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Töretlen lokálpatriotizmus
Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik
városunk legújabb kori történelme: lejár
a 2014-ben választott képviselőtestület
mandátuma, és ezév októberétől új önkormányzati ciklus kezdődik. Öt évvel
ezelőtt a Maglódi Polgári Kör és a helyi
Fidesz baráti jobbot nyújtott egymásnak
és a győztes, új választási szövetség nagy
elánnal látott munkához. Nem csupán
folytatta a korábban elkezdett következetes városfejlesztési politikát, de a megyei
közgyűlésnek, körzetünk országgyűlési
képviselőjének és számos országos irányító szervezetnek köszönhetően fel is
gyorsította azt.
Az elmúlt öt év alatt 1,8 milliárd forint
összegű támogatás érkezett központi forrásokból fejlesztési céljaink megvalósításához. Elvégeztük a város tulajdonában
álló középületek felújításait, megépítettük harmadik óvodánkat, első bölcsődénket, elkezdődtek az állami beruházásban
létesülő új iskola előkészítő munkálatai.
Vállalásainkon túl sikerült pályázati pénzt
szereznünk egy új egészségügyi központ
építéséhez, amelynek munkálatai hamarosan befejeződnek. Megépítettünk több
kilométer új járdát, új aszfaltot kapott
tizenöt földes utca, több rossz minőségű,
stratégiai fontosságú burkolt utunkat sikerült felújítanunk. Az igazgatási, közlekedési, oktatási, szociális és egészségügyi fejlesztéseken túl kisebb jelentőségű
sportfejlesztéseket is végre tudtunk hajtani a város különböző területein. Az ipari
és gazdasági szektornak köszönhetően új
beruházások révén növekedett városunk
gazdasági potenciálja, amely évről évre
nagyobb saját bevételt eredményez.
Nagy fontosságot tulajdonítunk a helyi identitás erősítésének, a lokálpatrióta
szemlélet elterjesztésének. Szeretnénk,
ha Maglód a polgárok számára többet jelentene egyszerű lakóhelynél.
Ebben a vállalkozásunkban nagy segítségre vannak civil szervezeteink és
önkormányzati intézményeink, akik nélkül minden próbálkozásunk hiába való
lenne. Örvendetes, hogy együttműködő
partnerekre találtunk a nagyobb maglódi
vállalkozásokban, akik társadalmi szerepvállalásukkal a város életének aktív
részeseivé váltak.

Polgármesterként, képviselőként hiszünk az összefogás erejében, mert csak
ez emelhet fel bennünket. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, külső szakmai zsűri által adományozott kitüntetésekre, kapja azt egy helyi fiatal táncos
vagy festő, kulturális intézmény vagy az
önkormányzat. Objektív adatok, elfogulatlan vélemények támasztják alá, hogy
Maglód térségi szerepe erősödik, ázsiója
növekszik, amely jó érzéssel kell, hogy
eltöltse az ittlakókat.
A most befejezés előtt álló önkormányzati ciklust nyugodt, építkező és
értékteremtő időszakként értékelem. Köszönet ezért a választóknak, akik öt évvel
ezelőtt szavazatukkal lehetővé tették ezt.
Köszönet illeti azt a három képviselőt is,
aki pártlistáról került a képviselőtestületbe, és a kezdettől példát mutattak az
országos politikusoknak, hogyan kell
a pártérdeket félretéve egy közösségért
tevékenykedni. Külön köszönet a Maglódi Polgári Kör – FIDESZ-KDNP nyolc
képviselőjének, akik támogatását, munkáját, segítő véleményét mindvégig magam mögött tudtam.
Elsősorban az ő biztatásuknak köszönhetően ötödször is úgy döntöttem,
hogy független polgármester-jelöltként
indulok az őszi önkormányzati választáson. Együtt a Maglódi Polgári Kör-FIDESZ-KDNP közös jelöltjeivel, akik egy
kivételével azonosak az öt évvel ezelőtti
győztesekkel, mert egy sportos hasonlattal élve: a győztes csapaton nem illik
változtatni.
Tabányi Pál polgármester

Szent Istvánra
emlékezünk
Augusztus 20-án a magyar államalapítást
ünnepeljük, azt a folyamatot, melynek révén a magyarság beilleszkedett Európába és a 11. század kezdetére a középkori
keresztény országok által, illetve a pápaság részéről is elismert, önálló, szuverén
országgá változott. Az esemény azért is
óriási jelentőségű, mert szavatolta fennmaradásunkat és legitimálta helyünket
az európai népek közösségében. Az ezeréves magyar törvénytár az I. (Szent)
István (született Vajk, 975–1038) által
alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan
megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az
apostoli király címet. Magyarországon
minden év augusztus 20-a – az 1083-as
székesfehérvári szentté avatásának évfordulója – nemzeti ünnep. E jeles eseményről Maglódon is megemlékezünk augusztus 18-án és 20-án. (Részletek a MagHáz
programnaptárában, a 6. oldalon)

