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Apáink nyomdokain,
XIII. Kárpát-medencei magyar találkozó
Mert nincsen határ ott,
ahol egy nyelvet beszélnek
Eddig is tudtuk, a háromnapos találkozó csupán megerősítette bennünk az
érzést: jó magyarnak lenni. Kilencvenkilenc éve a politika határokat húzott
közénk, itt, Maglódon azonban most is megtapasztaltuk, magyart a magyartól elválasztani sem a trianoni diktátumot ránk erőltető nagyhatalmaknak,
sem a szomszédos országok magyarellenes politikusainak nem sikerült.
Az Apáink nyomdokain, XIII. Kárpátmedencei magyar találkozó február 16án, pénteken este kezdődött a MagHázban tartott megnyitóval, de a Benéről,
Berzétéről, Bonyhád-Börzsönyből, Doroszlóról, Dunaszerdahelyről, Földeákról,
Gömörhosszúszóról, Komáromból, Korondról, Lendváról, Lövétéről, Mátraszentimréről, Pusztináról és Várdarócról
érkező nemzettársaink már korábban
megérkeztek az őket vendégül látó maglódi családokhoz. A Magyar és a Székely
Himnusz közös eléneklése után Tabányi

Pál polgármester és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott ünnepi
köszöntőt. Az emelkedett pillanatok után
hamar megtapasztalhattuk a rögvalóságot is: megtekintettük azt a riportfilmet,
amely a csíkszeredai börtönben fogva
tartott két erdélyi magyar politikai fogolyról, Beke Istvánról és Szőcs Zoltánról
szól.
A nyitóestet Pregitzer Fruzsina Jászai
Mari-díjas színművésznő, Uram, nem
látta Magyarországot? című műsora
zárta.

*
Szombaton az Ég is
velünk volt, nem esett,
nem fújt, még a Nap is
sütött ránk. Reggel leszúrtuk, megperzseltük, feldolgoztuk a két disznót, aszszonyok és férfiak szorgoskodtak a torban. A saját
cserépedényeiben bakafütyülőt főző Illyés Vészti
Mihály, egész Európában
ismert népművész Ko-

Te, legfényesebb Csillag!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
Magyarország újkori történetének legfényesebb
csillaga, nemzeti identitásunk egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával
pedig nemzeti mitológiánk részévé vált.
Erre az ünnepre büszke minden magyar,
határon innen és túl, hiszen a márciusi
ifjak szembeszálltak az elnyomó osztrák,

később pedig – a császár segítségére
siető – cári hatalommal. Azon az esős
napon megfogalmazódott egy szándék,
amely megrengette Pestet, Bécset, az
egész világot. A szabadságért olyan kiválóságaink áldozták életüket, mint Batthyány, Petőfi és a sok nemzetiséget felsorakoztató tizenhárom Aradi Vértanú.
E példátlan nemzeti összefogásra Március 15-én 9 órakor a Petőfi-szobornál, 10
órakor az evangélikus templomban, 11
órakor pedig a Pakányi ház előtt emlékezünk.

rondról jött. Mint mondja, a paszullyal
teli cserepet nem szabad közel tenni a
tűzhöz, inkább lassabban és sokáig kell
rakni a máglyát, attól jó a fütyülő.
Micsinszky István a gömöri pecsenyére
esküszik, amely alapja a fokhagymás sertéshús és a hajában sült krumpli, az étek
koronája pedig a dinsztelt káposzta. Mi,
maglódiak nem tudnánk úgy ízesíteni a
disznóflekkent, mint a lövétei Orbán
Levente, aki kútból merített sóval „finomítja” a sültet.
Mindenre van recept: hurkára, kolbászra, babra és káposztára, ezek apáról fiúra… na, jó, anyáról
leányra szállnak, aztán vagy megosztják
másokkal, vagy családi titokként őrzik.
Amit viszont nehéz
elmesélni az Olvasónak, az a hangulat,
az együttlét okozta
jóérzés, az anyanyelvünkön való szabad
megszólalás öröme,
a szalonnafüstön és ételgőzön is átható,
mindenki arcára mosolyt fakasztó szeretet. Itt a munka nem fárasztó, a súlyos
üstök cipelése nem teher, a füst nem irritáló, a kendő nem csúfítja el a hölgyek
frizuráját, az urak pedig a nagy tömeg
ellenére sem kapják el az influenzát a
vírusirtó féldeciknek köszönhetően.
A szombat esti előadás a nemzeti összetartozást jelképező Himnuszok és az
Örökségünk című dal meghallgatásával
(közös eléneklésével) kezdődött. Késmárky Uzonka tanárnő gyermekkórusát
minden jelenlevő megkönnyezte.
(folytatás a következô oldalon)

’
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’ (folytatás az előző oldalról)
„Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani
a hang’tok,
És remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok,
Mert nincsen határ ottan, ahol egy
nyelvet beszélnek,
És testvérnek hívják az embert, adjunk
hálát az égnek!”
Elsőként a találkozó fővédnöke, Dr.
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke, az Ukrán
Legfelsőbb Tanács képviselője mondott
ünnepi beszédet, majd Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke és Petrovics János, a Maglódi
Polgári Kör elnöke köszöntötte a háromszáz vendéget. (A Maglód Újság a résztvevő politikusoktól, a polgármestertől, a
főszervezőtől és a műsort vezető Fajka
Szilviától külön-interjút kért, ezért a
beszédeket nem itt taglaljuk, hanem a
következő oldalainkon).
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Spirit
of Hungary, azaz Magyarország Lelke
(Magyar Lélek) előadása méltán viseli
ezt a hazafias címet. A táncosokról tükröződő tisztelet és táncszeretet visszaköszönt az általuk színpadra vitt koreo-

gráfiákban. A műsor kezdetén
betekintést kaphattunk a
rábaközi karéj – és a dús férfikörtáncba, majd kisebb ugrásokkal a történelmi Magyarország több tájegységének
táncát láthattuk a csodálatos
tempót diktáló fiatal művészek előadásában. Hiteles
átéléssel mutatták be a Délalföldi táncot, és színészi
vénájukat is megcsillogtatták
az őrkői cigánytáncok és az
életkép bemutatásakor.
Ünnepi vacsorával zárult a
hosszú szombati nap: a húslevest disznótoros követte, lakomázás közben folyt a szó, a bor, és sokféle házi sütemény került még terítékre.
A Pest Megyei Értéktárba is bekerült
gasztro-kulturális eseménysorozaton hagyománnyá vált, hogy valamely magyarsága miatt hátrányt szenvedő vidék vagy
személy részére gyűjtenek pénzt a résztvevők. Idén megosztva, a kárpátaljai
Bene község, valamint a két bebörtönzött
székelyföldi fiatalember családja részesült támogatásban. Két perselyt állítottak
fel, egyiket a MagHázban, a másikat pedig az evangélikus templomban, ahol
vasárnap délelőtt ökumenikus istentiszteletet tartottak. A pénzgyűjtőkben 406
ezer forint jött össze, amit a Tamási Áron
Erdélyi Kör további 50 ezer forinttal egészített ki.

*
Vasárnap délelőtt Ökumenikus Istentiszteleten vettek részt az evangélikus, a
katolikus és a református felekezet helyiés vendégtagjai. A maglódi egyházi személyiségek: Bálint Klára református lelkipásztor, valamint Németh Mihály és
Lukács Máté evangélikus lelkészeken
kívül Solarik Vilmos gömörhosszúszói
evangélikus lelkész is részt vett a szertartáson. Mudi Róbert berzétei református lelkipásztor Jézus szavait idézve utalt
a maglódi hétvége szellemiségére: „Ti
mindnyájan testvérek vagytok.”
Ünnepi ebéddel zárult az Apáink

nyomdokain, XIII. Kárpát-medencei magyar találkozó. Legalábbis a vendégek
számára. A házigazdáknak, gazdasszonyoknak, a MagHáz dolgozóinak, a
Maglód Projekt Kft. dolgozóinak, a szervező-lebonyolító civilszervezetek tagjai
és a vendégeket befogadó családok számára viszont ekkor kezdődött a második
műszak: a pakolás, a takarítás, a mosogatás és a rendrakás.
Köszönet illet minden résztvevőt!
Azokat, akik messze földről ellátogattak
hozzánk, és azokat, akik megálmodták,
megszervezték, lebonyolították, vagy
munkájukkal, pénzükkel, felszólalásukkal, előadásukkal, a vendégek befogadásával, tudósításukkal vagy más módon
támogatták e nagyszabású rendezvényt!
Radosza Sándor
Rendezők: MagHáz, Maglódi Polgári
Kör, Maglód Város Önkormányzata
Támogatók: Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., Maglód Város Önkormányzata, Maglódi Polgári Kör,
Maglód Testvértelepüléseiért Alapítvány, Maglódi Nőklub, Maglódi
Nyugdíjas Klub, Maglód Projekt Kft.,
Tamási Áron Erdélyi Kör, civilszervezetek, együttesek, önkormányzati
képviselők, magánszemélyek
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Minderről Alaptörvényünk
is rendelkezik
Köszöntőjében
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési
képviselő arról
beszélt, mekkorát fordult a
világ az első
maglódi találkozó óta eltelt
13 év alatt:
máig több mint
egymillió százezer határon
túli honfitársunk élt a lehetőséggel és
megkapta a magyar állampolgárságot.
A csúfos 2004. december 5-ei népszavazás után fordulat következett be a politikánkban, és már azok hozzák a törvényt, akik magyarként tekintenek minden olyan emberre, aki magyarul gondolkodik, magyarul beszél és magyar anyától született. Minderről Alaptörvényünk
is rendelkezik.
Ez az a dolog, amit nem lehet elégszer
megköszönni azoknak a falvaknak, városoknak és tehetséges embereknek, akik
2004. december 5. után nem estek letargiába, hanem elkezdtek tenni valamit.
Barátsággal, jó szomszédsággal, úgy,
ahogy itt teszik már tizenhárom éve, maglódiak fogadnak be határon túli családokat. Ezek a barátságok szinte eltéphetetlenek, és ezt az eltéphetetlen szövetet
úgy hívjuk: magyarság.
A következő időszakban azonban nem
lesznek könnyebbek a napjaink, hiszen
az a biztonság, amit ez a szövet, ez a mi
kapcsolatrendszerünk tud adni, csak akkor lehet erős, hogyha megőrizzük helyünket itt a Kárpát-medencében. Ha az
ország jövőjét nem a más kultúrával
rendelkező bevándorlók betelepítésével
képzeljük el. Az a célunk, hogy sok magyar családban sok magyar gyerek szülessen.
E gondolat jegyében köszönöm meg,
hogy itt vannak: a magyar családok minél
jobban gyarapodjanak és a magyar közösségek minél jobban fejlődjenek!

