
Tabányi Pál polgármester mondta az ünnepi köszöntőt. Gondolatmenetét
azzal indította, hogy államalapító Szent István napja a
hazaszeretet napja, emellett a becsületes munka és

az összefogás ünnepe is.
Maglód ebben bizonyított:
a város és közösségei helyt
állnak, ha az önkormányzatnak erre szüksége van.
A műsor mindegyik előadójáról el lehet mondani,
hogy kiemelkedő színvonalú volt. Nagy Levente hegedűjátéka ezen belül is a
csúcsra törekszik. Enes
Nagy Sándor szobrászművész fia, az Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola egykori tanítványa Paganini 1. számú Capriccióját
adta elő. Hogy milyen színvonalon, azt hűen visszaadja a 4. oldalon lévő, előadásáról készült fotó.
Meglepte a közönséget
Tordai József Szent István

Ökumenikus kenyérszentelés
Barotai Endre római katolikus plébános, Rezessy Miklós evangélikus lelkész és
Bálint Klára református lelkipásztor szentelte meg
az új kenyeret a MagHáz ünnepi programjának megnyitójaként.

királyhoz írt versének előadásával Nagy Krisztina.
A sorban újabb sikert elérő fiatal lányok következtek: Kiss Helga és Kónicz
Zsófia, akik a regionális
zongoraversenyen első és
második helyezést értek el.
Kónicz Zsófia Johann
Strauss Terefere-polkáját
adta elő, majd ketten Diabelli négykezesét játszották
el.
Ezt követte a városi díjak
átadása. Tabányi Pál Kérges László alpolgármesterrel közösen nyújtotta át az
elismeréseket, és gratulált a
díjazottaknak.
„Maglódért” Emlékérmet kapott Tabányi Pálné sz.
Gyenes Zsuzsanna a maglódi hagyományok ápolásában és továbbadásában
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, Petrovics János
pedig Maglód közösségi
életében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
Két posztumusz díjat is
átadtak. Egyiket, a Sereg
Gyula-díjat az idén, fiatalon elhunyt Zsilinszki Ferencné kapta kimagasló oktató-nevelő munkájáért, a
másikat, a Pápes Tibor-díjat pedig az 1993-ban eltávozott Horváth Istvánnénak
ítélték szülésznőként végzett, több évtizedes munkájáért.
Domján Edit-díjat kapott
Kis István és Demeter Erika
Maglód kulturális életében
kifejtett kiemelkedő tevékenységért, Dobozi Istvándíjban részesült Potocska
Györgyné példamutató
közszolgálati munkájáért.
Ketten is átvehették a
(Folytatás a 6. oldalon)

JOGOSÍTVÁNY
Iskolánk járművezetői
tanfolyamot indít
moped, nagymotor, személygépkocsi,
teherautó kategóriában

2013. szeptember 27-én,
pénteken 17 órakor
Maglód, Fő út 92. N.Z. Autósbolt
Gyakorlati oktatás Budapesten is | Árgarancia
Részletfizetés | Ingyenes gyakorló CD
Gyakorlati órák jogosítvánnyal rendelkezőknek is!

JUDIT-INGATLAN IRODA
HASZNÁLT ÉS ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOK, TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
Iroda: 2234 Maglód, Katona J. utca 54.
Nyitva: mindennap, előzetes bejelentkezést kérek.
Németh Judit, (06-30) 244-0891

www.judit-ujingatlan.hu

ÜGYVÉDI IRODA
Dr. BUSA ANDREA
Tel.: (06-20) 434-6390 • Tel./fax: (06-29) 325-000
E-mail: dr.busa.andrea@upcmail.hu
2234 Maglód, Katona J. utca 54.

Ügyfélfogadás mindennap, előzetes bejelentkezésre!

Nálunk az utazási költségét és idejét megspórolhatja!

Érdeklődni:

Kiss Zoltán (06-70) 206-9202
Gyarmati Tanoda Kft. | www.gyarmati-tanoda.hu

2234 Maglód, Fő u. 22.
Nyitva: hétköznap 8–20, szombaton 8–13 óráig
Kozmetika: Manka (06-30) 340-7289
Babor kezelések | Long-Time-Liner sminktetoválás
3D műszempilla Mikrodermabrázió | Dermaroller | Smink
Cukorpasztás szőrtelenítés, gyantázás
Fodrászat: Ildikó (06-30) 316-7813 | női, férfi-, gyermek
Manikűr, műköröm: Moncsa (06-30) 697-0467

Profiknak

a profiktól
Adótanácsadó és könyvelési iroda
a következőket vállalja:
• Ingyenes adóigazolás ügyintézése
• Ingyenes banki hitelkérelem kitöltése
• Ingyenes adótanácsads megbízóink részére (nemcsak 30 percben)
• Ingyenes nemzetközi adótanácsadás
• Könyvelési dij éves fizetése esetén szeptember 15-ig –20%
szeptember 30-ig –15%
október 31-ig
–10%
A fenti kedvezmények 2013. november 10-ig érvényesek.

Eladó ingatlana van?
Mi segítünk az eladásban és
a teljes folyamat lebonyolításában!
Egyetlen megbízással bekerülhet
több száz ingatlaniroda kínálatába!
Hívjon, segítek!
Mészáros Zsuzsanna: (06-30) 841-3936

Visszamenőleges könyvelést vállalunk.
Szakmai felelőségbiztositással rendelkezünk.

Adótervező Kft. | Maglód, Katona József u. 62.
Tel./fax: (06-29) 325-337 | web: www.adotervezokft.hu
a d o t e r v e z o k f t @ g m a i l . c o m

Sírkőtisztítás, -felújítás
új sírkövek
készítése
saját üzemünkben
2234 Maglód, Ady Endre u. 25. (régi gépgyár területén)
Telefon: (06-20) 450-9258, (06-20) 331-6570 | angyalko@gmail.hu

Márvány, gránit, mészkő! Párkányok, pultok, lépcsők

Dr. Móczár István és Tsa. Kft.
Üzemorvosi rendelés:
hétfőn, szerdán 7–8 és 12–14 óráig
Háziorvosi rendelés: szerdán 8–12 óráig
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően az alábbi
vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi rendelésen: dolgozók
törzskartonja, szerződéskötés, kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
A rendelő elérhetősége: (06-29) 326-346, (06-29) 326-957,
mobil: (06-30) 949-2240 • Rendelő: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7.
e-mail: moczar@hu.inter.net vagy moczar.istvan@rendelo.com
Honlap: www.moczar.hu
Közvetítő és kapcsolattartó: Pető Jánosné (Irénke) üzem- és háziorvosi szakápolóasszisztens
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Maglód város ez évi díjazottjai
„Maglódért” Emlékérem
Tabányi Pálné,
sz. Gyenes Zsuzsanna

Maglódon született 1934.
március 20-án. Köztiszteletben álló családból származik, felmenői között
gazdálkodó és értelmiségi
egyaránt volt. 1953-ban kötött házasságot Tabányi Pál
földmérnökkel. Házasságukból 3 gyermek született.
Nagy törődéssel, odafigyeléssel és szeretettel nevelték, taníttatták őket.
Tabányi Pálné a Nagyközségi Tanácsnál különböző munkaköröket töltött
be, volt gyermekkönyvtáros, gyámügyi ügyintéző,
igazgatási előadó is. 1989ben megözvegyült. A következő évben nyugállományba vonult, de nyugdíjasként is dolgozott még
gyámügyi előadóként.
Zsuzsa néni őszinte, nyílt
és nyitott, közvetlen, segítőkész, lelkes, nagy teherbírású ember. Számára a családi, rokoni, baráti és általában az emberi kapcsolatok
önzetlen ápolása éppúgy
természetes és fontos, akárcsak a kulturális, közösségi
életben való részvétel és a
hagyományok elevenen tartása.
Ezért, amikor a 80-as
évek közepén megalakult a
Maglódi Nyugdíjas Klub,
örömmel csatlakozott a tagsághoz, hiszen mindig
megvolt benne az igény a
baráti társaságra, a szabadidő értelmes eltöltésére, az
emberekért, a faluért önzetlenül tenni akarók összefogására.
Hamarosan a megalakuló énekkar vezetését is átvette Zsuzsa néni, amely

fellépéseivel az évek során
a mai napig sok dicsőséget
szerzett a klubnak, illetve településünknek. A helyi ünnepségek, kulturális megmozdulások színvonalának
emelésében az énekkar mellett a hagyományőrző táncegyüttesnek is nagy szerepe
volt; az egykori „Röpülj Páva” szereplések felelevenítésével a hagyományok
ápolását segítették elő.
A klubon belül képzőművészeti csoport is alakult, melynek Tabányi Pálné lett a vezetője. Az iskolavezetés kérésére Zsuzsa néni a maglódi diákokat is
megtanította a szövőszék
kezelésére, használatára, s
ennek sikerét a Duna TV
felvétele is megerősítette.
Zsuzsi néni klubtársaival
együtt sok-sok vetélkedőn
is részt vett, amelyek közül
kiemelkedett a televízió által is közvetített, Arany János életéről szóló irodalmi
vetélkedő, ahol a döntőben
ő volt a maglódi csoport
képviselőinek egyike. Számára nem idegen a gasztronómiai hagyományok ápolása, annak bemutatása
sem, akár a televízió nyilvánossága előtt is. Zsuzsi néni
tehát mindenütt ott van,
ahol tenni kell.
A mai napig vezetőségi
tagja a Nyugdíjas Közhasznú Egyesületnek. Kitartóan
ragaszkodik a kitűzött célok megvalósításához, másokat is cselekvésre buzdítva.
„Maglódért” Emlékérem
Petrovics János
vállalkozó