Önkormányzatunk honlapján július 15-én bemutatkozási lehetőséget
hirdettünk mindazoknak, akik polgármester- vagy képviselőjelöltként
indulnak az őszi önkormányzati
választásokon. A megadott – július
22-i – határidőre kilencen jelezték
indulási szándékukat, mindannyian a
Fidesz-KDNP-Polgári Kör együttes
támogatásával indulnak. A bemutatkozásra más pártok támogatottjainak
és a függetleneknek is volt lehetőségük, ők nem éltek vele. (2–3. oldal)
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Falusi-Tóthné Koller Ilona

Hosszú Tibor

Jenei Péter

58 éves vagyok,
két felnőtt gyermekem és három
unokám van. Maglódon élek már
54 éve. Tíz évig
ápolónőként, majd
kereskedő vállalkozóként dolgoztam. A férjemmel
bérbeadással, saját részre növénytermesztéssel és állattartással foglalkozunk. Önkormányzati képviselőként a harmadik
ciklusban dolgozom Önökért. A szívemhez közel álló Szociális-, Egészségügyiés Sportbizottságot vezetem már második
alkalommal. A református gyülekezetben
presbiterként, másodgondnokként igyekszem hasznossá tenni magam. A helyi
Magdala ökumenikus kórus tagja vagyok.
Ingyenes Etka-torna órákat tartok heti két
alkalommal a Magházban. Főzőtanfolyamot szerveztem, növénybörzét segítek
szervezni és vannak még ötleteim, hogy
Maglód szebb, élhetőbb, otthonosabb település legyen minden itt lakó ember számára. Nagyon szépen köszönöm az eddigi támogatást és bizalmat hogy képviselőként
tevékenykedhetek már tizenharmadik éve!

Maglódi
pedagógus, és immár
huszonöt éve az
iskola intézményvezetője is vagyok.
A maglódi közéletben aktívan részt
veszek, a helyi civilszervezeteket is
támogatom, alapító
tagja voltam néhánynak (Maglódi Szülők
Szövetsége, Ifjúsági Klub, MASZAT, Tenisz Klub). A képviselő testület tagjaként
2014 óta a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági
Bizottság elnöki tisztét látom el. Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt öt évben a
klenovai városrészben, illetve a közoktatás
területén jelentős fejlesztések valósultak
meg, én pedig részt vehettem a döntési folyamatokban. Az előkészületek rövidesen
befejeződnek egy iskola megépítéséhez,
amely Maglód történelmének legnagyobb
oktatási beruházása lesz. Kergetjük álmainkat, de közben a mindennapokban élünk,
dolgozunk. Éppen ezért hiszem, hogy
közösen egyre élhetőbbé tudjuk tenni városunkat, de képesek leszünk valami maradandót is alkotni, mellyel megajándékozhatjuk magunkat, városunk polgárait.

31 éve, születésem
óta Maglódon élek.
Nagyszüleim a '70es években költöztek a településre.
Már gyermekkorom óta fontos
helyet foglal el a
szívemben Maglód. Korábban a
sportéletben, jelenleg pedig a közéletben
veszek részt aktívan. Középiskolai tanulmányaimat a Deák Téri Evangélikus
Gimnáziumban folytattam, diplomámat
pedig 2011-ben az ELTE Geográfus szakán szereztem Terület- és Településfejlesztőként. 2013-ban született kislányom,
Laura. Jelenleg egy utazásszervező iroda
értékesítési koordinátoraként dolgozom,
mellette 5 éve képviselőként tevékenykedem Maglódon, ahol a városfejlesztési bizottság elnökeként dolgozom a város fejlődéséért. 2017 óta vezetem a Fidesz helyi
csoportját. Az elkövetkező időszakban is
szeretnék Maglódért dolgozni, valamint
a 4. számú egyéni választókerületben
(a Krisztina-telepen) élők érdekeit képviselni. A folytatáshoz szeretném kérni a
maglódi polgárok támogatását.

Lévai Attila Dénes

Pavlovics Lászlóné

Remport Csaba

38 éves villamosmérnök vagyok,
családommal
a
nyaralói régióban
élünk. Alapítója és
egyik vezetője vagyok a Kacamajka
Folklór Egyesületnek. Tagja vagyok az Oktatási,
Kulturális, bizottságnak. Szívügyemnek
tekintem többek között a kulturális élet
alakulását, fiataljaink és a családok támogatását. Rendkívül fontosnak tartom az
itt élőkkel a kommunikációt. Az elmúlt
években lakossági fórumok és személyes
találkozók alkalmával hallgattam meg
lakókat és terjesztettem elő kéréseiket a
képviselőtestület felé. Azon dolgozom,
hogy a 6-es körzet fejlődjön és szépüljön,
döntéseim során a lakók kéréseit figyelembe véve igyekeztem támogatni és elősegíteni ezek megvalósulását. A nyaralói
körzetben számos útfelújítás és aszfaltozás történt a lakók kéréseire. A játszóterek, parkok a lehetőségekhez mérten épülnek és szépülnek. A csapadékvíz elvezetés
örökös probléma, az elkövetkező fejlesztések során ezt is szem előtt tartjuk.