Tabányi Pál
polgármester kiemelte: a magyarság államalkotó
nemzet a Kárpátmedencében.
Sokan próbálták
már hazánkat
elfoglalni, de úgy
gondolom, a mai
és a hasonló
alkalmak is
bizonyságtételei
annak, hogy a magyarság él,
létezik és élni fog.
Ünnepek mellett hétköznapi alkalmak
is kellenek, mert nemcsak a Kárpát-
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Maglód kiemelkedő testvértelepülés
Az idei Kárpát-medencei
magyar találkozó fővédnöke
Brenzovics László volt.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az
ukrán parlament egyetlen
magyar képviselője beszámolt a Maglód Újságnak a
kárpátaljai magyarság helyzetéről, és kiemelte, milyen
nagyra becsüli városunkat,
amiért ilyen nagy figyelmet szentelünk
a határon túli nemzettársainknak.
– Sok rossz hírt kaptunk tavaly Kárpátaljáról. Ön hogyan értékeli a történteket?
– Az elmúlt esztendő az egyik legnehezebb évünk volt a rendszerváltozás óta.
Példátlanul sok támadás ért bennünket.
A jelenlegi ukrán kormány olyan politikát
folytat, amelynek az a célja, hogy felszámolja a kisebbségeknek, így a kárpátaljai
magyarságnak is az oktatásához és az
anyanyelv-használatához való jogait.
Igyekeztünk ellenállni és megtenni azokat a lépéseket, amelyekre lehetőségünk
volt.
– Konkrétan milyen támadások érték
Önöket?
– Az oktatási törvény módosításával fel
akarják számolni a magyar-nyelvű iskolákat.
Terveik szerint csak az óvodában és az
elemi iskolában lehetne magyarul oktatni, ami komoly nehézséget okozna a kint
élő magyaroknak, hiszen jelenleg több
mint száz iskolában folyik magyar nyelven is az oktatás. Az előkészületben lévő
nyelvtörvény is nehezíteni kívánja a
helyzetünket, amely csak a magánéletre
szorítaná vissza a magyar nyelv használatát. Ezzel párhuzamosan magyarellenes kampány folyik az ukrán médiában,
és több olyan terrorcselekmény is történt, amelyekre korábban nem volt

medencei találkozón tudunk egymásnak
örülni, hanem akkor is, amikor felvidékiek ellátogatnak Erdélybe, vagy mi utazunk el a polgári kör tagjaival Lendvára
vagy Dunaszerdahelyre, és áthat bennünket az az érzés, ami megkülönböztet bennünket más nemzetektől. A magyarságtudat minden magyar ember számára
elsődleges, mert mindenki, aki magyarul
tanult meg beszélni, magyarul imádkozik, magyar az anyanyelve, összetartozik,
függetlenül attól, hogy Moldvában született, Pusztinán, vagy Lendván. Mi mindnyájan magyarok vagyunk, együtt akarunk
élni és megmaradni a Kárpát-medencében, és ehhez egyre több fényes csillag
mutatkozik az égen, ami ezt erősíti.

példa. Felrobbantották a Kárpátaljai Kulturális Szövetség
székházát, a titkosszolgálatok
pedig folyamatosan zaklatnak
kárpátaljai magyarokat, különösképpen közéleti személyiségeket és politikusokat. Ezek
rendkívüli módon megnehezítik az ottani magyarok életét.
– Milyen programmal indulnak neki az idei évnek?
– Ugyanolyan
elhívatottan
folytatjuk tovább a munkánkat, mint eddig. Minden erőnkkel próbáljuk fenntartani az intézményrendszerünket, továbbra is megszervezni a kulturális eseményeket, és minden módon segítjük a kárpátaljai magyarság megmaradását. Magyarország támogatásával sok programunk zajlik most is, és a testvérvárosoknak köszönhetően többször el is látogathatunk az ország különböző tájaira.
– Ön szerint miért fontosak a testvérvárosokkal való együttműködések?
– Mi mindig rossz helyzetben voltunk
és vagyunk most is. Rászorulunk a különböző támogatásokra, de a kapcsolattartás
is erőt ad a megmaradáshoz. Nagyon jó,
hogy egy-egy találkozó során megismerik
egymást az emberek, hiszen erre sokáig
nem volt lehetőség. Sajnos Magyarországon is voltak olyan politikai erők,
amelyek próbálták a különböző országokba szakadt magyarokat szembeállítani
egymással, emlékezzünk csak a Gyurcsány-féle népszavazásra! E kapcsolatoknak köszönhetően azonban erősödik a
magyarság egysége és ebben kiemelkedő
település Maglód. Nagy örömmel jöttem
Bene község lakóival, sok jót hallottam
már Maglódról és Kárpát-medencei találkozóról. Különösen örvendetes az, hogy
ez a város ilyen nagy hangsúlyt fektet a
kapcsolatok ápolására. Ehhez csak gratulálni tudok és köszönettel tartozom a
maglódiaknak.
Kiss Nóra

Mi a magunk részéről próbálunk tenni
valamit maglódi szinten a polgári kör tagjaiként, önkormányzati képviselőnként,
de az a lényeg, hogy megtaláljuk azokat
az összekötő kapcsokat, amelyek közel
hoznak bennünket egymáshoz. Nem protokoll rendezvény a miénk, csak maglódi
családok befogadnak más magyar családokat a határon túlról. Együtt vagyunk,
közösen énekeljük a székely himnuszt és
a magyar himnuszt, és amíg mi összetartunk, a kormány pedig ilyen elszántan
támogatja a trianoni határok által szétszabdalt nemzetet, meg tudunk maradni
a Kárpát-medencében.
(folytatás a következô oldalon)

’
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’ (folytatás az elôzô oldalról)
Petrovics János,
a Maglódi Polgári Kör
elnökének köszöntője
Nagy-nagy szeretettel köszöntök Mindenkit!
A Kárpát-medencei magyarok találkozója már hagyomány. Ha egy nép nem
ismeri múltját, hagyományait, idegen,
rossz pásztorok arra terelik, amerre akarják. A hagyomány nem történelem. Attól
a pillanattól, hogy szembesültünk vele, útmutatást,
erőt és kitartást ad.
Bizonyára többen vagyunk
itt olyanok, akik kutattuk a
múltbéli gyökereinket, hogy
kik is vagyunk, honnan jöttünk. Amikor az ember látja
a példát, elgondolkodik.
Volt egy közös magyar kulturális szemlélet, és volt egy
közös magyar szellemiség.
Ez mára eltűnt. Ezt kell
helyreállítani. A zsarnokság
nem tűri a hagyományt.
Nem tűri őseink tiszteletét, gyökereiktől
megfosztott emberekre van szüksége,
akiket rángathat ide-oda.
Az 1948 után kezdődő kommunista
diktatúrának nem csak az a tragédiája,
hogy volt, hanem az is, amit tett a magyarsággal. Megszüntette a nemzetben
való gondolkodást. A fejekben helyre kell
állítani a rendet, mert ez most a legfontosabb feladat. Amikor tudatosodik bennünk, hogy Magyarország
nem csak egy hely, ahol
élünk, hanem Magyarország
egy olyan Kárpát-medencei
hatalmas ősi fa, amelynek
törzse 1100 éves, vastagabb
ágai 100 évesek, vékonyabb
ágai az évtizedek, és az ágakon a levelek az évek. Ezek a
levelek most nem egészségesek, van köztük beteges és
fonnyadt is, de ha alaposabban megnézzük, vannak rajta aranyszínű levelek is.
Ilyen például az 1456-os le-

vél, az 1703–1711 levelek, ilyenek az
1848–1849-es levelek, vagy az 1956-os
levél fekete keretben. Úgy érzem, most
Magyarország felett a csillagok kezdenek
fényesebben ragyogni, és személyes meggyőződésem és hitem, hogy Magyarország megint szép lesz, méltó régi nagy
híréhez.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke elmondta, hogy
Bajkai István fideszes országgyűlési
képviselővel meglátogatta Csíkszeredában a terrorizmus vádjával elítélt
Beke Istvánt és Szőcs
Zoltánt.
A börtön igazgatóját emlékeztették: olyan emberek
ülnek rácsok mögött, akik
semmilyen említésre méltó bűncselekményt nem
követtek el, fogva tartásuk
politikai indíttatású. A székely fiatalok kiszabadításáért európai fórumokon is
küzd az Emberi Méltóság
Tanácsa.
Lomnici úr a Maglód Újságnak azt is kifejtette:
nem tartja szerencsésnek Őszentsége
Ferenc pápa idénre tervezett csíksomlyói
látogatását, mert Románia még a trianoni diktátum előtt, épp 100 éve foglalta el
Erdélyt és a Parciumot, és az idei pápai
vizit üzenetét a román hatalom a maga
javára fordítja majd. Arról is szólt a
tanács elnöke, hogy Maglódra nem vendégségbe jár, hanem hazajön éves rendszerességgel.