Budapesten született 1951.
július 14-én. Ha maglódi lo-

kálpatriótát keresünk, aligha találunk nála alkalmasabbat. Szinte az anyatejjel
szívta magába a maglódi
föld szeretetét. A földét,
melyet ugyan sokszor elátkozott kapálás közben, de
amely ugyanakkor a megélhetést biztosította a család számára.
Kitartó munkával, a maga erejéből küzdötte fel magát magánvállalkozóvá,
majd céget alapított. A Sütőgép Kft. neve ma már
nemcsak belföldön cseng
jól, de a szakmában nemzetközi szinten is elismerik.
Már fiatal korában jól
érezte magát az idősek társaságában, akiknek egyedülálló népdalismeretét és
nótás kedvét köszönheti. A
maglódi színek képviseletét ő is labdarúgóként kezdte, majd az ökölvívás vette
át a futball helyét. Ma sem
áll távol tőle a sportolás,
leggyakrabban a túrázásnak hódol.
Számunkra azonban példamutató közéleti tevékenysége a legértékesebb.
A Maglódi Polgári Kör tagjaként, majd elnökeként kimagasló munkát végzett.
Irányítása alatt a polgári
kör Maglód legerősebb és
egyben leginkább lokálpatrióta szerveződésévé vált.
Petrovics János az a fajta
ember, aki nem kivenni
szeret a közös kosárból,
sokkal inkább adakozik a
köz boldogulásáért. A
Maglódi Polgári Kör által
létrehozott számos emlékművet kétkezi munkájával
is építette.
Az evangélikus egyházközségnek is megbecsült
tagja: munkájára mindig
számítani lehet, felajánlásaival komoly támogatást
nyújt a gyülekezetnek.
Mindig fontos feladatának tekintette a maglódi
hagyományok ápolását,
amelyért a szlovák kisebbségi önkormányzat elnökeként is sokat dolgozott.

Petrovics János az élő
bizonyíték arra, hogy a
szlovák gyökerek és hagyományok jól megférnek, és
egymást erősítik a magyarral. Az ősök tisztelete,
a hagyományok ápolása és
a szülőföld szeretete az a
hármas pillér, amelyre építkezett és így vált a helyi társadalmi élet meghatározó
alakjává.
János mögött szerető család áll: felesége, gyermekei
és unokái kiegyensúlyozott
hátteret biztosítanak számára.
Sereg Gyula-díj
posztumusz
Zsilinszki Ferencé
sz. Slehovszki Judit

Budapesten született 1961.
augusztus 5-én. A sikeres
érettségi után felvételt
nyert az Egri Tanárképző
Főiskolára. A maglódi iskola felkérésére Judit tanárjelöltként került Maglódra
1981. szeptember 1-jével, itt
kezdte pedagógusi pályafutását. Tanulmányait levelező tagozaton folytatta a
Tanárképző Főiskolán Pécsett, ahol 1983-ban szerezte meg általános iskolai tanári diplomáját matematika-kémia szakon.
Nagy szorgalommal és
lelkesedéssel látott pedagógiai munkájához. Erős hivatástudat és felelősségtudat, igényesség és szakmaszeretet jellemezte. A legkorszerűbb és legcélravezetőbb didaktikai, metodikai eljárásokat, eszközöket
igyekezett meglelni és alkalmazni a minél eredményesebb oktatás érdekében.
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Mint az új iránt fogékony
pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik
fő feladatának a tanulók
tanórán kívüli és iskolán
kívüli foglalkozásainak tartalmas megszervezését tekintette, különböző túrák,
táborozások, versenyek
színvonalas lebonyolításával.
Nemcsak szaktanár, hanem osztályfőnök is volt, a
tanulószoba vezetői feladatait is ellátta, és a gimnázium levelező tagozatán a
felnőttoktatásban is részt
vett.
Pozitív személyiségjegyeinek gazdagsága segítette a tantestület közösségébe való beilleszkedését.
Csendes, alkalmazkodó,
tisztelettudó kedvessége,
baráti közvetlensége az
idősebbek, és a fiatalok rokonszenvét is biztosította.
Iskolánk volt Jutka első
és egyben az utolsó, az

egyetlen munkahelye. A tanulókkal és a kollégákkal
kialakított nagyon jó kapcsolatát hosszantartó, súlyos betegsége sem tudta átértékelni, ugyanis a betegségét kifelé soha nem mutatta. Nagyon szerették őt.
Vélhetőleg Móricz szavai
fedik fel az általa is képviselt igazságot: „… csak az
én jó istenem tudná megmondani, mennyi éccakai
sírásba kerül a, hogy nappal mindig nevessen az ember szeme”.
Zsilinszki Ferencné Slehovszki Judit értékes, hasznos tagja volt a tantestületnek. Nagy kár, hogy azt
nem gazdagíthatja már tovább körültekintő szervezőmunkájával, eredményes oktató-nevelőmunkájával, elhivatottságával, hiszen idén tavasszal végleg
el kellett köszönnünk tőle.
Anatole France egyik írását idézzük: „Semmi egyéb
tulajdonunk nincs, mint

önmagunk. Az ember csak
akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja.
És egész énünknek e nagyszerű felajánlása mindenki
számára éppen annyira
gazdagítja az adományozót, mint a közösséget.”
Köszönjük, hogy Jutka önmagát, egész énjét adta.
Domján Edit-díj
Kis István és
Demeter Erika

Mindketten iskolánk művésztanárai. Erdélyből
származnak, ahol Kis István a Háromszék Táncegyüttesnél hivatásos táncművész volt. Folyamatosan

Augusztus 19–20.

Nagy Levente Paganinit játszik

foglalkozott néptáncoktatással, a táncok színpadra
vitelével, emellett nyaranta
népzene- és néptánctáborokban oktatott.
Demeter Erika ugyancsak néptáncoktató, de tanított népi gyermekjátékot,
népművészetet is, és folklórkutatással is foglalkozott.
A magyarlapádi hagyományok szerint megtartott
esküvőjükről 2002-ben dokumentumfilmek készültek, amelyeket az MTV és a
Duna Televízió több ízben
bemutatott és műsorán tart.
István számos elnyert kitüntetése közül kiemelkedik kettő: a Népművészet
Ifjú Mestere állami kitüntetés, és az Országos Szólótánc Fesztiválon elnyert
Örökös Aranysarkantyús
díj.
A Bem Táncegyüttesnek
Kis István 2005 óta a művészeti vezetője, itt több önálló műsort állított színpad-
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ra, de számos más táncegyüttesnek is készített koreográfiát.
A házaspár a maglódi
Vermesy Művészeti Iskolában tanít néptáncot. Városunkhoz való kötődésüket
mutatja, hogy évekkel ezelőtt itt telepedtek le Maglódon, kislányuk már ide
született.
A nagyobb szakmai felkészültség, az eredményesebb munka érdekében
mindketten elvégezték a
Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógiai
szakát.
Fáradhatatlanul ösztönzik a gyerekeket, óráik lendületesek, mozgalmasak, jó
hangulatúak. Igényes
munkájuk eredményeként
diákjaik közül többen jutottak már be országos versenyekre, és egyre többen tanulnak tovább tánctagozatos középiskolában is. Erika és István szívükön viselik a maglódi hagyományok ápolását.
A Kacamajka Táncegyüttes művészeti vezetőiként
és koreográfusaiként fiataljainkat is bevonják a néptáncos világ színes forgatagába. Nem képzelhető el
városi rendezvény a táncosok fellépése nélkül, s a számos szerepléssel az egész
országban öregbítik Maglód hírnevét. Legutóbb a
Malomszegelet című új, önálló műsorral örvendeztették meg a kíváncsi közönséget.
Kertész Károly-díj
Gohér Zoltán

Sportpályafutását, mint
sok más helyi fiatal, labdarúgóként kezdte. Emellett
több más sportággal is
megbarátkozott. Közülük,
a vidékünkre nem igazán

jellemző téli sportokkal is.
Ebből adódóan, amikor a
korcsolyázás alapfeltételei
megteremtődtek a városban, fő feladatának tekintette a gyermekek és fiatalok téli örömeinek biztosítását jégpálya készítéssel, s
ehhez kapcsolódóan a karbantartást és felügyeletet is
vállalta. Megszállottsága
átragadt családtagjaira, barátaira is.
Köszönjük, hogy évről
évre, szabadidőt nem sajnálva, az éjszakai hideggel
dacolva, korcsolyázásra alkalmassá teszi a patakparti
aszfaltpályát a sportolni
vágyó fiatalok és idősebbek
legnagyobb örömére.

harmadmagával megtett,
800 kilométeres kerékpártúra Csíksomlyóra, valamint több maglódi természetjáró társaságában az
Országos Kéktúra útvonalának teljesítése.