Tősgyökeres
maglódi családból
származom.
Itt
születtem, nevelkedtem, itt mentem férjhez és itt
élek a családommal. Egy gyermekem és egy felnőtt
unokám van. A főiskola elvégzése óta mérlegképes könyvelőként dolgozom Maglódon. A képviselő
testületnek 2010 óta vagyok tagja. Mindvégig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökeként igyekeztem az Önök, és a város
érdekeit képviselni. 21 éve vagyok a Maglódi Nőklub elnöke, ahol a hagyományok
ápolásán, megismertetésén és továbbadásán dolgozunk. A Nőklub és a magam
nevéhez fűződik több jeles megmozdulás,
pl. a Szüreti Felvonulás és Bál, a Mindenki
Karácsonya. Az Evangélikus Egyházban
presbiterként dolgozom. Igyekszem minden hozzám érkező megkeresésnek eleget
tenni, az igazság oldalára állni, és azt képviselni minden körülmények között. Az
Önök segítségével szívesen vállalnék még
egy ciklust, hogy az Önök érdekeit képviseljem. Ehhez kérem a támogatásukat!

Ötvenegy éve, születésem óta Maglódon élek, az elmúlt
öt évben főállásom
mellett az 5. vk.
képviselőjeként,
illetve társadalmi
megbízatású alpolgármesterként láttam el a napi szintű
feladatokat. Járda- és útépítés mellett a játszóteret sikerült megújítani és egy fitnessz
parkot létesíteni, amit örömmel és sokan
használnak. Fontosnak tartom a Maglódi közélet fellendítését, így kulturális és
jótékonysági események szervezésében,
rendezésében folyamatosan részt veszek,
ilyenek például a MO-KA fesztivál, vagy
a Légy Jó rendezvények. Legfontosabb
feladatomnak mégis a kábítószerek és a
legális drogok elleni küzdelmet tekintem,
így az elmúlt időszakban örömmel vállaltam el a maglódi KEF elnöki pozícióját és
dolgozunk gyerekeink és a fiatalok védelmében. Kiemelten fontosnak tartom a prevenciós tevékenységet, így saját ötletem
alapján szerveztük meg a KEF tagjaival
a Maglódi Családi Sportágválasztót már
harmadik alkalommal.
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2019. augusztus
Kérges László
Három gyermekes, 50 éves informatikus mérnök
vagyok, orvos feleségemmel élek
szülővárosomban,
Maglódon. 1998
óta önkormányzati képviselőként
dolgozom. 2010
óta Maglód város alpolgármesteri tisztségét töltöm be Tabányi Pál polgármester úr mellett. 2005 óta a Maglódi
Evangélikus Gyülekezet presbitériumát
fogom össze gyülekezetünk felügyelőjeként. Mindezek mellett több civil
szervezetnek is tagja voltam az elmúlt
évek folyamán. Szabadidőmben motorozom, és a városi fúvószenekarban
zenélek. Igyekszem sokat olvasni,
sportolni és kirándulva felfedezni Magyarország tájait. Fiatal korom óta fontos számomra Maglód története, jelen
és jövője. Alapvetőnek érzem a helyi
közösségek és az emberi kapcsolatok
erősítését, hogy minden maglódi lakos
megtalálhassa azt a szervezetet, aminek a munkájában szívesen részt tudna
venni.

Szabó Sándor
47 éves vagyok,
közel 10 éve élek
a
családommal
Maglódon, a klenovai részen. Három
kislányom
van, ide járnak
az általános iskolába,
táncolnak
és folyamatosan
hozzák az érmeket. Nagyon büszke vagyok rájuk. Diplomáimat a Debreceni és
Pécsi Tudomány Egyetemen szereztem,
20 éve vállalkozó vagyok. Amikor kiválasztottuk a települést, ahol élni akarunk,
az alábbiak voltak fontosak: biztonság, jó
óvoda-iskola, sportolási lehetőség, jó közlekedés a fővárosba, kórház és bevásárló
központok közelsége. Nekünk ezekre a
szempontokra Maglód volt az egyetlen
válasz. Önöket akarom képviselni ebben
a körzetben. Célom, hogy a családosok
érdekeit nézzem. Fontos számomra, hogy
a gyerekeink olyan településen éljenek,
ahol a lehetőségeik versenyképesek, mint
Budapesten. Szeretném, ha a helyi vállalkozókkal igazán jó kapcsolat alakulna ki.
Szeretek itt élni, Maglódra költözésünk jó
döntés volt.