Minden magyar felelős
minden magyarért
A pénteki érkezések ölelésében, az
együttlét örömében olyan erők lakoznak, melyeket manapság alig lehet
tapasztalni. Minket nem kell figyelmeztetni Szabó Dezső szavaira: minden
magyar felelős minden magyarért. Mi
ezt tudjuk, érezzük, tesszük a dolgunkat.

A színpadon állva kiváltságos helyzetben vagyok. Részese vagyok, de
közben kívülről is látom
az eseményeket. Látom az
arcokat, az arcokra kiülő
érzelmeket. Döbbenetes
erővel bír, mikor háromszázötven ember veled
szemben állva énekli a
Himnuszt. Nem dünnyögi, mormolja, hanem szívéből énekli nemzete Himnuszát.
A hideg futkosott a hátamon s könnyeimmel küzdöttem a meghatottságtól.
Egyedülálló rendezvény a miénk, valóságos kincs. Az itteni és az anyaországtól
elszakított területeken élő magyarok találkozója, amelynek a mi otthonunk ad otthont. Azt gondolom, a mai világban elfelejtjük, hogy erőnket és örömünket közösségeink adják. Kisebb-nagyobb, szűkebbtágabb csoportok, melyeket a szeretet, a
barátság tart össze. Számíthatunk rá, nem
vagyunk egyedül. Hazára vágyni, amikor
az távol van tőlünk, felerősíti és felismerteti a haza fontosságát. Mi, benne élők természetesnek vesszük meglétét. Könnyű a
jót természetesnek venni, de a határon
túlról érkező barátaink példát mutatnak
nekünk.
Nagy munka egy disznóvágás, de itt kortól, nemtől, beosztástól függetlenül mindenki egyként teszi a dolgát. Egy hatalmas
közösség, melynek egy célja van, tovább
növekedni, egyre több barátot megismerni, éljen az bárhol e világon, legyen bárkibármi a hétköznapjaiban, ha ide akar tartozni, több száz kar nyílik meg előtte. Ami
összeköt itt mindenkit az az összetartozás
és magyar szív. Így lett Maglód egy hétvégére a Kárpát-medence szíve!
Fajka Szilvia
Sajtó- és kommunikációs referens

Az eseményről a Magyar Televízió (M 5), a Williams Televízió
és a Magyar Nemzet is beszámolt.
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Az apák szerepe a családban
A XXI. században a család intézménye válságba került, pedig
ma is azt kellene jelentenie,
amit régen: biztonságot, támogatást és erôt az élet kihívásaihoz. A család az, ahová jó hazamenni, ahol várnak, ahol minden bajunk, szorongásunk megszûnik.

■

Iskolánkban az L-Térô Alapítvány szervezésében rendhagyó osztályfônöki órára került
sor 2019. február 11-én. Az „órát”
három ismert személyiség, Varga
Miklós énekes, Tóth Sándor író és
kommunikációs tanácsadó, valamint Dúró Zsuzsa, a neveléstudományok doktora tartotta diákoknak, szülôknek és tanároknak.
A család alapját a nô és a férfi egymást
segítô, egymást megértô, feladatvállalásaikban egymást kiegészítô kapcsolatrendszere adja. Erôs várat kell építeniük,
amelyben a gyermekek kiegyensúlyozott
körülmények között növekedhetnek, és
készülhetnek az önálló életre.
A nô és a férfi egymástól eltérô prog-

Ernhaft Balázs, Tóth Sándor, Dr. Dúró Zsuzsa,
Hosszú Tibor, Varga Miklós, Dávid Kitti

ram szerint mûködik, de ha megértik
egymás szerepét, akkor megfelelô mintát
közvetítenek a felnövekvô gyerekeik számára. A szülôi útmutatás szerint lánynyá vagy fiúvá növekednek, megtanulva
a nemükbôl adódó családi szerepeket is.

Az elmúlt években a modellek
megváltoztak: az édesanyák egyre nagyobb részt vállalnak a család anyagi javainak elôteremtésében, önálló karriert építenek.
Az édesapák pedig egyre jobban
kiveszik a részüket a családi hétköznapokból, besegítenek a házimunkába és a gyermeknevelésbe.
A nap aktív részét egyre többen
töltik távol a családtagjaiktól,
csökkent a minôségi együttlét
ideje, a közös étkezések, beszélgetések elmaradnak. A késô esti
órákra fáradt, feladatokkal terhelt családtagok érkeznek haza,
akiknek kommunikációja felszínes, gyakran egymást megérteni
képtelen beszélgetéssé silányul.
Ezért is fontos, hogy a nô és férfi kapcsolatából létrejött család, az apa és az anya
egymást tisztelô, segítô párt alkosson ma
is. Céljuk a közösségi lét fenntartása,
vagyis: közös célok meghatározása, elérése, élményszerzés, érzelmi közösség
alkotása, gazdasági javak birtoklása és
megvédése.
Kanicsár Bori

Székely farsang
Egyre többen kapnak kedvet, hogy jelmezbe öltözzenek, de nem a könnyebb
utat választják, nem kölcsönöznek jelmezt, hanem maguk készítik a maskarákat. Már napokkal a bál elôtt készülôdnek, és titkolóznak, hogy minél
nagyobb legyen a meglepetés.

■

Idén 18-ik alkalommal rendezett
farsangi bált a maglódi Tamási Áron
Erdélyi Kör.
A MagHáz adott helyet a farsangi szezon elsô báljának. Kezdetben az iskola
tornatermében báloztunk, többnyire erdélyi származású, Magyarországon élô
vendégeink voltak, de az évek folyamán
a Maglódon élô tagjaink barátai, ismerôsei is ellátogattak bálunkba és rendszeres látogatóink lettek. Vendégeink többsége ma is Budapestrôl és Pest megyébôl
érkezik. Zenészeink ugyancsak Erdélybôl
származnak, megôrizték a régi székely
bálok hangulatát, ennek is köszönhetjük,
hogy rendezvényeinket ilyen sokan látogatják. Hagyományos, batyus jellegû,
Erdélyben kosaras bálnak hívják, mert a
fonott kosárba pakolják az fôztet, az italt
és a süteményt. Ez sokkal közvetlenebb,
barátibb, mintha készételt rendelnénk,
mert a véletlenszerûen egy asztalnál
ülôk megkínálják egymást, teljesen idegenek kapcsolatot teremtenek, megismerik egymást.
S hogy mi célból rendezünk bálokat a

mulatságon kívül? Minden civil szervezetnek más a célja. A miénk a hagyományápolás, örökségünk tovább adása a
fiataljainknak, és segíteni olyan elszakított területen élô magyar testvéreinknek,
akik küzdenek a magyar nyelv fennmaradásáért, ápolják és oktatják az óvodákban, iskolákban.
Nemcsak bálozni szoktunk, 20 éve
Maglód aktív civil egyesülete vagyunk.
Részt veszünk a megemlékezéseken,
segítjük a maglódi rendezvények lebonyolítását, például a Kárpát-medencei

Magyarok Találkozóját, a majálist, a
Mesefalut, a városi napokat és a szüreti
bált.
Tagjaink közé várjuk azokat az Erdélybôl elszármazott, Maglódon élô embereket, akik fontosnak tartják a hagyományaink ápolását, segíteni akar másokon, aktívan részt kíván venni a városi
rendezvényeken, és szeretne egy vidám
csapathoz tartozni.
Todor Ilona,
a Tamási Áron Erdélyi Kör elnöke
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Tárcza-Papp Judit – Stresszmentes hétköznapok c. előadása anyukáknak
Jegyek: elővételben: 1500 Ft Az előadás napján a helyszínen: 2000 Ft
Vermesy Péter Általános Iskola – leendő 1. osztályos szülői értekezlet
Regionális kártyaverseny – Maglódi Nyugdíjas Klub szervezésében
Családsegítő – ruhaosztás ingyenes – Régi művelődési ház.
Nőnapi megemlékezés a maglódi Nők részére – ingyenes. Vendég: Koltai Róbert színművész
Regionális zongoraverseny a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
Tavaszváró babaruha börze
Bölcsődei beiratkozás
Főzőiskola – FTK Icával
Városi megemlékezés 1848-ról, a Petőfi-szobor előtt
Evangélikus istentisztelet
Megemlékezés a Pakányi háznál
MAGHÁZ
Stolen Beat koncert. A jegy ára: 1500 Ft.
2234 Maglód,
Bölcsődei beiratkozás
Fô u. 4– 6.
Tüdőszűrés a régi művelődési házban, április 3-ig
www.mag-haz.hu
Színházi előadás: Csoportterápia
maglodimuvelodeshaza
A jegy ára elővételben: 3500 Ft. Az előadás napján: 4000 Ft.
Vasútmodell kiállítás
A jegy ára 800 Ft, csoportos jegy (legalább 10 fő) 600 Ft
Dr. Kádár Annamária pszichológus előadása. Az érzelmi
intelligencia fejlesztése gyermek- és felnőttkorban. 2300 Ft
Regionális népdaléneklő verseny iskolások részére
NMI Művelődési Intézet szervezésében: aktív közösségek
nyugdíjasvezetők tudás megosztása, mentorálása a MagHázban.
Főzőiskola – FTK Icával
Jótékonysági rendezvény a Magam Egyesület szervezésében.
Erdei történet zenés bábjáték. A jegy ára: 800 Ft.

Dumaszínház: Szex és más tabuk. A jegy ára: 3300 Ft.