Kertész Károly-díj
Sarankó László

Maglódon született 1904.
október 28-án. 1932-ben kötött házasságot Horváth
Istvánnal, foglalkozása ekkor már szülésznő volt.
Anna néni a húszas évek
közepén, illetve második
felében jelentkezhetett a bábaképzőbe, ahol a tíz hónapos elméleti oktatás mellett
két hónap gyakorlatot is
teljesíteni kellett.
A községben 1930 és 1962
között dolgozott szülésznőként. Nagy hozzáértéssel és megbecsüléssel végezte munkáját. A mai hatvan év feletti maglódiak
közül sokan az ő segítségével látták meg a napvilágot.
Akkoriban még többnyire
otthon, orvos nélkül szültek az asszonyok; és csak
komplikációk esetén hívtak
orvost. Ilyenkor az orvos a
bábaasszony közreműködésével vezette le a szülést.
A maglódi szülésznő a
csecsemő és terhes tanácsadásokon, és a rendeléseken segítette a védőnő és az
orvos munkáját. Segédkezett a védőoltások lebonyolításánál, de a gyermekágyas anyák ellátása, látogatása, a védőnő és az orvos családokról való tájékoztatása szintén az ő feladata volt.
Szakmai felkészültsége
mellett rendkívül készséges, segítőkész volt.
Anna néninek egy leánya

A Romhányból származó
Sarankó László igazi közösségi ember.
Legyen szó karitatív tevékenységről – karácsonyi
ebédfőzés a rászorultak részére, tűzifaszállításban
közreműködés, leégett tető
megjavítása, vagy akár árvízi védekezésről, ő mindig
az első sorban található.
A helyi katolikus egyházközség egyik pillére, de
emellett az általános iskola
programjainak nélkülözhetetlen külső segítője és szervezője. Nyári táborok, erdei iskolák és kirándulások
elképzelhetetlenek nélküle.
A maglódi gyermekek százaival szerettette meg a természetjárást, ezzel maradandó sportélményt biztosítva számukra. De ugyanígy, lelkes felnőtteknek is
rendszeresen szervez kirándulásokat (korhatár nélkül), sőt az utóbbi időben
vízitúrákat is.
Sportteljesítményei közül kiemelkedik a 2011-ben

Pápes Tibor-díj
posztumusz
Horváth Istvánné
sz. Laczkó Anna

és egy fiúgyermeke született, ma már csak unokái és
dédunokái élnek.
Horváth Istvánné Laczkó Anna húsz éve, 1993. július 19-én hunyt el.
Dobozi István-díj
Potocska Györgyné
sz. Mihályfi Ilona

A Polgármesteri Hivatalban 1989 óta köztisztviselő.
A gyámügyi, igazgatási
feladatai ellátásában pontos, munkáját a törvényesség betartásával, szorgalommal, lelkiismeretesen,
szakmai hozzáértéssel látja
el.
Eredeti képzettsége mellé, mely általános állattenyésztő üzemmérnök,
2003-ban igazgatásszervező diplomát szerzett az Államigazgatási Főiskolán,
majd 2006-ban anyakönyvi
szakvizsgát tett. Ettől kezdve feladatköre kibővült az
anyakönyvvezetői teendőkkel is.
A járási hivatalok tevékenységének elindulásáig,
2013 januárjáig az állampolgársági ügyek, a honosítással kapcsolatos feladatok is hozzá tartoztak. Kollégái távollétében szinte
minden igazgatási feladattal megbízható. A gyakran
lelkileg is megterhelő
gyámügyes munkát nagy
empátiával látja el. Segélyezési munkáját fejlett igazságérzettel végzi. Jó kapcsolat fűzi munkatársaihoz
és vezetőihez is. Humora
sokszor segíti át a kollektívát egy-egy konfliktussal
teli nehéz napon.
Két felnőtt lánya van, s
hamarosan megérkezik első unokája. Otthon sokat
segít férje méhészetében és
a családi gyümölcsösben is.
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Augusztus 20.
(Folytatás az 1. oldalról)

Kertész Károly-díjat: Gohér
Zoltán Maglód téli sportéletének színesebbé tételéhez nyújtott, önzetlen munkájáért és Sarankó László a
természetjárás népszerűsítésében kifejtett példamutató tevékenységért. (A díjazottak részletes bemutatását a 3–5. oldalon olvashatják.)
Igazi maglódi együttes
követte a pódiumon az ünnepi megemlékezés leghivatalosabb részét. A Nyerítő zenekar valamennyi tagja helybéli: hegedűn Tóth
Bence és Tóth Csaba, zongorán Bolla Máté, bőgőn
Nagy Lénárd játszott. A
külsőségekben is igényes
megjelenésű fiatalok a
nemrég elhunyt Halmos
Béla emlékére játszottak.
Széki muzsikát adtak elő,
mert a táncházzenében ott
maradtak meg legjobban a
hagyományok.
A műsort Marton Lézer
Márta zárta le. A már számtalan második díjat nyert
énekesnő ezúttal is bebizonyította, hogy érdemes lenne már az első díjra is, ezt
támasztotta alá a Honfoglalás című film közismert
betétdala, valamint egy
Quimby-sláger előadása.
Befejezésül a Szózatot
énekelte el a közönség, s a
műsorvezető MagHázigazgató külön kérésére elhangzott a Székely himnusz
is, amellyel a maglódiak
szolidaritásukat fejezték ki a
területi egységük megbontása miatt fenyegetett erdélyi nemzettársaikkal.
Egy nappal a hivatalos
program előtt igazi népünnepély köszöntötte a maglódiakat a patakparton.
Délelőtt programok, délután programok, fokozódó
művészi színvonallal, majd
tűzijáték és hajnalig tartó
utcabál zárta le az ottani
eseményeket.
Délben pedig Schirilla
György tartotta meg – hiva-

talos elnevezéssel – ünnepi
közösségi futását. Az ünnepi a nap jellegéből fakadóan érthető, a közösségi pedig azt jelezte, hogy aki
akart és tudott, vele futhatott a Maglód táblától a patakparti helyszínig.
A patakparton Márton
Dóra „fogadta”, az a maglódi iskolás lány, aki a körzeti
atlétikai versenyen a harmadik helyen végzett. Övé lett
a megtiszteltetés, hogy felköthette Maglód emlékszalagját Schirilla György kopjafájára, amely e kétnapos
ünnep során jó néhány általa befutott település emlékszalagjával bővült.
Természetesen hivatalos
fogadás is volt: Kérges
László alpolgármester üdvözölte Schirilla Györgyöt,
aki a sport, a mozgás örömére igyekezett felhívni a
maglódiakat. Sokan, akik
vele együtt futottak, éltek is
ezzel, jó néhányan viszont
inkább az ünnepnek a sörös
jellegét helyezték előtérbe.
A maglódiaknak szóló szavaiban elhangzott, hogy
„megzabálja” a gyerekeket,
ezt abból az apropóból
mondta, hogy a közelében
ott volt egy anyuka hathetes kisbabájával.
Schirilla György meg is
ragadta az alkalmat, s a kezében lévő mikrofonnal
meginterjúvolta az anyukát a csecsemőről. Közben
megjegyezte, hogy neki
négy gyereke van, mind a
négy gyerek születésénél
ott volt, sőt mind a négy
gyereknek ő vágta el a köldökzsinórját. A patakpartról távozva elfutott (nem
tudjuk, merre), az ideérkezéssel ellentétben ekkor már
nem nagy kísérettel.
A nap számtalan programjából a négy utolsót
emelnénk még ki: a Kacamajka néptáncegyüttes, a
Hajdú ikrek és zenész barátaik, a Dominó Rock Band
fellépését és a Szkítia
együttes koncertjét.

A MagHáz ajánlata
Programok
Szeptember 7-én, szombaton
Decathlon sportnap a MagHáz részvételével
Szeptember 14-én, szombaton
Hagyományos szüreti felvonulás és bál
a Nők Klubja szervezésében
12.00: Szüreti felvonulás (a MagHáz parkolójából indul)
19.00: Szüreti bál a MagHázban. Zenél: Dance Band
Belépő: 2000 Ft
Szeptember 21-én, szombaton
I. Kistérségi Szlovák Találkozó
14.00: a felvonulás a MagHáz elől indul
Zenél a Vermesy Péter Művészeti Iskola Fúvószenekara
Este bál – Zenél: Vecsési Hagyományőrző Fúvószenekar
A belépés ingyenes!
Szeptember 27-én, pénteken
19.00: Rocktalálkozó a MagHázban
Fellép a Domino Rock Band és a Dinoszaurusz Band
A belépés ingyenes!
Szeptember 28-án, szombaton
13.00: Mesés Családi Nap a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat és a MagHáz szervezésében
A belépés ingyenes!
Szeptember 28-án, szombaton a Sport Pubban
20.00: Folk and Roll. Zenél a Nyerítő és a Regösök zenekar
Október 1-jén, kedden
17.00: Idősek világnapja
Október 4-én, pénteken
18.00: Alfonso Paso: Mennyből a hulla – bűnügyi komédia
két felvonásban a Gyömrői Színház előadásában
Jegyár elővételben: 1200 Ft; az előadás napján: 1500 Ft
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Klubok, foglalkozások
Maglódi Kertbarátok Klubja: szeptember 5-én és október 3-án,
csütörtökön 17–19 óráig. 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 és csütörtökön 18–19 óráig. Oktató: Dodan-Takács
Viktória, (06-20) 522-6639. Díja: 8000 Ft/bérlet, 1000 Ft/alkalom
Zumba Gold: hétfőn 19–20 óráig. Oktató: Dodan-Takács
Viktória, (06-20) 522-6639. Díja: 3500 Ft/bérlet, 800 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 16–20 óráig. Vezeti: János Rita, (06-70) 709-8654
Baba-mama klub: csütörtökön 9–12-ig. Ingyenes!
Vezeti: Laczkó Marika, (06-70) 396-9263
Babazene: kedden 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!
Etka-jóga: 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
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A képviselő-testület augusztusi ülése