Májusi és júniusi testületi ülések
Május 23-i legfontosabb beszámolók:
• a 2018-as költségvetés végrehajtásáról Tabányi Pál polgármester számolt
be, városunk 1,9 milliárd forintból
gazdálkodott, a december havi pénzügyi tervezetet módosították
• Pavlovics-Ollári Judit, a MagHáz
Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának mérleg-beszámolóját
a testület elfogadta
• Varga Krisztina, a Maglód Projekt
Kft. ügyvezetője mérleg-beszámolóját a testület elfogadta
• Hosszú Tibor intézményvezető tájékoztatta a testületet a 2019–2020-as
tanévre történt beiratkozásról
• megszavazták, hogy a fogyatékkal
élő gyermekek nappali ellátására
hozzanak létre egyesülést a gyömrői szakhatósággal
• a Hétszínvirág Óvoda vezetői posztjára ketten jelentkeztek, Nemesné
Kirilla Andrea és Szabó Istvánné. A
képviselőtestület az utóbbi jelöltet választotta meg a 2019. augusztus 1-től
2024. július 24-ig terjedő időszakra
Június 20-i napirendi pontok:
• Tabányi Pál polgármester ismertette
a településképi rendeletet, amelyet
a testület egyhangúlag elfogadott
• Béres Károly tűzoltó őrnagy, monori parancsnok beszámolt a térség
tűz- és balesetbiztonsági helyzeté-

ről. Tabányi Pál polgármester külön
megköszönte a monori tűzoltók és a
gyömrői önkéntes tűzoltók munkáját
• a testület elfogadta a MagHáz Kulturális Közalapítvány megszüntetésére tett javaslatot
• Remport Csaba, KEF-elnök beszámolt 2018-as munkájáról, amelyet a
képviselők elfogadtak
• önkormányzati lakásügyekről, az
augusztus 20-i kitüntetettekről, közbeszerzési eljárásról, telekrész-vásárlásról, a Kagyemó-ház további
bérbeadásáról és más javaslatokról
döntöttek a képviselők
• két ütemben (2019-2020) leaszfaltozzák a Mendel és a Kepler utcákat, e célra 150 millió forintot nyert
az önkormányzat
• az önkormányzat 50000 Ft rendkívüli támogatást ítélt meg a rangos
nemzetközi versenyekre készülő Mirabell Tánccsoportnak, amit
Remport Csaba alpolgármester saját honoráriumának felajánlásával
további 150 ezer forinttal kipótolt
Részletes információ a www.maglod.
hu oldalon található.
Az önkormányzat eldöntötte, hogy
augusztus 20-án emléktáblát avatnak a
Hétszínvirág Óvoda falán. Maglód első
óvónőjének, a 130 éve született Gäwert
Henriettének állítanak emléket.

Hirdetmény

let, valamint a Településkép védelméről
szóló 2016 évi LXXIV törvény alapján
elkészített Maglód Város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban
TAK) a 2019. 05. 23. napján megtartott
ülésén elfogadta.
A kézikönyv nem jogszabály, hanem
egy útmutató, tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai
minőségről és jellegről. Emellett a
dokumentum elkészítésének fontos
célja, hogy megalapozza, előkészítse,
segítse Maglód településképi rendeletének megalkotását, mely hamarosan
szintén elfogadásra fog kerülni.
A végleges TAK megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és letölthető az
önkormányzat honlapjáról.
Maglód, 2019.06.18.
Tabányi Pál polgármester

Maglód Város Önkormányzat polgármesterének összefoglaló tájékoztatója Maglód Településképi
Arculati Kézikönyvéről
Tájékoztatom Maglód Város lakósságát,
a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó
szervezeteket, valamint a településen
működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Maglód Város képviselő-testülete törvényi kötelezettségének
eleget téve: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrende-

A részletek megtekinthetők:
http://maglod.hu/index.php/
polgarmesteri-hivatal/epitesuegy
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Városházi hírek

Egy vérből valók vagyunk

Új ivóvízkút létesítéséről állapodott
meg az önkormányzat a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrtvel. A maglódi vízellátás biztonságát erősítő beruházást az év végéig
megvalósítja a szolgáltató. ■
A szupergyors internet-program keretében augusztus folyamán kezdetét veszi Maglódon az optikai hálózat kiépítése, melynek munkálatait
november végéig fejezi be a kivitelező. A beruházó cég tájékoztatása
szerint az év végétől már a szolgáltatási szerződések megkötésére is
lehetőség nyílik. ■

2017 szeptemberében 98 önkormányzat – köztük Maglód – megalapította a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást. A társulási megállapodás fő
célként a pályázati lehetőségek kihasználásával a hulladékgazdálkodás feladatainak hatékonyabb megoldását fogalmazta meg. A nyertes
pályázat eredményeként közbeszerzési eljárás keretében új hulladékszállító járművek és szelektív gyűjtő edényzet beszerzésére kerül sor,
mellyel színvonalasabb közszolgáltatás valósul meg az érintett településeken, így Maglódon is. ■
Felszín alatti csapadékvíz elvezető
rendszer építése veszi kezdetét szeptember hó folyamán a Táncsics utcában. A felszín alatti zárt gerinchez
kerül bekötésre a Bem utcában épülő
vízelvezető rendszer is. ■

Az utóbbi évek legszebb szabadtéri
előadását láthatták azok, akik június
4-én részt vettek a Trianoni békediktátum 99. évfordulóján tartott megemlékezésen.
Petrovics János, a polgári kör elnöke
szenvedélyesen, de nem gyűlölködve beszélt az 1. világháborút lezáró, nemzetünket megcsonkító párizsi döntésről. Mint
mondta, nem itthon, bennünket elfoglalva, hanem idegen földön ért bennünket
a kapituláció, amit aránytalan megtorlás
követett, és a határon túlra került magyarok kirekesztésének ma sincs vége.
Az iskola 7. A és a 7. D osztálya, valamint a Vadvirág kórus lélekemelő műsorban emlékezett meg nemzeti tragédiánkról. Elhangzott (a teljesség igénye
nélkül) a Hitvallás című ódája,a mely a