Minősített Közművelődési
Intézmény lett a MagHáz
Előző lapszámunkban röviden már hírt adtunk arról,
hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott központi ünnepségen a MagHáz megkapta a Minősített
Közművelődési Intézmény címet. A Hagyományok
Házában rendezett átadón Pavlovics- Ollári Judit ügyvezető vette át az elismerést az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárától.

■

A minisztérium által kiírt pályázat több lépcsős volt, az
önauditálást (bemutatkozást) nagyszabású szakmai
vizsgálat követte. A kontrollon azt nézték, hogy az érintett
művelődési intézmény képes-e a rendszerszerű, minőségi feladatellátásra.
A három évre elnyert minősítés a művelődési ház működését, rendezvényszervezői tevékenységét méltatja. Az ünnepélyes díjátadón
Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára kiemelte, hogy a kultúra átszövi a mindennapjainkat,
környezetünkből, múltunkból merít, a közösség életéből és a gyökereinkből, tradícióinkból táplálkozik. Véleménye szerint ez kimeríthetetlen gazdagságot jelent, amelynek forrása maga az alkotó ember. A
kultúra tehát merészség, fantázia, esztétikum és harmónia, hit abban,
hogy másokat is boldoggá tehetünk mély tisztelettel és alázattal, egymásra hangoltan, kölcsönös figyelemmel – mutatott rá az államtitkár,

Tel.: 29/326-222 (MagHáz)
Tel.: 29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

A könyvtár nyitott irodalmi
baráti társasága, a

Csütörtök Esti Verslábak
csütörtökönként 16 órától
tartja összejöveteleit.

A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk!

hozzátéve: bíznunk
kell a magyar kultúra felemelő erejében, hiszen értékeink, kulturális jaaink így válnak közkinccsé az egész
közösség gyarapodására.
Prof. Dr. Kásler
Miklós, az emberi
erőforrások minisztere a rendezvényen arról beszélt, hogy a kulturális életben napi szinten tevékenykedő szakemberek keresztény, európai és természetesen erőteljes magyar kulturális értéket képviselnek munkájukkal. A legfontosabb, hogy az értékeket átadják az intézményekben dolgozók,
és gazdagítsák a Kárpát-medencében élő magyarság szellemiségét, közösségét.
– Az intézményeknek adható legrangosabb cím az utóbbi évek
munkáját ismeri el, amelyre büszkék lehetünk, ugyanakkor ez
utunk eleje is egyben, hiszen kihívást is jelent. Nap mint nap azon
dolgozunk, hogy a kultúra minél több emberhez eljusson – mondta el Pavlovics-Ollári Judit, kiemelve, hogy az elismerés közös a
munkatársakkal, a partnereikkel, a civilekkel, a látogatókkal, s nem
utolsó sorban az önkormányzattal.
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Krumpligombócleves
■

Még 10 éves sem volt, amikor
először a tűzhelyhez kellett állnia.
Kovács Ferencné, Ancsika, Ancsi néni
– egyik generáció így, másik generáció
úgy hívja, de akinek a maglódi hagyományok fontosak, azok mind ismerik.

1940 novemberében született Maglódon, és nem egészen egy évtized
múlva, azon a szép nyári napon krupligombóclevest írt elő számára elsőként
a Sugár út végi pázsitnál lakó család.
Mi mást?
Akkoriban még ő sem „szerette”,
hiszen természetes, mindennapi volt
(a „tésztanap”-okon, pénteken). Sze-
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retni azóta szeretik errefelé is, igazán,
amióta hagyománnyá nemesültek a
régi egyszerű étkek.
A kis Ancsikát persze lekötötte a
pázsitról beszűrődő gyerekzsivaj, hogyne játszott volna inkább, így történt,
hogy búzaliszt helyett rozslisztet
merített a kamrában a zsákból.
Jó fekete és kesernyés lett az
első főztje… Mit kapott érte édesanyjától! És hányszor megfőzte
azóta! Mindig hibátlanul. Most
épp az újszülött dédunoka
anyukája, Tamara kérésére.
A kockára vágott krumplit sós
vízben megfőzi, leszűri. Meg kell
hagyni a főzővizet is. Félkemény
tésztává gyúrja az összetört, kihűlt krumplit a zsírral és a liszttel, vízzel. Előbb rúddá sodorja,
majd a feldarabolt részekből
gombócokat formál. Ezeket a félretett
és kb. 4 l-re kiegészített, felforralt vízben kifőzi (néhány perccel tovább kell
főzni, miután feljöttek a felszínre).
Öblítés nélkül szedi ki őket egy tálba.
Zsíron hagymát dinsztel, pirospaprikát
kever hozzá, és ezzel felönti a forró
levet.
Van, aki híg rántást is tesz rá, de

A KFC támogatásával

Ancsi néni nem, mert a gombóclé elég
sűrű. Nyáron viszont hagyma helyett
petrezselyemlevelet használ. Ancsi
néniéknél nem volt szokás, hogy paradicsomlét adjanak a leveshez, legfeljebb utólag, már a tányéron öntöttek
hozzá egy keveset. Viszont előfordult,
hogy 1 tojást kevert a tésztához, ha
épp volt otthon.
A megmaradt gombócokat másnap
fel lehetett darabolni, és, ahogy a pörköltnél, sokkal több dinsztelt hagymával, pirospaprikával serpenyővel megpirítja, ami sok salátával szintén kitűnő
étek.
A környéken és a rokonságban nagygombóclevesnek hívták a krumpligombócot (gele inka), és utána, ugyanabból a tésztából kisgombócot, szilvásgombócot, baracklekváros gombócot
készítettek. A férje családjában viszont nudli főtt a krumplis tésztából a
leves után.
(Hozzávalók a gombóchoz: 60 dkg
burgonya, 1 kiskanál zsír, 0,5 dl víz,
ízlés szerint só, amennyi lisztet
felvesz; a leveshez 1 fej vöröshagyma,
1 evőkanál zsír, csipetnyi pirospaprika.)
(x)
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Tagfelvétel a Sentinel Olimpiai
Taekwondo SE-be

Maglódon is indul a Sentinel Olimpiai
Taekwondo és Hapkido oktatás!
A Taekwondo és Hapkido, mint harcmûvészet nem verekedni tanít, hanem a szellemi, fizikai erônk felhasználására,
tiszteletre és önfegyelemre nevel.
Utánpótlás régióvezetôként egész napos Taekwondo bemutató edzéseket tartott közel 300 iskolás gyerekeknek a
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület vezetô edzôje,
Hegyes Imre 4 danos Taekwondo, 2 danos Hapkido mester
és Hegyesné Bauda Viktória, 1 danos Taekwondo mester.
A bemutató egyben testnevelési óraanyag is volt, ahol
alapszintû eséstechnikák és gurulástechnikák begyakorlása,
megtanítása volt a cél. Az óra másik felében zenés Taekwondo edzés volt, amire a mesterrel együtt két-három osztály
tanulói egyszerre gyakorolták az ütéseket és rúgásokat.
A program célja az egészséges életmódra való nevelés,
a fizikai kondíció fejlesztése és az önuralom megtanulása.

Az egyesületi edzéseink március 4-tôl indulnak, minden
hétfôn és csütörtökön 16:00 –17:00-ig.
Edzés helyszíne: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola,
2234 Maglód Fô utca 1.
Minden korosztályt szeretettel várunk, jelentkezni folyamatosan lehet. A jelentkezôknek az elsô edzés ingyenes.

KisMama-körrel és
NagyMama-körrel az egészségünkért

■

Az idei évben is márciusában tartja
éves közgyűlését a Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület. Tavaly egy fotókiállítással készültünk az eseményre, ami alkalmat adott
egy kis visszapillantásra, a több mint
száz, hátunk mögött tudott túrára,
kalandra, ahol bemutatkoztak a szakosztályaink is, amelyek ugyanúgy, mint
idén, külön-külön is igen sikeres éven
voltak túl. Bármilyen jó érzéssel is tölt el
a visszapillantás, idén inkább előre
tekintünk. Most is számos futóversenyt
szervezünk, evezünk, kerékpározunk,
síelünk, barlangászkodunk, túrázunk
hazai tájakon és a Kárpátok bércein.
Több hazai és nemzetközi rögbi-tornán
veszünk részt, melyekről már nem hiányozhatnak a maglódi rögbisek. Célunk,
hogy minél szélesebbre nyissuk programjaink kínálatát. Ez a törekvésünk jó
irányba halad, de
hisszük, hogy mindig
lehet jobban csinálni!
Az idei közgyűlésen
egy, az országban
kevés helyen elérhető
sportolási módot szeretnénk bemutatni és
átadni. Olyan útvonalakat, amelyeket gyalog, futva vagy
kerékpárral is lehet teljesíteni. Ez egy
olyan „verseny”, ami nincs időponthoz
kötve, bárki, bármikor teljesítheti.
Haladva a korral és kihasználva annak
vívmányait, mindössze egy okos telefonra és mobil internet elérhetőségre van
szükség hozzá. Minden egyes útvonalon

Fotó: archív

ellenőrzőpontokat kell érinteni, ahol egy
kihelyezett QR- kódos táblát kell leolvasni a telefon segítségével. Az első táblánál elindul az időmérés, onnantól nyomon lehet követni az eltelt időt, a megtett és a hátralévő távot. Ezek az új útvonalak a MaMa körök.
A Ma szótag utal a Maszat sportegyesületre, a túra létrehozójára és működtetőjére, utal Maglód városára és környékére, amit ezzel a kezdeményezéssel is szeretnénk jobban megismertetni térségünk
lakóival. De a Ma utal a Maraton szóra is,
ami nem a pontos távot jelenti, hanem a
szóhoz kapcsolódó erőfeszítésre, kitartásra, erőpróbára utal. A túrák közül kettő
Maglódon belül, a többi Maglódról indulva a Gödöllői-dombság területén halad.
Nem titkolt vágyunk, hogy a hosszabb
távú utakra az ország egész területéről
érkezhetnek majd teljesítők városunkba.