Rendeletek, beszámolók, óvodai döntések
A nyári szünet utáni első
képviselő-testületi ülést
augusztus 22-én tartották.
Ezen ülés előtt Tabányi Pál
polgármester bejelentette,
hogy távozott Maglódról
Visnyay Noémi aljegyző,
aki a Ráckevei Járás hivatalvezető-helyettese lesz.
Helyére majd pályázatot írnak ki.
A rendeletek sorát a
2013. évi költségvetési rendelet módosításával kezdték.
Átvezették az adósságkonszolidációval kapcsolatos
és a kisebb képviselő-testületi döntések költségvetési
hatásait. A módosítást egyhangúlag fogadták el, miként azt is, hogy 200 ezer forinttal megemelik az utóbbi
időben, Maglódot népszerűsítve, nagy sikereket elérő Kacamajka néptáncegyüttes számára nyújtott
támogatási összeget.
Ezt követően átvezették
a Szervezeti és Működési
Szabályzatba (SzMSz) azt a
korábbi döntést, hogy a
Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottságot bízzák
meg az önálló Települési
Értéktár Bizottság létrehozása helyett a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
kormányrendelet által előírt feladatok ellátásával.
Miután felsőbb jogszabály alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével ez évtől az
illetékes miniszter rendeletben állapítja meg, a testület hatályon kívül helyezte a Helyi hulladékkezelési
közszolgáltatás rendjéről, a
településtisztaság egyes
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló helyi rendeletnek azt a mellékletet, amely
a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj
mértékét állapítja meg.
A Pest megyei Kormány-

hivatal törvényességi észrevétele alapján módosították a helyi vagyonrendelet
mellékleteit, amennyiben
az 1. számú melléklet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát tartalmazza. Ebből törölték az
önkormányzat gazdasági
társaságaiban fennálló részesedéseket, és azokat a 2.
számú mellékletbe vezették át, mint a korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon elemeit. Emellett a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemnek minősítették az 1. számú melléklet
I.4. sorszáma alatt felvett
Vízmosás (patak+part) ingatlant.
Ezt követően a képviselők egyhangúlag jóváhagyták a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Tabányi Pál bevezetőjében elmondta, hogy a
bevételek és kiadások a tervezett formában alakultak,
kivéve a költségvetés készítésekor részleteiben még
nem ismert adósságkonszolidációs hatásokat. Ezzel párhuzamosan viszont
megnyirbálták a központi
forrásokat, Mindezeket a
költségvetés elfogadásakor
még nem látták előre és azt
sem, hogy ez átmeneti
pénzügyi gondokat fog
okozni. A helyrebillenés
szeptember utánra várható.
A Tefü Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról folytatott vitából kiderült, hogy a
szemétszállítási díj a tízszázalékos rezsicsökkentés
miatt csökkenti a kft. bevételeit, mert ezt nem tudja
továbbhárítani a hulladéklerakó A.S.A. cégre, vagyis
az így kieső bevételeket az
önkormányzatnak kell pótolnia. A keletkező hiány
előzetes számítások szerint
700 ezer forint lesz havonta.
Várhatóan csökkentik a

lomtalanítások helyszíneit
mondta Telek Tamás, a kft.
ügyvezetője. Tervezik ösztönző rendszer beépítését
is, például, hogy rendszeres fizetés esetén évente
egy kukát ingyenesen szállítanak el. Gondot okoz a
megélhetési bűnözés. Volt
rá példa, hogy egy komplett utcarészen begyűjtötték a sárga zsákokat, továbbszelektálták és célzott
helyekre vitték, ahol fizettek érte, ahelyett, hogy a bevétel az önkormányzathoz
jutna. Ez lassan akár a szelektív hulladékok tíz százalékát érinti. A bűnözés e
formája ellen az önkormányzatnak kell fellépnie.
Ezt követően vita nélkül
és egyhangúlag fogadták el
a Maglód Projekt Kft. és a
MagHáz Centrum Kft. első
félévi teljesítéséről szóló
beszámolót.
A Hétszínvirág óvoda ké-

résére a testület áthelyezte
az óvodai státusból a Maglód Projektébe az óvodánál
a négyórás állásban munkáját ellátó karbantartó-kazánfűtőt. Közalkalmazottként nyugdíjas nem dolgozhat tovább, viszont az új
munkakörben a dolgozó alkalmazottra ez a korlátozás
nem vonatkozik.
A képviselő-testület a
Napsugár óvodában indítható csoportok számát kilencben határozta meg. Közülük az egyik 20 gyerekkel
integráló csoport, a másik
nyolc csoport esetében
fenntartói hatáskörben a
képviselők hozzájárultak a
maximális csoportlétszámok 20 százalékkal történő
átlépéséhez, ezzel plusz
negyven gyerek elhelyezését biztosították. A Napsugár óvodába 260 gyerek jár
a 2013/14-es nevelési évben.

Polgármesteri tájékoztató
A nyaralói iskola szolgálati
lakása kiürült, belső felújításához és étkezőként történő hasznosításához statikai
véleményt kell kérnünk,
mivel a válaszfalak elbontása a tetőszerkezet károsodását eredményezheti. A
szolgálati lakás körül tereprendezési munkálatokat
végeztünk. Új kerítés épült
az utcafronton, elbontottuk
a romos melléképületeket,
megnöveltük az iskola udvarát és a külső parkolóhelyek számát.
Határidő előtt befejeződött a volt Ady utcai óvoda
átalakítása. A két felújított
terem mellé új vizesblokk
épült, felújították az elektromos hálózatot, kijavították a tetőt, új burkolat készült a folyosón és az egyik
tanteremben, az épület
megközelítésére az udvaron keresztül beton járólapokat raktak le. A tankerület beszerezte az iskolapa-

dokat és székeket. A két tanteremben a tanítás szeptember 1-jével megkezdődhet.
Július végén kezdetét
vette a Szent István tér rekonstrukciójának második
üteme. A felszín alatti vízelvezető rendszert lefektették, elkészült az alsó támfal
és a díszkivilágítás gerincvezetéke. Jövő hétfőn veszi
kezdetét a csatlakozó út
építése a butiksor helyén.
A kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a
testületi ülések jegyzőkönyveivel kapcsolatosan.
Az eddigi gyakorlattal
szemben a beküldött jegyzőkönyvek mellé csatolnunk kell az előterjesztéseket is. A kifogással kapcsolatos intézkedések megtörténtek, melyekről a kormányhivatalt is tájékoztattuk.
(Készült a képviselő-testület augusztus 22-i ülésére.)
Tabányi Pál
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CsoDaSzám a Sport Pubban
Meglepően sokan keresték
fel a Sport Pubot augusztus 10-én, amikor a fura nevű CsoDaSzám rendezvényt tartotta a Maglódi
Amatőrök a Kultúráért
Egyesület (MAGAM).
Barta László, a MAGAM
vezetője, a nap fő szervezője elmondta, hogy folyamatosan mintegy 100-200 versenyző és érdeklődő tartózkodott a vendéglátó-ipari
létesítményben, ahol csocsobajnokságot (ez a névből a Cso), dartsversenyt
(Da) rendeztek és számítógépes játékokat (Szám) püföltek a jelenlévők.
Elmondta, hogy összehasonlításul Ecseren, ahol
népszerű a darts, s eredményes szakosztály is működik, a legutóbbi hasonló
versenyen 48-en indultak,
nálunk a résztvevők száma
42 volt. Ezt mindenképpen
pozitív jelnek tekinti.
A csocsó iránt ezúttal talán gyengébb volt az érdeklődés, így is hat csapat indult. Feltehetőleg a nyári
időponttal volt ez magyarázható. Számítógépezésből verseny nem volt, itt
azok, akik géphez jutottak

ta, akik között ott volt a
maglódi Törő Zsuzsanna.
Törő Zsuzsanna nemcsak a vecsési csapat tagjaként lett országos bajnok,
már többször, hanem annak
a csapatnak is tagja volt,
amelyik 2005-ben Sopronban Európa-bajnokságot
nyert. Talán ezért nem is
meglepő, hogy az abszolut
hazai pályán rendezett versenyen győzni tudott.
A verseny eredményei.
Nők: 1 Törő Zsuzsanna, 2.
Némethné Bősze Viktória
(ő egyébként Törő párosbe-

li partnere lesz az Európabajnokságon), 3. Kovács
Erika és Puskás Erzsébet.
Férfiak: 1. Végső János, 2.
Takács Gábor, 3. Szabados
Attila és Szatmári László.
(Ez a nyolc versenyző szerepel alábbi felvételünkön
is, amelyen az első sorban
balról a harmadik Törő
Zsuzsanna.)
A hat csapatot felvonultató csocsóversenyt a Seress Noémi–Bezzegh Attila
kettős nyerte.
Hallva a beszámolókat,
az emberben egy kérdés
merül csak fel: miért nincs
Maglódon dartsszakosztály? A versenyben számos
maglódi amatőr is részt
vett. Az érdeklődés tehát
meglenne. Ráadásul Törő
Zsuzsanna személyében
olyan maglódi versenyző is
van, aki sok versenytapasztalattal is rendelkezik.
Újabban több sportág is
erőre kapott a városban, talán ez is beleférne.
Csak emlékeztetőül, működött itt egy Maglód
Póker Darts Club, amelynek volt egy tehetséges játékosa: Törő Zsuzsanna. Hátha megismételhető...

A MagHáz programjairól

gyunk, 28-án este a Sport
Pubban a Folk and Roll című műsorban két maglódi
népzeneegyüttes játszik: az
idősebbek, a Regösök és a
trónkövetelők, a Nyerítő
zenekar.
Októberi előzetes. Az
idei Vermesy Művészeti
Napok fesztivált, amely
immáron a 12. a sorban október 11-13-ig tartják meg.
Október 11-én az evangélikus, 12-én a római katolikus, 13-án pedig a református templom ad helyet a
műélvezetnek. Tekintve,
hogy az idei Verdi- és Wagner-év, a műsorban az énekes műsorszámok kerülnek
a reflektorfénybe. A részletes programot az októberi
számban közöljük.

A MagHáz szeptemberi
programjának kiemelkedő
eseménye lesz 28-án a Mesés Családi Nap, amelyet a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervez a
MagHázzal együtt. Szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja, amelyet egy
olvasóbarát civil szervezet
kezdeményezésére Benedek Elek szülestésnapján
tartanak meg 2005 óta.
Ennek adózik a maglódi
rendezvény is.
A 13 órakor kezdődő ese-

inkább magukkal, illetve a
géppel versenyeztek az
egyes játékokban.
Még annyit hozzátett,
hogy a szervezésben nagy
segítséget nyújtottak neki
az ecseri és a vecsési dartsszakosztály vezetői: Szatmári Zsuzsanna és Massza
Sándor.
A támogatás megnyilvánulása volt, hogy mindkét
településről igen előkelően
jegyzett dartsversenyzők
jöttek el, például a Vecsési
SE 2013-as steel szakágban
országos női bajnokcsapa-

mény igazi mesedélutánnak ígérkezik, mert nemcsak meséket hallunk, hanem hozzájuk kötődnek az
egyéb programok is, mint
például a mesterségek bemutatása, a kikiáltó, különböző játékok. A mesemondás során várhatóan három
nemzet mesemondói jönnek
el, akik által a gyermekek
megismerkedhetnek és közelebb kerülhetnek a magyar (székelyföldi), az indiai
és a mali mesevilághoz.
A tervek szerint jó idő-

www.maglod.hu

ben a rendezvényt szabad
téren, az udvaron és a parkolóban tartják meg, ellenkező esetben marad a MagHáz zárt tere.
Egy nappal korábban az
egy korosztállyal előbbre
lévőket próbálják becsábítani a művelődési házba.
Nem lesz nehéz, ugyanis a
maglódi Dominó Rock
Band (basszusgitárosa a
Magam-os Barta László) és a
vecsési Dinoszaurusz Band
vív zenés párbajt (a vecsésiben játszik Kortye Vilmos,
a nálunk is fogható Williams
TV vezető embere).
Ha már a zenénél va-
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Megkezdődött a 2013/14-es tanév
Szeptember első hetében
860 (500 alsós és 360 felsős)
iskolás gyerekkel és hetven
pedagógussal megkezdődött a 2013/14-es iskolai
tanév. Az új iskolaév kemény kihívásokkal indult,
és folytatódik mind a működtető önkormányzat,
mind az általános iskola és
fenntartója, a vecsési tankerület számára.

Felújították
a volt óvodát
Sejthető volt, de a beiratkozások után egyértelművé
vált, hogy miközben közel
140 gyerekkel megnő az alsó tagozatosok száma, felső
tagozatba csak százan mennek tovább. Így a nyaralói
iskolában mindannyian
már nem helyezhetők el, tekintettel arra, hogy már az
egyik étkezőben is tanítás
zajlott az előző tanévben.
Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy szükségmegoldásként felújítja a
volt Ady Endre utcai óvodaépületet, két tantermet
hoz létre benne a szükséges
mellékhelyiségekkel. Az
ezt követő szülők kontra
önkormányzat összecsapásról a múlt hónapban a
Maglód újság is beszámolt.
A tanév indulására elkészült a felújítás. Az utóbbi
időben a civil szervezetek
által használt épületben 7,2
millió forintból kialakították a két új tantermet, a
szükséges mellékhelyiségekkel, Megjavították a tetőhéjazatot, új esővízcsatornát szereltek fel, teljes
vakolatcserét követően újrafestették a termek falait,
felújították az elektromos
hálózatot, az óvodai vizesblokkot átalakítottak iskolások számára.
Így semmi akadálya nem
volt, hogy itt induljon a tanítás két nyolcadik osztály
számára. Időközben a szülők is megismerhették, véleményüket a lapzárta mi-

att még nem ismerhettük
meg, de minden bizonnyal
elégedettséggel nyugtázhatták az átalakított épület
színvonalát, amiről fotóink
is tanúskodnak. A felújított
létesítmény bebútorozását
a vecsési tankerület biztosította, s pályázati pénzekkel
maga az iskola is hozzájárult a belső kialakításhoz. A
nyaralói iskola számára a
két osztály átköltöztetése
azzal az előnnyel is járt,
hogy felszabadult az oktatás alól az egyik étkezőhelyiség.
Emellett tereprendezést
is végeztek Nyaralón, aminek köszönhetően bővült
az udvar alapterülete és a
parkoló igénybevételének a
lehetősége is javult.

Megnövekedett
óraszámok
Az új tanévben sok változással szembesül az iskola
és a tanulóifjúság. A gyerekek (és szülők) szempontjából két jelentős változás következik be. Ezekről tájékoztatta az újságot Hosszú
Tibor igazgató.
Az egyik a testnevelést
érinti, ahol most már kétkét évfolyamon kell biztosítani a heti öt tornaórát. Az
elsőben és ötödikben beépült az új kerettantervbe,
a másodikban és hatodikban a múlt évi első és
ötödik osztályhoz hasonlóan kell a több órát lehetővé
tenni.
Mindez természetesen a
tornaterem kihasználtságát
növeli, néhol feszültséget is
keltve. Előfordul, hogy a
kora délutáni időkben,
amikorra ezeknek az óráknak a többségét tartják,
kényszerből lyukas órák is
közbecsúsznak, amikor a
gyerekeknek bent kell maradniuk az iskolában és
megvárni az – adott esetben – hetedik órát.
Ide tartozik, hogy az igazoltan sportot űző gyerme-

ket fel lehet mentetni a plusz
tornaórákról. Viszont azon a
címen, hogy például matematika-szakkörre menne,
nem lehet elengedni.
Plusz órákat jelent a
hittan vagy erkölcsórák
megtartása. Ezt elsőben és
ötödikben heti egy alkalommal kell beépíteni az
órarendbe.
Ilyenkor a tanulókat csoportokba osztják felekezet
és létszám szerint. A maglódi iskolában két katolikus
csoport, egy vagy két református csoport (még eldöntendő), egy evangélikus, és
egy Hit gyülekezetes csoport alakul az elsőben. Ez
körülbelül a gyerekek fele.
A másik felét a létszámnak
megfelelő erkölcstani csoportba kell sorolni. Mindnek tanárt kell biztosítani.
Ez főleg az olyan egyházaknál okozhat gondot,
amelyeknek több csoportot
kell indítani, miközben a
papi/lelkészi létszám korlátozott. Gondoljunk például a református egyházra, ahol több környékbeli
település is tartozik a maglódi gyülekezethez. Biztosítani kell például külön
csoportban abban a felekezetben is a hitoktatást,
amelyre csak néhányan jelentkeztek.
Mindez gondot okozhat
az osztálytermek elosztásában, ezek száma ugyanis
korlátozott. Az egyházaknál azonban arra is van lehetőség, hogy óráikat nem
az iskolában és nem a meghatározott órarend szerint
tartsák, hanem például a
gyülekezeti termükben és
hét végén.
Az erkölcstanból és a hittanból nem osztályozzák a
gyerekeket, szöveges értékelést kapnak.
Sokat cikkeznek mostanában arról, hogy délután
négy óráig benn kell tartani
gyerekeket az iskolában.
Mivel a gyerekek óraszáma
megnő, a törvény előírja,

hogy az iskolának 16 óráig
biztosítani kell felügyeletet
a gyerekeknek, de szülői
kérésre, ha nincs már tanórája, de csak akkor, korábban is elengedhető. De lyukas óráról, miként délelőtt,
délután sem lehet senkit elkérni az iskolából.
Az ebédet az iskola ilyenkor a szokott rend szerint
biztosítja. A szülők jó része a
változásokkal tisztában van,
feltehetőleg ezért is nőtt
meg a napközisek szám.

Tankönyvtapasztalatok
Az idei tankönyvelosztásnak vannak a szülők számára is levonható tapasztalatai. Mivel az ellátásra
nagy központi rendszer
szerveződött, a szülőknek
is sokkal nagyobb precizitásra kell törekedniük,
hogy legalább a maguk részéről kiszűrjék a hibák lehetőségét.
Például gondoskodni
kell arról, hogy a címváltozást azonnal jelezzék, hogy
a befizetési csekk a jövőben
időben megérkezzen hozzájuk. Figyelni kell rá, hogy
időben, s lehetőleg ne az
utolsó pillanatban fizessék
azt be, hogy a tankönyvellátó – nagy bürokratikus
rendszer lévén – még időben regisztrálni tudja.
Egyébként a tankönyvek
a maglódi iskolába rendben
megérkeztek. Az igazgató
előzetes becslései szerint
osztályonként két-három
gyereknél lehetnek gondok. De ezek megoldása és
az egyéb tapasztalatok már
csak megjelenésünk után
válnak ismertté.
*
A művészeti iskolában,
ahová közel négyszázan
iratkoztak be, a szeptember
6-i tanévnyitó után szervezik meg a képzést. Bár sok a
nyitott kérdés, egyelőre a
tavalyi rendszer szerint
kezdődik el az oktatás.
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Egyázi hírek
Hittan és etika
Akár a hittant oktatja valaki, akár az erkölcsről tart előadást, mindkettőnek a gyökere a Teremtőnél található. Az
nem elég ok, hogy valamiről kijelentjük, hogy szép és jó,
arra is választ kell adni, miért szép és jó a cselekedetem.
Egyetlen ember sem állíthatja magáról, sem a másikról,
hogy tévedhetetlen. Márpedig tévedhetetlen, minden korban igaz igazságokat kell átadni a következő generációnak.
Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért igaz,
akkor a Teremtőig kell visszatalálni. Ő szabta meg, hogy
milyen a jó ember. Az a bölcs ember, aki életét úgy rendezi
el, hogy a végső célját elérje.
Kívánom, hogy a Szentlélek vezesse azokat, akik másokat igazságra tanítanak, mert akkor „fényleni fognak majd,
mint a csillagok”.
B. E.