A két rövidebb MaMa kör a Petőfi-kör
és a Város-kör. A Petőfi-körnek a célja,
hogy a legnagyobb sportáruházba érkező
vásárlókat a városunk festői patakparti
részén egy sétára, kocogásra csábítsuk. A
legrövidebb túránkat ajánljuk azoknak a
helyi lakosoknak is, akik
csak egy hétvégi délutáni
séta keretében szeretnék
nyomon követni az edzettségük javulását. Ezt könynyen megtehetik a túrák
mögött futó program segítségével, mert a korábbi teljesítési adatokat később is
elérhetik a Maszat Maraton
honlapján.
A Város-kör pedig településünk 10 fontos színhelyén vezeti végig a túrára
vállalkozókat. A technika
segítségével minden egyes
pontnál, a QR kód beolvasásakor részletes leírást
olvashat a teljesítő az adott helyről.
Városismeret és mozgás így kéz a kézben járnak.
A két hosszabb táv – a KisMaMa és a
NagyMaMa kör - fejlesztés alatt vannak,
de hamarosan azok is teljesíthetők lesznek. Ezek a már jelentősebb sportértékkel bíró utak – 33 km és 70 km körüli
hosszan – vezetik az indulókat a
Gödöllői-dombság helyenként ismeretlen, csodaszép lankáin.
Az utak a
maszatmaraton.hu weboldalon történő
regisztráció után érhetők el. Ugyanitt
minden lényeges információt meg lehet
találni a teljesítés módjairól, a szintidőkről, az ellenőrző pontokról és az útvonalról.
A MaMa túrákon kívül természetesen
mindenkit várunk különböző alkalmainkra!
Turóczi Csaba
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Maglódi művésznők
a Megyeházán
„Színhangulatok – színképek” címmel nyílt meg Csépe
Milla és Agafonova Liudmila tárlata a Pest Megyei
Kormányhivatalban a „Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei” kortárs képzőművészeti kiállítás-sorozat keretében.

■

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott a maglódi művésznőket köszöntő beszédében kiemelte Agafonova Liudmila
selyemképeinek káprázatos technikai virtuozitását, és hangsúlyozta, mennyire nem igaz Csépe Milla esetében a „tréfás”
megállapítás: „aki nem tudja, tanítja”. Dr. Szabó Zsolt, a
Vecsési Járási Hivatal vezetője mindkettőjük művészi hitvallásából emelt ki részleteket. Dr. Fehér Edina, a Kormányhivatal
igazgatónője pohárköszöntőjében személyes tapasztalatait
sorolva hangsúlyozta, milyen fontos Maglód életében a kultúra,
és mennyire büszke erre mindenki, aki hivatalból is megtapasztalja ezt. Kostyák Attila és Tóth István művésztanárok
komoly- és népzenei előadásukkal teljesítették ki a megnyitót.
A kiállítás Dohány Zsuzsa protokoll- és rendezvényszervező
munkája nyomán jött létre, aki már akkor kiszemelte magának
Csépe Milláékat, amikor még hét helyi művészünk képviselte a
maglódi színeket a Vecsési Járás többi településének alkotóival
közösen szervezett, szintén a Megyeházán létrejött programon
(lásd lapunk 2017/12. számának címlapját).
Dr. Varga Zoltán, a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár vezetője megnyitóbeszédében egy afrikai mesét (A fák titkos szíve)
felidézve emelte ki a két művész alkotásainak összetéveszthetetlen, de főként a növények, fák, gyümölcsök ábrázolásában
egymásra is rímelő nőiességét. Hangsúlyozta a maglódi alkotók
műveiből sugárzó női tudást és szerepet is, amelyet már Az
ember tragédiája is megfogalmazott, amikor az öngyilkosságtól
tántoríttatja vissza Istennel a tudástól megcsömörlött Ádámot,
és Madách szavaival arra kérte az örök Évákat, Millákat és
Liudmilákat, hogy az érdekek mocskától távolabb, ha meghall-

ják szíverükön keresztül az égi szót, költészetté, dallá, újabb és
újabb festményekké szűrve, balsors és szerencse közt egyaránt
legyenek örökké vigasztaló, mosolygó géniuszaink!
(A megnyitóbeszéd teljes terjedelmében olvasható a
www.maglodi-hirhatar.hu c. portálon.)

Agafonova Liudmila:
Városkapu hajnalban

Csépe Milla: Kúszó árnyak

Babák bujdosban, szobrok könyvből

■

Sass Imréné Mihály Erzsébet harminc éve gyűjti a játékbabákat. A
városi könyvtárban február közepén nyílt
kiállításra százhúszat hozott belőlük, és
különféle kiegészítő tárgyakat is láthatunk: lovas szekeret, talicskát, mosóteknőt, rokkát, gyúrótáblát, krumplinyomót,
padot, bölcsőt, mózeskosarat, továbbá
konyha- és szobabútort.
Negyven éve kezdte gyűjteni ezeket a
dísztárgyaknak is beillő játékokat. A
magas babák voltak az első szerzemé-

nyei, később az egyméterestől a néhány centiméteresig igen széles
lett a skála. Az anyaguk
is sokféle, készülhetnek porcelánból, kaucsukból vagy műanyagból. Van, amit ajándékba kapott az egykori
iskolatársaktól, családtagoktól, ismerősöktől, de vásárolni is szokott.
Gyűjtőjük a babákat hétköznapi
vagy ünnepi viseletbe öltözteti.
Némelyik csak heverészik az ágyban, üldögél egy lócán vagy cseveg a konyhában, mások komoly
munkát végeznek: mosnak, tésztát nyújtanak, vagy lovas szekeret hajtanak. A
maglódi népviseletes lányoknak szalagos
a hajuk, a fiatal asszonyoknak kikötő kendőjük, az idősebbeknek fejkendőjük van.
Esküvőn a menyasszony először koszorút
vesz fel, amit kis tükrök díszítenek, amit
éjfél után átcserélnek a szlovák eredetű
bujdosra.
A könyvszobrokat kiállító Harangozó
László eredeti szakmája asztalos. Fél
évvel ezelőtt az interneten látta, hogyan

készülnek a „könyvszobrok”. Néhány hét gyakorlás után már egyéni
elképzelései is voltak a
technikáról. Először egy
számítógépes program
segítségével megkeresi
a képet, amit a könyv
szétnyíló lapjai közé szeretne hajtogatni. Ezután
nem kell más hozzá, csak egy feleslegessé vált régi könyv, és persze az elengedhetetlen vonalzó, olló, ceruza, s már kezdődhet is a munka. A könyvek lapjaiból
kiolvashatók szavak, szövegek, van egy
önarckép az alkotóról, de látható Esztergályos Cecília színésznő arca is,
mint ahogyan
macska, kutya,
páva vagy éppen szív is.
Kép és
szöveg:
Tábori Zsuzsa
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Haladunk
a megkezdett úton
■

Az önkormányzat minden év elején számot
vet a már elvégzett és még
rá váró feladatokról, és elkészíti az éves költségvetését.
Az idei évben folytatódnak a
már megkezdett és betervezett fejlesztések. Hamarosan
átadásra kerül a bölcsőde, az
év második felében pedig az
új egészségügyi központ.
Felszíni csapadékvíz elvezetést a Bem, Táncsics és
Rudolf utcákban, aszfaltozást és útfelújítást pedig a
Mendel, Kepler, Báthory,
Kisfaludy, Andrássy, és a
József Attila körút egy szakaszán kezdünk az idei évben.
2019-ben több mint 2.2 milliárdos költségvetésből gazdálkodhatunk, mely 750 millió forint állami bevételből, 710 millió forint közhatalmi bevételből, 448 millió forint pályázati
támogatási összegből, és 292 millió forint
egyéb bevételből tevődik össze. A város
kiadási oldala is ugyanekkora, mely tar-

talmazza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának költségeit, intézményeink kiadásait, a képviselő testület
által már betervezett idei évi feladatok és
a tavalyi évben megkezdett beruházások
befejezésének költségeit. A civil szerve-

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Budapest - Rákoskeresztúr 1 posta (XVII.kerület)
és Pécel településre
SÏT[WBHZUFMKFTÈMMÈTCBO SVHBMNBTNVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM BLÈSBMLBMNJ
foglalkoztatásban is,

LEVELEK KÉZBESÍTÉSÉRE
kerékpározni tudó munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Az állás betöltéséhe[FMÿOZUKFMFOUTFHÏENPUPSPTKPHPTÓUWÈOZ
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
•
QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
•
6 hónap után cafetéria keret,munkaruha.
"NVOLBLÚSCFUÚMUIFUÿB[POOBM
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Maczali Ágnes tel: (30 ) 771-4850
E-mail: Maczali.Agnes@posta.hu
Cím: 1173 Budapest XVII. Ferihegyi út 93/c
"[ BEBULF[FMÏTSÿM UFMKFTLÚSĀ UÈKÏLP[UBUÈT FMÏSIFUÿ B XXXQPTUBIV PMEBM "EBULF[FMÏTJ
tájékoztató menüpontjában.
"KFMFOULF[ÿBKFMFOULF[ÏTTFMÚOLÏOUFTFOIP[[ÈKÈSVM IPHZB.BHZBS1PTUB;SU 4[ÏLIFMZ
#VEBQFTU %VOBWJSÈHVUDB $HBEBUWÏEFMNJUJT[UWJTFMÿBEBUWFEFlem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozíció – az álláspályá[BUJEÿT[BLÈCBOGFMNFSàMÿNÈTJLQP[ÓDJØoCFUÚMUÏTÏSFBMLBMNBTKFMÚMULJWÈMBT[UÈTBDÏMKÈCØM
LF[FMKF "[ BEBUPLBU B .BHZBS 1PTUB ;SU B LJWÈMBT[UÈTJ FMKÈSÈT WÏHÏJH LF[FMJ "[ ÈMMÈTSB
QÈMZÈ[ØNFHLFSFTÏTSFLFSàMIFUB[BLUVÈMJTBOCFUÚMUIFUÿFHZÏCQP[ÓDJØLLBMLBQDTPMBUCBO
JT)P[[ÈKÈSVMÈTÈUBKFMFOULF[ÿCÈSNJLPSLPSMÈUP[ÈTOÏMLàMWJTT[BWPOIBUKBB#VEBQFTU
postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen, ez azonban nem érinti a visszavonás
FMÿUUGPMZUBUPUUBEBULF[FMÏTKPHT[FSĀTÏHÏU

zetek támogatását, intézményeink működési költségeit
valamelyest csökkenteni kellett, mert a fejlesztések
önerő tartalma jelentős kiadást jelent az idei évben is.
Például a bölcsődeépítéshez
már 100 millió forintos önrészt kellett biztosítanunk, és
ebben az évben ennek az új
intézménynek a működési
költségeivel is számolnunk
kell. Szigorú takarékossági
intézkedések bevezetésére
nincs szükség, de a bevételek átgondolt és megfontolt
felhasználására igen. Magabiztosan haladunk a fejlett
várossá válás útján és a múlt
évi 1 milliárd forintos fejlesztés önmagáért beszél, jó úton
járunk. Ezt az utat tervezzük folytatni
2019-ben is. A költségvetési rendelet a
város honlapján teljes terjedelmében
olvasható.
Fajka Szilvia
Maglód Város Önkormányzat,
sajtóreferens

Kedvező lapjárás esetén
Harmadik alkalommal hívja
ki römi- és ulti-kártyaversenyre a Maglódi Nyugdíjas Egyesület azokat a
bátor lapforgatókat, akik
össze merik mérni erejüket
velünk. Március 7-én délelőtt 10 órától keverjük a
paklit a MagHázban.
Szeretettel várjuk a különböző megyékből érkező
új és visszajáró klubokat.
Nógrád-megyéből, Hevesből, Hajdú-Bihar – és Pest megyéből több csoport is érkezik
hozzánk. A rendezvény az Önkormányzat és a MagHáz segítségével jött létre. Köszönjük nekik és nem utolsó sorban tagjainknak, akik nem csak jól römiznek és ultiznak, hanem
finom ebédet is főznek a százhúsz fős vendégseregnek. Akár
esik, akár fúj majd, szép napnak nézünk elébe, dolgunk
végeztével pedig mindenki élményekkel, a szerencsések
oklevelekkel-érmekkel távozik.
A Maglódi Nyugdíjas Egyesület tagjai minden csütörtökön
15 órakor találkoznak a „régi müv-házban” (Kölcsey utca).
Ha Te is szeretnél egy jó közösséghez tartozni és a szabadidődet vidáman akarod eltölteni, akkor keres minket!
Lajos Pálné,
a Maglódi Nyugdíjas Egyesület
elnöke
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Pörögtek a szoknyák, csattogtak a csizmák
Maglód Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatának köszönhetően
idén is jót mulathattak az érdeklődők február 23-án a Szlovák Batyus
Páros Bálban. A MagHázban megrendezett est fergeteges hangulatáért immáron sokadik alkalommal az
Újhartyányi zenekar volt a felelős,
akik hajnalig szolgáltatták a talpalávalót. A Páros Bál a maglódi hagyományok szerint a szerelmesek és
házaspárok éves eseménye, ahová a

hajadonok és a legények is ellátogattak abban reménykedve, hogy itt ők
is megtalálják életük párját.
A bál a hivatalos megnyitóval kezdődött, majd felcsendült a magyarországi szlovákok himnusza. A szervezők meghívott vendégeikkel együtt
egy hagyományőrző táncos műsorral
is készültek. Fellépett többek között
a Rákoskeresztúri Szlovák Önkormányzat tánccsoportja, a Nő Klub és
a Roszicska.
K.N.

Fotó: Osztertág István

Szőttünk, fontunk, takácskodtunk

■

A II. Maglódi Kézimunkázók találkozóján kezdő, haladó és profi kézimunkázók jöttek össze 2019. február 6-án
a MagHázban. Maglódiakon kívül Budapest több kerületéből továbbá Érd, Úny,
Püspökladány, Gyöngyös, Monor, Vecsés, Gyömrő, Ecser, Isaszeg, Dunaszent-

györgy településekről is érkeztek érdeklődők.
A Bertalan Ferencné Anikó által rendezett eseményen több kézimunkázásra
alkalmas szerkezetet mutattak be, amelyeket ki is lehetett próbálni, meg lehetett tanulni a használatukat.
Horgolótű, kötőtű, kötőmalom, zoknikötő-keret, a magyar találmányú Zsuzsi
kötőgépeken, Dopletta és Veritas 360-as
kötőgépeken kívül szövőszék, szövőkeretek álltak rendelkezésre hozzá való fonalakkal.
Zöllei Ágnes, a swing-technika nagymestere színpompás munkáival kápráztatta el a látogatókat. Pavlovics Lászlóné
kézikötésű munkáit és nagyon finom
goblein képeit láthattuk. Szunai Zsuzsanna megmutatta, hogy a finom aprólékos gobleineket milyen vékony fona-

lakból készítette. Tarné Marika és Szládik Mária amigurumikat (apró horgolt
játékokat) hoztak. Vígh Zsuzsi csodálatos
norvég mintás kötött ruhadarabokat
mutatott be. Pósfainé Vinis Terézia megállt egy kötőgép mellett, és csak annyit
mondott „soha nem láttam ilyent, hogy is
működik?”, Baloghné Klára megmutatatta hogyan kell használni a kötőgépet.
Kovács Ferencné Ancsi néni a horgolás
művésze. A maglódi Tabányi Zsuzsi
nénivel a szövőkeret felvetését és használatát lehetett megtanulni. Bókay Zsuzsival kötőgépen tanulhattunk. Leitner
Erzsébet és Fehérné Kenéz Gabriella a
finom gyapjúfonal-készítés hagyományos módját mutatták meg rokkán és
gyalogorsón. Az alapanyag, a birkagyapjú
is házilag készült.
MagHáz
Kép: illusztráció
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E GY O L D A L E G Y H Á Z

Maglódon lesz a vizsga-istentiszteletem
■

Ha szokványos beszélgetést folytat- nagy-nagy izgalommal várok. Eddig
nánk Lukács Máté Andrással, a lehet most előre látni. Lelkészként már
Maglódra menetrendszerűen érkező 6. egy új fejezet kezdődik az életemben –
éves evangélikus teológussal, biztosan valahol.
azzal kezdenénk, hogy szülei
– A maglódi helytörténeti
8 éves korában elváltak, de a
vonatkozások nagyon izgalvezetés- és szervezésfejleszmasak, bár nem közismertek,
téssel foglalkozó édesapjával
és nem különösebben feltáris nagyon jó a kapcsolata.
tak. Belekóstolt már ebbe a
Örömmel beszélne ápolónőparókián?
ként végzett, most a zuglói
LMA: A mentorom, Néönkormányzat adminisztratív
meth Mihály lekész szokott
munkakörét betöltő édesanyezekről mesélni, ilyenkor én
járól. Szeretettel emlegetné
is belekérdezek mindabba,
karosszérialakatos nevelőapami az itteni gyülekezeti
ját is. Büszkén sorolná 4 lánytagok életének valószínűleg
testvérét: húgát, aki óvónő- Fotó: Magyari Márton
ként az ELTE mesterszakán tanul, és szerves része. Ő gyakran a prédikációiba
pedagógiai módszertannal foglalkozik; a is beleszövi a helyi történeti adatokat,
„Pál Apostolban” nyolcadikos és tovább- hagyományokat. Hallottam már így a
tanulásért izguló féltestvérét; a nevelőa- templom alatt húzódó alagút legendájápai ágon ma már önállóan élő szakács és ról, és arról is, miért egy temető közepén
pincér hölgyeket. Ám hiába nevet Máté áll az evangélikus templom, amivel még
sokat (maj’ mindegyik kérdésnél!), ez nem találkoztam máshol Magyarornem egy könnyed bemutatkozó beszél- szágon. Mindez ad egy pluszt Maglódnak.
getés…
– Romantikus, morbid, történelmi
– A teológushallgató választotta Maglódot, vagy „Maglód” választotta a teo- vagy másféle pluszt?
lógushallgatót?
LMA: Nem nevezném meg ilyennek.
LMA: Leginkább az egyetem választja Lehet, valakinek furcsa, nekem nem az.
a teológushallgatót a gyülekezethez. Bár Amikor a németországi ösztöndíjam
én is szívesen jöttem Maglódra, hiszen a során egy hetet egy kisvárosban töltöthúgom egyik legjobb barátnője Kérges tem gyülekezeti gyakorlaton, az egyik
László evangélikus felügyelő és alpolgár- húsvéti, a reggeli, feltámadási istentiszmester lánya, ezért néhányszor már jár- teletet a temetőben tartották, ami
tam korábban is itt. Részt vettem egy-két nagyon szép emlékem. A holtak feltámagyülekezeti alkalmon, megnéztem a dásában való hitre utalva ez teológiai
pünkösdi templomdíszítést. Mindezek pluszt ad. Ami első ránézésre megdöbrévén már kialakult az ismerkedés a bentő lehet, pl. egy esküvő szemszögéhelyi gyülekezet és köztem. Ötödévre ből, az számomra természetes: sosem
kölcsönös volt bennünk az a kívánság, zavart, hogy a temetőn keresztül
hogy ide jöjjek, de a döntést a teológia megyünk be a templomba. Már a legelső
hozta meg. Istennek hála, nálam figye- alkalommal is különlegesnek éreztem.
lembe vették a kérésünket.
– A fiatalokkal kapcsolatban az
A vizsga-hitoktatásra készülve egyébevangelikus.hu-n és a maglódi Erős
ként Ecseren és Maglódon vannak saját
Várban közölt véleményére szeretnék
osztályaim, 4. és 5.-ben. Közülük kell
utalni, miszerint a modern kommunikáválasztanom egyet, akiket megnéznek az
ciós eszközök a hitéletben is új perspekegyetem és az egyházkerület képviselői
a vizsga keretében áprilisban. A vizsga- tívát adhatnak. Teológusként, fiatal
istentiszteletem május-júniusban lesz értelmiségiként hogyan kíván ezekkel az
Maglódon, de addig még többször fogok eszközökkel élni? Mit javasol e téren az
itt szolgálni. A június végi diplomaosztó ifjúsággal foglalkozóknak?
után, nyáron kerül sor az ordinációra, a
LMA: Ma már a személyes hívogatás
lelkésszé szentelésre, amit már most mellett is az alkalmak megszervezése és