Evangélikus alkalmak
Szeptember 8-án, vasárnap fél 11-től tanévnyitó istentiszteletet tartunk a templomban. Az óvodásokat és iskolásokat, hittanosainkat és szüleiket szeretettel várjuk erre az alkalomra. Ezen az alkalmon kérünk áldást Kulcsár Márton
hatodéves teológiai hallgató maglódi gyakorlati évére.
Szeptember 14-én: Szüreti felvonulás. Ezen a szombat

délutánon az evangélikus parókia előtt fogadjuk és köszöntjük a szüreti felvonulókat, előtte 13 óra körül rövid
szüreti hálaadó áhítatot tartunk a templomban.
Szeptember 17-én, kedden 19.30-tól: a Magdala Kórus
Taizé-zenés évadkezdő éneklést tart.
Szeptember 21-én: Szlovák nyelvű istentisztelet. A Maglódi Szlovák Nap keretében 15 órától kétnyelvű (szlovákmagyar) istentisztelet lesz templomunkban, melyen Gulácsiné Fabulya Hilda, a fővárosi szlovákajkú gyülekezet
lelkésze szolgál.
Szeptember 29-én fél 11-től: Születésnaposok köszöntése. Ezen a vasárnapon köszöntjük mindazokat az egyházfenntartó hittestvéreinket, akik születésük kerek évfordulóját 2013 harmadik negyedévéban ünneplik.
Október 6-án, vasárnap fél 11-kor: Aratási Hálaadás. A
„Teremtés Hete” ünnepségsorozat kapcsán, aratási-betakarítási hálaadó istentiszteletet tartunk az istentisztelet keretében, utána úrvacsorát osztunk.

Felhívás hittanoktatásra
A 2013/14-es tanévben is lehetőség van arra, hogy a maglódi óvodákban, az általános iskola alsó és felső tagozatán,
valamint az egyházközségi épületekben a gyermekek felekezetüknek és életkoruknak megfelelő hitoktatásban vegyenek részt.
Az evangélikus, református és római katolikus hittanórák időpontjáról érdeklődjenek az oktatási intézményekben, vagy az egyházközségeknél!
Minden gyermeket szeretettel várnak a hitoktatók!
Barotai Endre római katolikus plébános
Bálint Klára református lelkipásztor
Németh Mihály evangélikus lelkész

Megszűnt a locsolási kedvezmény
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
(DPMV) honlapján tájékoztatta a tisztelt lakosságot,
köztük a maglódiakat is,
hogy 2013-ban a csatornaszolgáltatás árának megállapításában nem alkalmazzák a locsolási kedvezményt.
A víz- és csatornaszolgáltatás feltételeinek 2012 második felében és 2013-ban
való lényeges megváltozása (felügyeleti díj bevezetése, közművezetékek utáni
adó fizetése, díjak 2011. december 31-én meghatározott szinten való rögzítése,
a víz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjainak tíz
százalékkal való csökkentése) miatt döntött úgy a
társaság, hogy nincs lehetősége további kedvezmények nyújtására, és 2013ban nem alkalmazzák a locsolási kedvezményt,

amely tovább csökkentené
bevételeiket, és veszteséges
működést eredményezne.
A továbbiakban úgy van
mód a locsolt vízmennyiség utáni csatornadíj megfizetésének elkerülésére, ha a
fogyasztó locsolómérő felszerelését kezdeményezi.
A mérő felszerelésének
költségéről egyéni, helyszíni felmérés után adnak árajánlatot az érdeklődőknek. Az eljárást a társaság
ügyfélszolgálati és fiókirodáiban lehet kezdeményezni.
Ügyfélszolgálati idő: hétfőn 12–16, szerdán 8–20,
pénteken 8–12 óráig. Kedden és csütörtökön zárva
tartanak. Erről, továbbá a
szolgáltatással kapcsolatos
egyéb kérdésekről a (06-29)
340-010 telefonszámon adnak bővebb felvilágosítást.
Ugyanitt lehet hibát, illetve
mérőállást bejelenteni.

A maglódiakat érintő változás, hogy 2013. július 22től a város közigazgatási területén a DPMV végzi a nem
közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz (a szippantott szennyvíz) begyűjtését. A szolgáltatás igénybe
vételével kapcsolatos bejelentéseket a korábban is működő rendszer szerint lehet
megtenni a társaság fenti telefonszámán.

Enes Nagy Sándor kiállítása
Szeptember 13-ig tekinthető meg a Zsókavár Galériában
Enes Nagy Sándor maglódi szobrászművész kiállítása. Augusztus 27-én tartották a megnyitóünnepséget, amelyen Deme Tamás művelődéskutató méltatta a szobrászt, és amelyen két maglódi működött közre: Simon Barbara tanár zongorán és Nagy Levente, a szobrászművész fia hegedűn. A
Zsókavár Galéria az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest
XV., Zsókavár u. 15.) található, a kiállítás a közösségi ház
programjaihoz igazodó időpontokban tekinthető meg.
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Maszat-kalandtúrák gyerekeknek
Tavaly nyáron született
meg a Maglódi Szabadidősport- és Természetjáró
Egyesület (Maszat). A hivatalos bejegyzési procedúra
majdnem egy évig zajlott,
de ma már minden szükséges engedély birtokában
vagyunk és működünk.
Közel 160 tagunk van:
110 gyermek, 50 felnőtt, ám
egyes programjainkon ennél számottevően többen is
megjelentek.
Három korcsoportban
szerveztük az egyesületi
életet: a legkisebbek, a
„Maszatkák”, őket követik
a két évvel idősebb „Maszatok”, végül a felső tagozatos tanulók, a „Pacák”.
Az idén minden hónapban kirándultunk! 19 túrán
30 települést érintettünk.
2012 októberétől kezdve
havi rendszerességgel tartottunk szakköri foglalkozást. A tanév végén négynapos sátoros táborozáson
vettünk részt a Vértesben.
Két pályázaton is nyertünk. Az egyik a MKNEIkea közös pályázata, amelyen már másodszor szerepeltünk sikerrel. A másik
egy tehetséggondozó iskolai pályázati lehetőség volt,
melynek révén jutalomkirándulásokra tudtuk vinni
legaktívabb tagjainkat, illetve többek számára elérhetőbbé tudtuk tenni a nyári sátorozást.
Nehéz fába vágtuk a fejszénket, amikor elhatároztuk, hogy térképet készítünk Maglód és környéke
növényvilágáról, míg a közvetlen közelünkben élő leggyakoribb fajokról pedig la-

minált ismertető lapokat alkotunk. Elkezdődtek az előkészületek, de ez a szép és
izgalmas feladat még sokáig
ad tennivalót a virágokat
kedvelő tagjainknak...
Kapcsolatba kerültünk
más természetjáró egyesületekkel, civil szervezetekkel, iskolákkal, és eredményesen működünk együtt a
városi könyvtárral.
Idei terveink között is
minden hónapban szerepelnek túrák. Annyi a változás, hogy nem az életkor,
hanem az út nehézségi foka
szerinti felosztás lesz jel-

lemző. Megmaradnak a
családi túrák, de mellettük
szeretnénk „kalandtúrákat” rendezni csak gyermek résztvevőknek.
Végül két kora őszi programunkra hívunk minden
érdeklődőt. Szeptember 7én a Decathlonnal közösen
teljesítménytúrát szervezünk. 9 és 10 óra között lehet indulni az áruház parkolójából. Csak egy távon,
12 kilométeren kell helyt
állniuk a résztvevőknek.
Mindenki oklevelet és kitűzőt kap, aki teljesíti ezt a távot. Azon iskolai osztály,

amelyikből (az osztály létszámához viszonyítva) a
legtöbben jönnek el, különdíjban részesül.
Szeptember 21-én a Fáy
tanya fölötti tisztásra készülünk évadnyitó rendezvényünkre. Akadályversennyel, sportfeladatokkal,
számháborúval várunk
gyerekeket egyedül vagy
családostul, és rajtuk kívül
mindazokat, akik szívesen
töltenek körünkben egy vidámnak ígérkező napot.
Legyünk egyre többen
„Maszat-osak”!...
Patkós Józsefné

Ifjú képzőművészeink ismételtek
Közel egy éve számoltunk
be a Maglód újság hasábjain a Vermesy Péter Művészeti Iskola festő tagozatosainak az Országos Festészet Verseny különböző
korcsoportjaiban elért első,
második és harmadik helyezéséről. Ismételtek.
Az előző tanév végén Badacsonytomajban rendezték az Országos Grafika
Verseny döntőjét. Mindkét
verseny a minisztérium által kiírt hivatalos országos
tanulmányi versenyek

egyike, amelyeket kétévente felváltva rendeznek meg.
A versenyre pályamunkákat kellett beküldeni az iskoláknak, és a legjobbakat
behívták a kétnapos döntőbe.
A művészeti iskola több
tanulója nevezett, és a döntőbe három tanuló, Barta
Dorka, Farsang Zsuzsanna
és Szabó-Hegyi Sára jutott
be. A tanulók művészi iskola festészeti óráin túl tehetséggondozó szakkörön készültek a versenyre Csépe

Milla és Kálmánné Nánássy
Zita tanárnők irányításával.
A gyerekek nagy izgalommal és maguk elé állított
elvárással indultak a versenyre, hiszen mindhárman
bejutottak az előző évben is
a döntőbe, sőt Sári és Dorka
helyezettek is lettek. Idén ez
Farsang Zsuzsinak sikerült,
aki korcsoportjában első helyezést ért el. Gratulálunk az
elért eredményekhez és további sok sikert kívánunk az
új tanévben.
Tóth László

Felhívás diákoknak, nyugdíjasoknak
Maglód Város Önkormányzata kedvezményes
bérletet biztosít a maglódi
helyi járatra minden érvényes diákigazolvánnyal
rendelkező diáknak, illetve
minden nyugdíjasnak, beleértve a 65. életévüket még