a fiatalok elérése az interneten keresztül
zajlik.
– Nem ellentétes tendencia, hogy
amíg a klasszikus hitéletet személyes
alapokon, közvetlen kommunikáción és
„könyv”-alapon gyakoroljuk, addig ezek
az új eszközök inkább az elidegenítés,
az elszemélytelenedés, a távolodás és a
digitalizálódás, a mínusz felé viszik az
új generációkat?
LMA: Szerintem közeledésre is lehet
használni. A könyvnyomtatásig kézzel
másolták a Bibliát. A reformáció elterjedésének fontos eszköze volt a nyomdagépek feltalálása. A Biblia is gyorsabban
és nagyobb számban tudott így terjedni.
Olyasmi lehetett az akkori nyomdagép,
mint ma nekünk az internet.
– A nyomtatás feltalálása vajon
módosította-e akkora tömegek életmódját és gondolkodását, mint a mostani
„eszközök”? Amelyek ma már gyakran
manipulálják, sőt determinálják egy
komoly részüket, de függőséget, betegséget is okoznak, nem tart ettől?
LMA: Lehet Bibliát nyomtatni vagy
fénymásolni, de olyan könyveket is,
amelyek tartalma rosszra visz. Az igaz
viszont, hogy a felelősségünk ma sokkal
nagyobb ezeknek az eszközöknek a felhasználásában, mert több emberhez
eljutva nagyon nem mindegy, hogy mit,
hogyan közlünk. Jól is lehet használni
ezeket az új eszközöket. Ez a mi felelősségünk.
E beszélgetés az eredeti, Varga Zoltán:
A maglódi pluszról, a mínuszról és a
2/3-ról című interjújának negyedére
rövidített változata. A teljes szöveg a
www.maglodi-hirhatar.hu oldalon
olvasható.
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Új egészségház építése Maglódon

Felszíni csapadékvíz elvezetése Maglódon

Maglód Város Önkormányzata 2017. 08. 24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című,
PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a
Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügy.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott pénz-ügyi költségvetési támogatás a
Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat a 197,45 millió forint vissza nem térítendő támogatás
segítségével a 2234 Maglód, Wodiáner utca 16. szám alatti ingatlanon
új egészségház építését valósítja meg.

Maglód Város Önkormányzata 2017.09.29-én sikeres pályázatot nyújtott
be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A Támogatási Szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/30
A pozitív támogatói döntést 2018. január 5-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. április 16-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél
aláírását követően hatályba lépett.
Az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázat forrást biztosít a Maglód Város Önkormányzat számára egy kb. 400 m2-es új
egészségügyi intézményt felépítésére.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:
A jelenlegi épület-komplexumot területhiány miatt tovább bővíteni nem
lehetséges. Az új egészségügyi központunkba tervezzük áthelyezni a 4
felnőtt háziorvosi, és a 2 fogászati szolgálatot, illetve itt alakítanánk ki
egy mozgó szakrendelést, valamint egy multifunkcionális helységet,
ahol a prevenció kapna szerepet. A jelenlegi épületben maradna az
orvosi ügyelet, itt kapna helyet a két gyermekorvos, illetve a védőnői
szolgálat jelenlegi négy körzete, külön-külön helyiségben elhelyezve.
Mivel a megnövekedett lakosságszám miatt indokolt a bővítés de a
jelenlegi épületünkkel ez nem megoldható, nem kiváltjuk a jelenlegi
egészségügyi központunkat, hanem az új épületbe helyezzük el a felnőtt háziorvosi és fogorvosi szolgáltatásainkat így biztosítjuk, hogy
minden egészségügyi szolgáltatásunk megfelelő körülmények között
tudjuk üzemeltetni.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A fejlesztés, mind a szolgáltatás minőségében, a központosításban,
mind az ellátást végző orvosok, asszisztensek, védőnői munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, illetve a beruházás hatására a páciensek méltó körülmények között várakozhatnak és juthatnak egészségügyi ellátáshoz.
Az egészségügyi körzeteink számát nem változtatjuk. A fejlesztés legfontosabb pozitív hozadéka a jelenlegi közös rendelők megszüntetése,
és az egészségügyi komplexumból kiszoruló házi és gyermekorvosi
szolgáltatásaink méltó elhelyezése, illetve az azonos egészségügyi
szolgálatok egy intézményben való elhelyezése.
A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. 2018.10.15-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a NeuerHaus Hungary Kft. végzi. 2018.10.16-án
megtörtént a munka-terület átadása és megkezdődtek a munkálatok.
A projekt fizikai befejezése előre láthatóan 2019.10.16.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a
Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat a 78,46 millió forint vissza nem térítendő támogatás
segítségével a Bem utca, a Rudolf utca és a Táncsics utca felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.
A Támogatási Szerződés száma:

PM_CSAPVIZGAZD_2017/78

A pozitív támogatói döntést 2018. április 16-án küldte ki a Magyar
Államkincstár. 2018. június 19-én pedig a Támogatási Szerződés
mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.
A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül
kiépítésre a Bem, a Rudolf és a Táncsics utcában.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:
A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy
esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind
a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése
céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.
A Rudolf utca esetében az utca közműves ellátottsága és viszonylag
keskeny szabályozási szélessége, továbbá a közelben lévő elsődleges
befogadó hiánya miatt a csapadékvíz elvezetése nem megoldható így
az a keletkezés helyén kerül majd összegyűjtésre és szikkasztásra.
A Táncsics utca alsó szakaszán a projekt keretében a meglévő árokszakaszok felújítása valósul meg előgyártott, mederburkoló elemekből
épített csapadékvíz elvezető árok kialakításával. Az utca másik szakaszán pedig zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése valósul meg.
A Bem utca esetében szintén a közműves ellátottsága és viszonylag
keskeny szabályozási szélessége miatt zárt csapadékvíz elvezető csatorna kerül majd kiépítésre a Mendei út – Táncsics u. közötti szakaszon. A Táncsics u. – Sallai u. közötti szakaszon pedig a meglévő
árokszakaszok felújítása, a hiányzó szakaszok pótlása valósul meg
előgyártott, mederburkoló elemekből épített csapadékvíz elvezető árok
kialakításával.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól
a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a
belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a
településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.
Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2018.12.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Böjtös-Bau Kft. végzi. A jó idők beköszöntével
hamarosan megtörténik a munkaterület átadása és megkezdődnek a
munkálatok.
A projekt fizikai befejezése előre láthatóan 2019.12.11.
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Maglódi áldozatai
is voltak

Tizenöt évre ítélték a
maglódi gyilkost

A Magyar Köztársaság Országgyűlése
2000-ben nyilvánította február 25-ét a
kommunizmus áldozatainak emléknapjává. A kommunizmus fekete könyve
világszerte körülbelül száz millióra teszi
a rendszer áldozatainak számát KeletKözép-Európában az éhhalált haltak,
kivégzettek és kényszermunkatáborban
elhunytak száma eléri az egymilliót, de
azok is áldozatok voltak, akiket börtönbe
zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, csoport- vagy vallási hovatartozásuk
miatt üldöztek, ellehetetlenítettek.
A mi környékünket sem kerülte el a terror. 1945 tavaszán huszonnyolc értelmiségi esett áldozatául a gyilkosságsorozatnak. Az új „rendőrség” emberei a Gyömrői járáshoz tartozó hét település vezetőit ölték meg bestiális kegyetlenséggel. Az
áldozatok között volt bíró, közjegyző, pap,
tanár, földbirtokos, gróf és filozófus is.
Négy maglódit is kivégeztek: Bellus Jánost, Diószeghy Istvánt, Juhász Sándort
és Zambelly Bélát. Később a hozzátartozók évtizedeken át rettegésben és megaláztatásban éltek, a gyilkosok viszont
vezető pozíciókat kaptak, és életük végéig magas nyugdíjat élveztek.

A Budapest Környéki Törvényszék első
fokon 15 év letöltendő börtönbüntetésre
ítélte azt a férfit, aki 2016 októberében
agyonverte párját a Sugár úti otthonukban. Az indoklás szerint az 55 éves elkövető olyan súlyosan bántalmazta az élettársát, hogy a fiatalasszony néhány óra
múlva belehalt a sérüléseibe. Az elítélt,
V.L. visszaesőnek számít, hiszen korábban tizenkét évet töltött fegyházban egy
pincérnő meggyilkolása miatt. 2011-es
szabadulása után ismerkedett meg újabb
áldozatával, akivel viharos kapcsolatuk
volt, többször ittasan estek egymásnak. A
végzetes este után V.L. elmenekült a
helyszínről, a nő holttestére pedig csak
hetekkel később talált rá az ingatlan
tulajdonosa. A tettest hamar kézre kerítette a rendőrség.
Az ügy másodfokon folytatódik majd, az
ügyészség ugyanis súlyosbítást kért, a
vádlott védője viszont enyhítésért fellebbezett.
K.N.

(A maglódi megemlékezésre lapzártánk után került sor, ezért az áprilisi
számunkban tudósítunk róla.)

Tüdôszûrés
Március 21. és április 2. között
minden hétköznap 8 és 18 óra
között tüdôszûrést tartanak a régi
mûvelôdési házban
(Fô u. 24., bejárat a Kölcsey u. felôl).
A vizsgálathoz szükséges a személyi
igazolvány, a TB-kártya és az elôzô
évben kapott tüdôszûrô-igazolás.
A szûrés a 40 év felettieknek évente
egy alkalommal ingyenes. A 14–18
évesek szûrése is díjtalan, de
beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges hozzá. Szintén
ingyenes a törvény által kötelezettek vizsgálata, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóké, akiknek az oktatási
törvény ezt elôírja. Minden más
esetben, ahogy a munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz is, a díj az
OEP által országosan elrendelt
összeg: 1700,– Ft, melynek
befizetése a szûrôállomáson
kapható csekken történik.
Panasz nélkül is lehet bárki beteg.
A tüdôszûrés a felnôttek számára
ajánlott vizsgálat, mely alkalmas a
TBC és más tüdôbetegségek idôbeni
felismerésére.

Fontos telefonszámok
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Katasztrófa:
Maglódi orvosi ügyelet:
+36 29 526-140 +36 526-141
Gyömrői mentők: +36 29 330-004
Monori mentők: +36 29 410-210
Maglódi mobil járőr: +36 20 950-7534
Maglódi rendőrőrs: +36 29 610-536
munkaidőben
Polgárőrség: +36 70 405-0030
Közterület felügy.: +36 30 475-8365
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
+36 20 580-3828
Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
+36 30 261-8064
Monori Tűzoltóparancsnokság:
+36 29 610-010

Gyógyszertári ügyelet 15-én
Március 15-én ügyeletet tart a Szemere
Patika, Pécel, Tanácsház utca 4., és a
Center Patika – Benu Gyógyszertár,
Budapest, XVII. kerület, Pesti út 34.

Szemétszállítás ünnepnapon
Tájékoztatjuk az érintett utcák lakóit,
hogy a szemetet Március 15-én, pénteken
is elszállítják.

Az avarégetés rendje
2019. március 1. és április 30. között hétfőn 18 óráig, szombaton 14 óráig szabad
eltüzelni a kerti hulladékot. Vasár- és
ünnepnapokon TILOS az égetés.
Legyünk tekintettel a szomszédokra, és
tartsuk be a tűzvédelmi előírásokat!

Légy jó! Támogasd
a maglódi óvodákat!
Maglód óvodáinak támogatását tűzte
ki célul a március 30-án 14 órától
megrendezésre kerülő Légy Jó! elnevezésű családi nap a MagHázban. A
nagylelkű támogatók bonokkal segíthetik a maglódi gyermeknevelési intézményeket, amelyeket a MagHázban és a Napsugár óvodában is beszerezhetnek.
Bábszínházzal, tánc- és játszóházzal, kreatív kézműves foglalkozásokkal várják a maglódi óvodák nagylelkű támogatóit, családjait, kicsiket és
nagyokat a „Légy Jó!” elnevezésű
családi napon a Maglódi Amatőrök a
Kultúráért Egyesület (MAGAM) és a
szervezésben együttműködő segítők.
A rendezvény bevételét a maglódi
óvodák támogatására fordítják. A résztvevők bonok kapnak a MagHázban
és a Napsugár Óvodában (Maglód,
József Attila krt. 29.) is.
Jöjjenek el, töltsenek el gyermekeikkel közösen egy feledhetetlen, élményekben gazdag napot. A kicsiknagyok megismerhetik Nyuszi kapitányt, Brekegit, a békát, süthetnek
cipót Vikivel, hasznos ismeretekre
tehetnek szert a maglódi rend őreitől, megtekinthetik a karate, zumba
és mazsorett bemutatókat, valamint
a Maglód hírnevét öregbítő Kacamajka néptáncegyüttes előadását is.
Minden programelem, így az ugráló
vár, és a fellépők műsorai is ingyenes, a bábjáték azonban a 800 forintos támogatói bonokkal látogatható.
A rendezvény fővédnöke Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, védnökei Kérges László...
Bölcsődei beiratkozást tartunk a már felvételt nyert gyermekek szüleinek március 11én, 8–14 óráig a MagHázban, Maglód, Fő út 46. Március 18-án pedig bölcsődei szülői értekezlet lesz a MagHázban 17 órai kezdettel.

Maglódon is „tankolhatnak”
majd a villanyautósok
Az Nemzeti Közművek Mobilitás Kft.
(NKM) az elektromos autók üzemeltetéséhez szükséges áramtöltő-oszlopokat
telepít a Decathlon áruházak csömöri, dunakeszi, székesfehérvári, miskolci, zalaegerszegi, maglódi, kecskeméti, szombathelyi, dunaújvárosi, győri és debreceni parkolóiba.
Az NKM eddig 58 nyilvános töltőt –
összesen 118 nyilvános töltési pontot –
telepített a villanyautósok számára.
Tavaly év végéig ezeken a pontokon a
csaknem 8400 töltés alatt 73 megawattóra (MWh) energiát töltöttek az ügyfelek
az autókba, amivel átlagos fogyasztás
mellett mintegy 490 ezer kilométert tudtak megtenni, miközben 73 tonna széndioxiddal kevesebb került a légkörbe –
közölte az NKM
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A főszerkesztő-váltásról, a szerkesztőbizottságról és a Maglód Újság megújulásáról
a következő számunkban olvashatnak.

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

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

Kérésre házhoz megyek! Ultrahangos
fogkő-eltávolítás
Maglód, Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947,
29/328-353
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Március 8-án
és az év többi
napján is
szeretettel
köszöntjük
a maglódi Hölgyeket!

Tóth Zoltán
könyvbemutató

Az ötven ajtó háza
Tovább öregbítették Maglód jó hírét a
Csütörtök Esti Verslábak tagjai. TZ Tóth
Zoltán Az ötven ajtó háza címû verseskötetét mutatták be telt ház elôtt egy
fôvárosi irodalmi kávéházban. A mûsort
Bagi Katalin vezette lendületesen. Elragadtatással hallgattuk Zoltánt, aki hoszszasan beszélt társáról és támogatójáról,
képzômûvész feleségérôl, Tóthné Mayer
Mónikáról, akinek képei díszítették a
bemutató idején a Mr Sale Cafét.

Márai Sándor:

Köszönet a nőknek
Köszönet neked, aki megszültél. És
neked, aki a feleségem voltál. És neked,
te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál,
mikor magányos voltam, elringattál,
mikor a haláltól féltem. Köszönet neked,
mert szőke voltál. És neked, mert fehér
voltál. És neked, mert a kezed szép volt.
És neked, mert okos és jókedvű voltál. És
neked, mert türelmes és nagylelkű voltál.
És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akar-

Kovács Hajnal:

tam a világ elől, s neked, mert tested
meleget adott testemnek, mikor fáztam
az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert
lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És
neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor
éhes és szomjas voltam. És neked, mert
testedből a gyönyör sugárzott. És neked,
mert testednek olyan illata volt, mint a
földnek az élet elején.

Köszönet a nőknek, köszönet.

Bárhol

Jártam felhôn,
ittam sárból.
Volt már mindegy,
s égtem láztól.

Gyôztes lettem,
lelkem acél,
kérge vastag,
Bárhol megél.

Lábam tiport
dombot, völgyet.
Lelkem megjárt
poklot, mennyet

Szóltak, mentem.
Kértek, tettem.
Vártam, hívtak,
bennem bíztak.

Bárhol jártam,
mindig vittem,
lelkem adtam,
ritkán kértem.

Szél merre fúj,
elfogadom.
Hitem, hazám
el nem adom.

Volt hiába,
Üres napok.
Volt egy kérdés,
miért vagyok?

Hogyha hittem,
mégse bántam,
csóktól égve
égben jártam

Nem haragszom,
béke rátok,
Isten büntet,
megbocsátok.

Fotó: Kozéky Gábor

Aranyérmes
marcipánkonyha
„Magyarság” témakörben, Artisztika kategóriában nyert aranyérmet és vándorkupát az Abádszalóki Tortafesztiválon
Molnár Erika. A Szarvas cukrászda munkatársa speciális marcipánból „öntötte
tortába” nagymamája egykori konyháját.

Kovács Hajnal a Csütörtök Esti Verslábak irodalmi csoport tagja

Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.

Maglód Város Önkormányzatának
havonta megjelenő újságja

Felelôs kiadó: Pavlovics-Ollári Judit
Fôszerkesztô: Radosza Sándor
Fôszerkesztô-helyettes: Fajka Szilvia
A szerkesztőség tagjai: Kanicsár Bori,
Kiss Nóra, Kodaj-Horváth Réka,
Tördelôszerkesztô: Vémi József (BHouse)
Reklámszervezés:
Bertalan Ferencné Anikó 06-29-326-222,
E-mail: maglodujsaghirdetes@ gmail.com
Nyomdai munkálatok: Prime Rate Kft., Gödöllő
Megjelenik 4500 példányban

Következô számunk április 5-én jelenik meg,
terjesztési idő további 2–3 nap

Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub