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

be nem töltött nyugdíjasokat is.
Ezúton hívjuk fel a diákok és a 65 év alatti nyugdíjasok figyelmét arra, hogy
2013. október 1-je után csak
és kizárólag azok számára
tudunk kedvezményes bérletet biztosítani, akik a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán az igénybejelentő lapot, valamint a hozzá kapcsolódó meghatalmazás és megbízás nyomtatványt kitöltik, ehhez bemutatják a nyugdíjas igazolványukat, vagy az érvényes diákigazolványukat.
Az önkormányzat ügy-

félszolgálatán csak azok a
diákok igényeljenek kedvezményes bérletet, akik
nem Maglódon járnak iskolába.
A maglódi általános iskolába járó diákoknak az iskolában lehet bérletet igényelni, ők az iskolában kapják meg a szükséges nyomtatványokat és a bérletek
átadása is ott történik.
Kérjük, hogy minél többen igényeljék a kedvezményes bérletet, és használják
ki a helyi járat adta lehetőségeket!
Maglód Város
Önkormányzata
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Sikeres kezdés után megtorpanás az NB III-ban
Augusztus közepén elindult az új csökkentett létszámú,
ezáltal sokkal nívósabb harmadosztályú bajnokság. A
Maglódi TC az NB III Közép-csoportjába kapott besorolást. A csoportban 16 csapat játszik.
Mint korábban beszámoltunk róla, Baranyai Pál edző
igyekezett minél jobban megerősíteni a keretet, hogy helyt
tudjunk állni azt erősebb vetélytársakkal szemben. Az első
két forduló alapján talán mondhatjuk, hogy ez sikerült is,
még akkor is, ha két, papíron könnyebb ellenféllel találkoztunk.
Még a bajnokság megkezdése előtt sikerült megszólaltatnunk rövid interjú erejéig Baranyai Pál edzőt.
– Jól sikerült a felkészülés?
– Azt gondolom, igen. A tervezett munkát elvégeztük, és
noha az edzőmeccsek eredményei nem azt mutatják, de
összekovácsolódott a csapat. A rossz felkészülési találkozó
nálunk egyébként is jó ómen. Idei célunk a bentmaradás,
amit szerintem el is érhetünk.
– Megfelelően sikerült az erősítés?
– Igen, és az új játékosok be is illeszkedtek a csapatba.
Egy jó csatár még elférne nálunk, de bízom benne, hogy a
jelenlegi keret tagjai is meg tudják oldani majd a góllövést.
Mind a régi, mind az új játékosaink alkalmasak céljaink elérésére.
– Sikerült feltérképezni ellenfeleinket? Milyen játékot várhatunk az első fordulókban a csapattól?
– Nem túlzottan ismertük meg őket, ezért óvatosabban
kell majd játszanunk. Persze a támadójátékot nem adjuk fel
és főleg itthon igyekszünk minden mérkőzésünket megnyerni.
Az NB III Közép-csoportjában az első eredmények:
Maglódi TC–Komlói Bányász SK 2–0 (1–0)
Góllövő: Rábold R., Pintér A., sárga lap a Maglódi TCnél: Szőke R., Budafai G., Pintér A.
Maglódi TC: Gecse Gy.–Németh Zs., Polyák B. (Krekács
T.), Szőke R., Prókai P.–Makovi R. (Vincze L. 60p), Weisz
T.,Budafai G., Rábold R.–Lukács Á. (Lukács B. 60p), Pintér
A.
35. perc: Rábold Richárd ment el a jobb oldalon, majd csinált egy cselt és kapura lőtt. A labdába ugyan belevetődőtt
egy védő, de az így is Herbert kapujában kötött ki. 1–0
58. perc: Weisz Tamás–Lukács Ádám összjáték után
utóbbi lőtt kapura. A labdát a vendég kapus még védeni
tudta, de a kipattanóra érkező Pintér Andrással szemben
már tehetetlen volt. 2–0
A mérkőzést végig irányító csapatunk, ha nem is lehengerlő játékkal, de megérdemelten szerezte meg a három
pontot a szimpatikus Komló csapatával szemben. Vendégeink nagyobb veszélyt nem jelentettek a kapunkra, igaz
az első félidő végén egy pontrúgás után kétszer is megrezegtették kapufánkat. Szerencsére a 35. percben megszerzett előnyünket a második játékrész derekán tovább tudtuk növelni, így nagyon fontos három pontot szerezve ismét győzelemmel rajtoltunk.
Baranyai Pál edző: Véleményem szerint, nagyon-nagyon
rossz játékkal sikerült itthon tartanunk a három pontot. Főleg az első félidőre igaz a csapnivaló teljesítmény, ekkor
nagyon kapkodtunk és ezáltal sok hibával játszottunk! A
Aktualitások a helyi sportéletről:

www.maglodtc.hu

fordulás után már kijött a két csapat közötti különbség,
annyira, hogy a gólon kívül öt-hat hatalmas helyzetünk is
volt, míg a Komló veszélytelen volt a kapunkra. Gratulálok a fiúknak az első mérkőzéshez, de nagyon sokat kell
még javítanunk a továbbiakra.
Bölcskei SE–Maglódi TC 0–1 (0–0)
Góllövő: Rábold R., sárga lap a Maglódi TC-nél: Németh
Zs., Bornemissza I., Prókai I., Budafai Gergőt a 67. percben
a második sárga lap miatt kiállították.
Maglódi TC: Gecse Gy.–Bornemissza I., Szőke R., Prókai
P., Murinai B.–Németh Zs., Weisz T., Budafai G., Rábold R.
(Krekács T. 90p)–Lukács Á. (Makovi R. 81p), Pintér A.
(Kántor N. 64p).
Egy igazán hajtós, jó csapat ellen játszhattunk a mai napon. Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, mindkét
oldalon helyzetekkel. Számunkra egy kapufával és két
meg nem adott büntetővel. A második játékrészben 10
perc elteltével Rábold Richárd, mintegy húsz méterről szabadrúgásból volt eredményes, ami végül döntőnek is bizonyult. Még úgy is, hogy Budafai Gergő a kiállítás sorsára
jutott. A Bölcske ugyan többször próbálkozott, de a kapunkat ma bevenni nem tudták, egyik lehetőségüket Gecse
Gyula bravúrral a felsőlécre tolta. Egy jó csapat ellen sikerült győzelmet aratnunk amivel, kapott gól nélkül, a Szekszárd mögött a második helyre kerültünk.
Baranyai Pál: Az első félidő nagy küzdelmet hozott, ekkor ha hátrányba kerülünk, nehéz lett volna felállnunk.
Fordulás után hamar sikerült megszereznünk a vezetést,
ami a mérkőzés végéig ki is tartott. Veszélyes kontrákat vezettünk, míg a Bölcske igazán nem tudott ránk ijeszteni,
még úgy sem, hogy az utolsó húsz percben emberhátrányban voltunk. Külön senkinek a teljesítményét nem emelném ki, mert ma csapatként voltunk jók.
–br–
Lapzártakor érkezett. Az adatbank.mlsz.hu honlap szerint a Maglódi TC a harmadik fordulóban 3–1 arányban vereséget szenvedett a Budapest Honvéd-MFA csapatától.
Az egyetlen maglódi gólt Weisz Tamás lőtte a 2. percben,
de a végeredmény még az első félidőben kialakult. A helyi
csapat a 60. perctől emberelőnyben játszott. Sárga lapot
Bornemissza I., Szőke R., Prókai R., Krekács T., Makovi R.,
Németh Zs. és Weisz T. kapott. A csapat a 3. forduló után
az 5. helyen áll. A következő ellenfél a 4. fordulóban idegenben a Soroksár SC.

Úgy tűnik, Vajda Attilának jót tett a kiegészítő sport a maglódi teniszpályán
Baráz Miklóssal, a Duna Kiadó ügyvezetőjével – olimpiai bajnokunk
éppen lapzártánkkor lett világbajnok Duisburgban kenu 1000 méteren
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Megszűnt környezetvédelmi alapítvány

A Maglódi Hírhatár jelentette

Megszűnt „Az egészséges
és szép lakóhelyi környezetért” elnevezésű maglódi
alapítvány tájékoztatta a
szerkesztőséget dr. Móczár
István kuratóriumi elnök.
Megszüntették a számlaszámot és az azon lévő 200
ezer forintot befizették az
önkormányzat pénztárába.
(Az önkormányzat 100 ezer
forinttal volt egyik létrehozója az alapítványnak.)
A kuratórium elnöke felkérte az önkormányzatot,
hogy a visszautalt saját tőkét a 31-es főközlekedési út
körforgalmának virágokkal és örökzöldekkel történő beültetésére fordítsa.
Tabányi Pál polgármester
megerősítette, hogy a teljes
összeget erre a célra fordítják.
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület keretében
működő maglódi szervezet
volt a másik befizetője az
alapítványnak. Az egyesü-

Dacos dartsos. Törő Zsuzsa
le- és meggyőzte Maglódot
is. Beszélgetés a nők győztesével a Magam Egyesület jótékonysági rendezvénye, a
CsoDaSzám után.
Nem szégyen a futás, de
hasznos. Közösségi futás
Maglódért. Felvezető rendőrautó, nemzeti lobogó,
maglódi zászló és némi
sportteljesítmény jól bevált
koreográfia biztosítja az
emelkedett érzést.
3 férfi, 1 eset. Jótékony
fotózás, áruházi kiállítás.
A tárlat sorsa a vásárlóktóllátogatóktól függ: ha sokan
megnézik, és jó szívvel adakoznak, a lánc más áruházaiba is eljut e spontán és
szokatlanul őszinte, közvetlen kezdeményezés.
Én és a majré. Babos
László kiállítása. Nem
pusztán a számunkra emblematikus helyi épületek és
terek jelennek meg akár
többféle változatban is e
csudálatos képeken, de mi
magunk is. Nem lepne
meg, ha valaki magára ismerne például a katolikus
templom előtt korzózókban vagy akár a „Maglódi
házaspár”-ban.
Kora boldogítója. Sze-

A MAGLÓD újság
következő száma
2013. október 3-án
(+4 nap terjesztés)
jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 26.
A MAGLÓD újság
hirdetési árai
1/1 oldal
1/2 oldal
1/3 oldal
1/4 oldal
1/6 oldal
1/8 oldal
1/12 oldal
1/16 oldal

44 000 Ft
24 000 Ft
17 600 Ft
13 200 Ft
9 400 Ft
7 200 Ft
5 000 Ft
3 800 Ft

Színes felár: +25%
Az árak az áfát nem tartalmazzák

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.

letként működő helyi szervezet megalakította a
„Szép kert, tiszta környezet” réztáblamozgalmat, a
működéséhez szükséges
anyagiakat, az úgynevezett
zöldbálok bevételéből
fedezte. E rendezvényeken
tombolán facsemetéket,
örökzöldeket, kertészeti
eszközöket sorsoltak ki, s
hozzájárultak a környezetvédelmi rajzkiállítások
nyerteseinek díjazásához.
Az alapítványt az önkormányzat és az egyesület
1990-ben hozta létre. Dr.
Móczár István köszönetet
mond azoknak a maglódiaknak, akik az évek során
anyagilag és tevékenységükkel is támogatták munkájukat, valamint az alapítvány számlájára utalták a
személyi jövedelemadójuk
egy százalékát.
■ Ügyfélfogadások. Főgáz:
hétfőn, szerdán 8–16-ig,
kedden, pénteken 8–14-ig,
csütörtökön 10–18-ig. Elmű:
kedden 8–16-ig, csütörtökön 10–18-ig (pénteki félfogadás megszűnt!). Helyszín: Gyömrő, Szent István
utca 31. (Kedden, csütörtökön egyszerre fogadnak.)

berényi születésnapjára.
„Vádoljuk, és talán nem
minden ok nélkül, apáinkat, hogy a velök egykorú
jelesek életére vonatkozó
adatokat számunkra föl
nem jegyezték. Hány kitűnő férfia hunyt el e hazának, a nélkül, hogy csak azt
tudnók, hol és mikor született, hol fejlődött lánglelke
azzá, mi őt kora boldogítójává tette!”
Megőrzendő és megújítandó szószék. Conservando et Renovando Maglódon is. Németh Mihály lelkész írása: „A maglódi
evangélikusok reménysége, hogy a századokon át
megőrzött szószékük megújítása eszköz Isten kezében arra, hogy a gyülekezet
is megújuljon lélekben a Jézus Krisztusról szóló igehirdetés által.”
Vitézek, mi lehet szebb
dolog az Vértesnél? Maszat-tábor Mindszentpusztán. Kisbírói ízelítő a
tábor hangulatáról és a
programokról.
A teljes cikkek a Maglódi
Hírhatárban olvashatók. A
Hírhatár közelebb hozza Önt a
hírekhez, a városhoz:
www.maglodi-hirhatar.hu
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Kész a szavazókörzeti beosztás
Elkészült Maglód szavazókörzeti beosztása, amelyet határozatban tett közzé a www.maglod.hu honlapon a Helyi Választási Iroda vezetője.
Margruber János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
a választási eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján
kijelölte a szavazókörök számát, illetve területi beosztásukat, valamint a szavazóhelyiségek címét. Első alkalommal
a 2014. évi országgyűlési választásokon kell alkalmazni e
szavazóköri beosztást a 9415 főnyi választókorú lakosság
voksolásán.
Az 1. szavazókörhöz (Helytörténeti Gyűjtemény: Petőfi
tér 2.) tartozik: Aradi vértanúk u., Bellus János tér, Darwin
Károly u., Ecseri u., Fűzfa u., Galilei köz, Hold u., János u.,
Kálvin u., Kastély köz, Liliom u., Lovassy u., Luther Márton u., MÁV-állomás őrházak, Nap u., Páskom köz, Petőfi
tér, Rózsa u., Sugár út, Wodiáner u. A választópolgárok
száma itt 1142 fő.
A 2. szavazókör (Általános Iskola: Fő u. 1–9.) beosztása:
Ady Endre u., Árpád vezér u., Erkel Ferenc u., Gutenberg
sor, Horváth Mihály u., József Attila krt., Kacsoh Pongrác
u., Kisfaludy u., Liszt Ferenc u., Madách Imre u., Petőfi u.,
Semmelweis u., Sorompó u., Szegfű u., Wekerle u., Wodiáner u. A választópolgárok száma 1195 fő.
A 3. szavazóköri (Általános Iskola: Fő u. 1–9.) lista: Babits Mihály u., Bajcsy-Zs. u., Bem J u., Beregszász u., Csáktornya u., Damjanich u., Dózsa György u., Irinyi köz, Kepler János u., Kölcsey F. u., Mendel Károly u., Patak köz, Sallai u., Szigetvár u., Tompa Mihály u., Vak Bottyán u. Összesen 1316 fő választópolgár.

A 4. szavazókör (Városháza: Fő u. 12.) összeállítása: Bem
József u., Damjanich u., Fő u., Jászberényi út, Kinizsi u.,
Linné Károly u., Móricz Zsigmond u., Perczel Mór u., Táncsics Mihály u., Thököly u., Tompa Mihály u. A körzetbe
soroltak száma összesen 1099 fő.
Az 5. szavazókör (Általános Iskola: József Attila krt.
33–35., B ép.) területi besorolása: Apafi u., Bata Ferenc u.,
Batthyány u., Bercsényi u., Bethlen u., Bocskai u., Deák Ferenc u., Dobó István u., Erzsébet krt., Fő u., Irányi Dániel u.,
József Attila krt., Katona József u., Klauzál u., Kossuth Lajos u., Lehel u., Rákóczi u. 1204 fő választópolgár él e körzetben.
A 6. szavazóköri (Általános Iskola: József Attila krt.
33–35., A ép.) közterületei: Ady Endre u., Andrássy u.,
Arany János u., Bajza u., Baross u., Báthori u., Erzsébet krt.,
Határ u., Hunyadi u., József Attila krt., Kossuth Lajos u.,
Martinovics tér, Tinódi u., Tisza u., Vörösmarty u. 1103 fő a
választópolgárok létszáma.
A 7. szavazókör (Gyógyszertár: Katona József u. 25.) területi jegyzéke: Attila u., Csokonai u., Eötvös u., Erzsébet
krt., Jókai Mór u., József Attila krt., Katona József u., Mátyás király u. (páratlan oldal), Pasteur Lajos u., Reviczky u.,
Rózsaszál u. Széchenyi u., Zrínyi u. Mindösszesen 1104 fő
választópolgár.
A 8. szavazókör (Családi Pizzaház: Szív u. 2.) körzete:
Bezerédi u., Gábor Áron u., Hargita köz, Homoród u., Huszár köz, Jókai Mór u., Klára u., Lövéte u., Majláth u., Mátyás király u. (páros oldal), Mendei út, Mikszáth Kálmán
u., Rudolf u., Szív u., Tápió u., Torockó köz, Tüzér köz. A 8.
körzet választópolgárainak száma 1217 fő.
HVI

„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.)

„Maglód város szociálisan rászoruló
gyermekeiért és családtagjaikért” Alapítvány
Alapítványunk szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a következő
tanítási, nevelési időszaktól kezdve egyetlen maglódi gyerek
se éhezzen, ne kelljen lemondania a testi, lelki fejlődéshez
elengedhetetlenül szükséges támogatásokról. Segíteni
könnyebb, mint gondolná, hiszen már egy ebéd is új esély.
Köszönjük a gyerekek nevében is!

További információ: Maglód Projekt Kft. (Fő utca 25/A);
www.maglodprojekt.hu; www.maglodiraszorultakert.tk
E-mail: maglodigyerekekertalapitvany@gmail.com
Telefon: (06-29) 326978, (06-20) 259-3108
Számlaszámunk: 65100039-11374325 (Pátria Takarékszövetkezet)

Függönyt, sötétítőt
szeretne?
Varrodai szolgáltatással várom
az üzletben!
• függöny- és terítővarrás
• szivacsokra levehető huzat készítése
• ruházati cipzárcsere, nadrágfelhajtás!

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

Függönyráncolók, szaténszegők már 120 Ft-tól!
Viaszos és pamutvászon, cipzár korrekt áron,
cérna és sok más apróság.
Folyamatos akciókkal,
hozzáértő kiszolgálással és
nagy szeretettel várom! Anikó!

Maglód, Sugár út 51. (Ecser felé, a falusi temetői buszmegállónál)
Nyitva: K-P 9–17, Szo 9–12, hétfőn zárva | Telefon: (06-30) 306-8417
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Lakások teljes függönyözése a karnisoktól
a függönyökön, sötétítökön át a dekorokig.
A kínálat sokrétű, az egyszerűtől a különlegesig –
igazodva az Önök igényeihez!
Amit tudok, kérésre beszerzek!

TOLLFELVÁSÁRLÁS

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

HAJDÚSZOBOSZLÓN, a fürdő mellett
télen-nyáron használható nyaraló kiadó.
Érdeklődni: (06-20) 950-3331

MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁS
EREDETISÉGVIZSGÁLAT HELYBEN!
Futóműbeállítás | Okmányirodai ügyintézés
Autódiagnosztika | OMV motorolajok
Autóalkatrészek | Autójavítás
Gumiabroncs-beszerzés, -szerelés, -centírozás, -javítás

Műszaki vizsga esetén ingyenes alkalmassági vizsgálat!

AUTÓSZTÁR KFT.
Maglód,
Kepler János u. 64.
Oszlánszky György
(06-30) 222-6690
(06-29) 738-096

Nyári fotók

A Szent István-napi programból: a Nyerítő együttes és a Hajdú ikrek

A mosdók a felújított Ady Endre utcai iskolában

Épül a rendelőt és a Fő utcát összekötő út a parókia mögött

Iskolai bolhapiac a MagHázban

Az országos grafikai verseny döntőjének maglódi résztvevői

Az átköltöztetett árusítóasztalok a régi MagHáz mellett

A Vitányvár romjai között a Maszatosok

Fotók az újságban: Gonda Péter, dr. Móczár István, Tóth István, Varga András, Maszat Egyesület, archívum