Magyar Hiszekegy néven vált ismertté.
Hallhattuk Beregszászi Olga előadásában a Mi nem felejtünk, és Az én szívem
mikor dobban című dalt, amire a diákok
táncoltak is. Kiss Kata Magyar vagyok, a
Kárpátia Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dala és az Örökségünk
után Bak Ernő zenetanár elénekelte az
Ismerős Arcok Nélküled című himnuszát.
„S bár a lényeget még nem érthetted
Amíg nem éltél nehéz éveket,
Hogy történjen bármi, amíg élünk s
meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk!”
A Magyarok imáját Svetics Artúr előadásában hallhattuk. Részt vettek a megemlékezésen a helyi egyházközösségek
vezetői is, akik megáldottak minden magyart határon innen és túl.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése
2020-at a Nemzeti Összetartozás Évének
nyilvánította.

Fotók: Radosza Sándor

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően aláírásra került a vállalkozói szerződés, és szeptember
elején folytatódik az önkormányzat
útépítési programja. A pályázatban
elnyert támogatás lehetőséget biztosít az eredetinél bővebb műszaki
tartalom megépítésére. Így teljes
hosszban aszfalt burkolatot kap a
Mendel Károly és a Kepler utca is.
Elsőként a Kepler utca első szakaszának aszfaltozására kerül sor. ■

„Együtt dobban a szív,
S benne dobban a szó,
Magyarnak lenni, igenis jó.”
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Győztünk

körülmények, mára pedig európai szintű
óvodákkal rendelkezik a település.
Az emlékülés fontos része volt Farkas
Miklósné, a Napsugár óvoda korábbi vezetőjének előadása. A hallgatóság itt tudta
meg, hogy Farkas Miklósné 25 évi munkája alapján, tapasztalatait, óvodavezetői
adatait összegezve megírta a Napsugár
Óvoda történetét, és ennek egy részét olvasta fel a rendezvényen. Jó volt látni és
hallani egy elkötelezett, hivatását szerető
és tisztelő embert, aki nemcsak egykori
munkatársainak és óvodájának állított
emléket, hanem az óvónői hivatásnak is.

Fotó: Péter László

Kis maglódi óvodatörténet címet is
adhatunk az idei Múzeumok éjszakája nyitó rendezvényének. A korábban
Petőfi téri iskola, ma Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyűjtemény várta
az óvónőket és a téma iránt érdeklődőket, hogy képet nyújtson Maglód
óvodatörténetének gazdag múltjából.
A szervező, Varga Zoltán könyvtárvezető az emlékülést az első maglódi óvónő, Gäwert Henriette születésének 130.
évfordulójának szentelte. Ezzel is fel
akarta hívni a figyelmet a méltatlanul elfeledett, de a település történetéhez szervesen kapcsolódó óvónőre. A „szép óvó
néni”, ahogy az egykori óvodások, ma
már idős emberek visszaemlékeznek rá,
generációk kisgyermekeit nevelte, készítette fel az iskolára 1918 és 1951 között.
Nehéz és egyszerű körülmények között,
de szeretettel és hozzáértéssel foglalkozott a szintén egyszerű, sokszor szegény
családok gyermekeivel.
Az óvoda története messze a 19. századra nyúlik vissza, ez volt az első intézmény, ahová a kisgyermekek a szülői
házból, a szülői kézből kikerültek. Jelentőségét nemcsak az adja, hogy KözépEurópában, Magyarországon, Budán nyílt
meg az első óvoda 1828-ban, majd 1836tól a falvakban is, hanem mert a 19. század végére az egész világon elterjedt és
ismert intézményrendszerről beszélünk.
Maglódon a hazai óvodaalapítási hullám második szakaszában, az első világháború vége felé, 1918-ban nyílt az első,
nagyon egyszerű épületben, majd tíz évvel később már a korszerű Aradi utcai
épületben folyt a nevelőmunka. Azóta ez
az intézményrendszer fokozatosan fejlődik településünkön is. Gäwert Henriette
volt az első óvónő, az úttörő, akinek 32
évi tevékenysége alatt is sokat változtak a

Ezt kapcsolta össze javaslatával, miszerint Maglód város alapítson egy Gäwert
Henriette díjat, amit évente a legkiemelkedőbb óvodapedagógus kaphatna meg.
Számos egykori óvónő eljött az emlékülésre. Sajnos nem maradt idő a beszélgetésre, de a résztvevők a rekkenő hőség
ellenére is kimentek a temetőbe Németh
Mihály evangélikus lelkésszel és megkoszorúzták Gäwert Henriette sírját.
Örültünk volna, ha a fiatalabb óvodapedagógus-generáció is eljött volna a rendezvényre, de reméljük, lesz még alkalom
közös beszélgetésre a maglódi óvodák
múltjáról, jelenéről és jövőjéről is.
Deáky Zita

Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió
2009-ben jött létre Ecseren, alapítója
Virágné Szilágyi Edina. Az elmúlt 10 évben rengeteg változás, fejlődés, élmény és
eredmény büszke tulajdonosai lehetnek
mind az oktatók, mind a tanítványok.
Az évek során számos tanítvánnyal és
helyszínnel bővültek, 8 éve már Maglódon is nevelik, tanítják a táncos pályára
lépő gyerkőcöket. Éveken át a maglódi
MagHáz adott otthont a nyári évrázó gálaműsoruknak, de idén a több mint kétszáz
tanítványnak, és öt helyszínnek köszönhetően már két előadást szervezve az Üllői
Sportcsarnokban került megrendezésre.
Évről évre egyre komolyabb versenyeredményekkel büszkélkedhetnek, többek
között országos- és Európa-bajnoki címekkel. Az idei év munkája is meghozta
gyümölcsét, hiszen öt csapatuk is továbbjutott a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa-bajnokságára, melyet június
végén, Balatonfüreden rendeztek. Egyik
csoportjuk – amely többségében maglódi kislányokból áll – A show című koreográfiájukkal a dobogó legfelső fokára
állhatott, ezzel Európa-bajnoki aranyérem
került a nyakukba. Edzőjük, a stúdió vezetője, Virágné Szilágyi Edina kimondhatatlanul büszke rájuk, hiszen ez a csapat már
a második Európa-bajnoki címet tudhatja
magáénak: 2017-ben a horvátországi International Dance Open Zagreb versenyen
értek el első helyezést. Minden induló
csapatuk kategóriájában több ellenfél is
volt, mégis remek eredményeket értek el.
A Survivors című duó 5., a Párizsba haza
című duó 4., és Az utolsó remény című
szóló koreográfia 5. helyezést ért el.
A stúdió egyébként nem csak táncoktatással foglalkozik. Nyaranta napközis
tábort szerveznek kicsiknek, több turnusban, természetesen a tánc és kreativitás
jegyében. A nagyobbakkal pedig ottalvós
edzőtáborban birkóznak meg a tánc iránti
fejlődési igényük kielégítésével.

Fotó: E-dance

Fotó: archiv

Az első óvónő

Virágné Szilágyi Edina
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LÉGY JÓ –
jótékonysági családi nap

maglódi művelődés háza

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2234 Maglód, Fő u. 4-6.
honlap: www.mag-haz.hu
06/29/326-222 (MagHáz)
06/29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu
facebook/maglodimuvelodeshaza
augusztus 18. vasárnap, Patakpart
(Rossz idő estén a MagHázban)

14:00-tól: kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, babasarok
– továbbá büfé, kürtöskalács, lufi,
édesség, vattacukor, vásárosok
15:00 Groovehouse koncert
16:00 Barangolás a mesék birodalmában
– interaktív mese
17:00 Zoltán Erika koncert
18:00 Tengs Lengs koncert
20:00 MobilMánia koncert
21:00 Ünnepi tűzijáték

MagHáz, szeptember 7.
szombat, 14:00

augusztus 20. kedd, MagHáz
Államalapító Szent István Ünnepe
11.00 Tabányi Pál polgármester ünnepi
köszöntője
11.30 Hűvösvölgyi Ildikó és Bonyár
Judit művészek ünnepi műsora
Ökumenikus kenyérszentelés
Városi kitüntetések átadása
augusztus 25. vasárnap, 09.00-13.00,
MagHáz
Játékbörze

programelőzetes
szeptember 5–19.
Nemlétező tárgyak kiállítása
szeptember 7.
Családi nap
szeptember 14.
II. Maglódi Utcazenész Fesztivál
Kapusznyika Fesztivál
szeptember 18.
Információs sarok
szeptember 21.
Szüreti felvonulás és bál
október 19.
„Mindörökké Operett”
október 26.
Palya Bea quartet

A vér kötelez
Újabb maglódi író mutatta be regényét a neves budapesti irodalmi kávéházban. Zsámboki János könyvbemutatóját – ahogy a Csütörtök Esti
Verslábak irodalmi csoport többi
szerzőjének ismertetőjét is – Bagi Katalin moderálta.
A vér kötelez című regény egy kevéssé
ismert történelmi esemény izgalmakban
gazdag és megérintő feldolgozása. Valós
személyek, valós helyszíneken, elkerülhetetlen és végzetes történések kényszerű résztvevőiként élik meg a magyar történelem egyik legfontosabb időszakát a
mohácsi csata előtti napokat. A mohácsi
vész, mint tudjuk, mély sebet ejtettek az

14 órától: Arcfestés, játszóház, kézművesek, fellépők műsora
19 órától: Madarak házibuli-zenekar
élőzenés táncos műsora
A napközbeni programok ingyenesen
látogathatók, de adományoddal segítő
kezet nyújthatsz! Az esti műsor támogató-bonokkal látogatható, melyek a MagHáz-ban kaphatók augusztus 6-tól.
Defibrillátor készüléket szeretnénk a MagHázban elhelyezni, hiszen ez városunk
leglátogatottabb közintézménye, ahol rengeteg ember megfordul nap mint nap. Szeretnénk vérnyomásmérő, vércukormérő és
egyéb eszközöket is beszerezni a Gyömrő
és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
maglódi házhoz járó ápolói részére, akik a
Maglódi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF), Magam Egyesület, MagHáz, Maglód Város Önkormányzata és képviselői,
továbbá sok lelkes segítő önzetlen munkájával szervezik a rendezvényt.
Fellépők: Zumba Kids, Kóruska, RSG –
Art in Motion, Mirabell Táncegyesület,
Sziluett Mazsorett csoport, Kiddiwink –
Angol nyelviskola, E-dance, Kacamajka
és mások, Madarak Házibuli-zenekar
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)
Védnök: Tabányi Pál, Maglód város polgármestere
Fővédnök: dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő
Köszönjük támogatását, és jó szórakozást kívánunk!
ország lelkén, azt azonban kevesen tudjuk: voltak, akik ezt meg akarták akadályozni. Kik ők és mit tehettek? Így történt, vagy másként? A szerző az olvasóra
bízza a döntést!
A Mr Sale Caféban tartott bemutatón
részt vett a Kossuth Rádió stábja is, akik
korábban Maglódon is készítettek felvételeket. A városunk kultúráját és a Verslábak életét bemutató rádióműsort 07.11én sugározta a rádió Hely című műsora.
Zsámboki János: A vér kötelez, Püski, 2019
Meghallgatható:
h t t p s : / / w w w. m e d i a k l i k k . h u / r a d i o lejatszo-kossuth/?date=2019-07-10_1106-46&enddate=2019-07-10_11-4000&ch=mr1&fbclid=IwAR3NQ02C
wjLDPEn1w95UC2jcOI5Mmq94UbVSKhh0qX6DDVFwnLL79UlUsU
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Szlovák-nap

Görhöny fesztivál

Fotó: Radosza Sándor

A Roszicskán kívül a maglódi Szabadidő Klub tagjai is részt
vesznek a fesztiválon, tizennégy tót menyecske és hat javakorabeli legény süti a fesztiváli ételt a Tájház udvarán. Eleve 38 fok
van, a gáztűzhelyek is ontják a meleget. Még szerencse, hogy
a görhönyhöz nem forralt bor, hanem hideg sör dukál. Jó társaság, étel, ital – mi kell még a jó hangulathoz? Zene. Ha nem
is élőben húzzák, de CD-ről muzsika szól, a férfikórus pedig
élőben ráénekel, egy pár még táncra is perdül.
Ingyen adják a látogatóknak a sültet, nem üzletelni jöttek a
roszicskások, hanem feleleveníteni anyáik-apáik gasztronómiai
örökségét. Hiszen az egyesületnek is ez a célja, a tót hagyományok ápolása. A harmincfős tagságot zömében 50-70 éves
korosztály teszi ki, szlovákul már kevesen beszélnek közülük,
de ünnepek és fellépések alkalmával mindig népviseletbe öltöznek. Jó kapcsolatokat ápolnak a térség szlovák egyesületeivel, de jártak már Szarvason is, ahol ezüst minősítőt érdemeltek
ki, Sződön pedig ez a tinédzserkorúnak nem mondható csapat
megszerezte az ezüstminősítést néptánc kategóriában. Most az
augusztusi megmérettetésre készülnek, a felvidéki Komáromba
(Komarno) szól a következő meghívásuk.
R.S.

Fotó: Osztertág István

Minden maglódi hallott már a Görhöny fesztiválról, hiszen
idén már kilencedik alkalommal rendezte meg városunkban a Roszicska Egyesület e jeles gasztronómiai eseményt,
na de mi az a görhöny? Rakita Jánosné, Anka „lefordítja” a kedvemért: a görhöny máshogy mondva tócsnyi, de a
Balatonon lapcsánka néven is árulják.
Aki még most sem tudná, mi ez a szlovák ételspecialitás, Anka
elárulja a receptjét: lereszeljük a krumplit, lisztet, sót és borsot keverünk közé, majd félig olajon, félig zsíron megsütjük.
Újabban fokhagymát is tesznek bele, azzal még finomabb, de
úgy nem eredeti (az a turistacsalogató, balatoni változat).

Hangos tót ének és a Jutasi zenekar jóvoltából zeneszó harsogta be városunk utcáit június 9-én a 21. Szlovák-nap alkalmából,
melyet idén is a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Az egésznapos program során a népviseletbe öltözött lányok, asszonyok és legények táncolva vonultak az evangélikus
templomba, amit erre az alkalomra a Nőklub és a Roszicska
díszített fel zöldágakkal, hímzett keszkenőkkel és szalagokkal.
A kétnyelvű ünnepi istentisztelet után a MagHázban folytatódott az ünneplés szlovák műsorral és bállal. Hagyományos
népi énekeket hallhattunk Hajnal-Tóth Barnabástól, a dabas-sári vendégeinktől, valamint a nézsai Őszirózsák csoporttól. A Roszicska, Rákoskeresztúr, a Pannónia Néptáncegyüttes
Kistarcsáról és Ecser Zeleny Veniec nyugdíjasai tánccal készültek. Az ünnepséget Kérges László alpolgármester nyitotta
meg, aki kiemelte: nagy öröm számára, hogy városunk ennyire
nagy hangsúlyt fordít a tót hagyományok megőrzésére.
A műsor után pedig kezdetét vette a mulatság, ahol Bak Ernő
és zenészei húzták a talpalávalót. Tusák István és a Kuglóf Bt.
jóvoltából a vendégek finom ebédet és süteményeket is kóstolhattak. A hagyományőrző rendezvényt a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Maglódi Önkormányzat támogatta.
K.N.

A Roszicska Ének és Tánccsoport Egyesület 2018 decemberében tartotta közgyűlését, mely egyben tisztségviselő-választó
közgyűlés is volt.
A vezetőség és Rakita Jánosné elnök mandátuma is lejárt,
ezért szavazásra került sor. Rakita Jánosné, Anka nem vállalta
a további teendőket, így javaslatára az egyesület egyhangú döntéssel Meglécz Bélát választotta meg elnöknek. Béla és kedves
felesége 2003-ban költöztek Budapestről Maglódra. 2012-től
mindketten a Roszicska Egyesület tagjai. Munkájuk és aktivitásuk példamutató. Őseik Felvidékről telepedtek át a Nyírségbe,
ahol az ott tirpákoknak nevezett tót népcsoportba tartoztak (tirpák a tót trpák szóból származik, felvidéki tót nyelvjárásra utal).
Az egyesület tagjai Rakita Jánosnénak megköszönték a hagyományőrzés terén végzett eddigi munkáját azzal, hogy továbbra is számítanak rá. Anka szívvel-lélekkel dolgozott eddig
is, főleg a szlovák (tót) énekekkel, tánctudásával színesítette a
műsorokat. Mindenkor hű maradt a maglódi hagyományokhoz,
és ezeket igyekszik is átadni a fiatalabb generációnak. Másokkal
összefogva segítette a tájház tárgyainak összegyűjtését, berendezését, ami mindenki tetszését elnyerte. Az egyesület tagjaival
együtt továbbra is vállalja a tájház gondozását, tisztán tartását.
Munkáját értékelve a Roszicska Egyesület – Meglécz Béla javaslatára – Ankát örökös tiszteletbeli elnöknek választotta meg.
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zombat volt, a kéthetes eső után kisütött
a Nap, június első napjára Mesefaluvá vált a patakpart. Hatvannál is több
mesepont várta a kicsiket és nagyokat
a Petőfi-téren. Ügyességi- és erőpróbák,
mesék, dalok, táncok, meglepetések, életre kelt
meselények és páratlan finomságok kápráztatták
el a gyerekeket és szüleiket. A gyerekek a feladatok teljesítéséért fabatkát kaptak, amelyen fagyit,
palacsintát, görhönyt és üdítőt is vehettek. A szülők szemszögéből nézve az ingyenes Mesefalu szórakoztató volt.
A Kis Mukk mozgásos játékokkal várta az érdeklődőket, királylányok és királyfik próbálhatták ki
ügyességüket a patakparti sétányon. A Hétfejű Tündér és barátai – Mikkamakka, Vacskamati és Dömdödöm – segítettek megküzdeni a gyerekeknek a
Bög-Rémmel. A Gazdasszony udvarában számos
feladat kínálkozott: kecske- és tehénfejés, kenyérdagasztás és sütés, csirkefogás, kukoricamorzsolás,
kukoricacsutka-labirintus, báránykarám, szüretelésre váró almafa. A hétpróbás játékoknál óriás székelypalacsinta, gyógyfüvek, italok és mezei szépítkezés, Csizmás Kandúréknál pedig mesésen frissítő
elixírek – búra-bajra, miegyébre – volt a kínálat.
Szállt az ének (a hangosítás következtében), közben finom teával kedveskedtek a házigazdák a látogatóknak. Az „Ide süss” sátorban csodás finomságokat, színes, díszes nyalókákat lehetett készíteni,
szőni-fonni, kézműveskedni. A Kiskakas gyémánt
félkrajcárjánál a mesében szereplő feladatokat kellett teljesíteni. A játékos kedvűeket a MagTár társasjátékozó egerei várták, mellettük a Mesebeli Postán
Mesefalu térképes borítékban, a Mesefalu pecsétjével levelet írhattak a gyerekek, és csodás bélyeges
játékban vehettek részt. A Zöld udvar Sárkány-neveldéjében kézműves foglalkozás folyt az újrahasznosítás jegyében, a Szerencsepróbáknál pedig – többek között – le lehetett hozni a csillagokat az égről.
A Lovagok távollétében, az Úrhölgyek társaságában
csodás fejdíszek, címerek és pajzsok készültek, a
Játssz ökosan! állomáson pedig környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. Jancsival és Juliskával a mesebeli labirintuson lehetett
végigmenni és kiszabadulni. Hétmérföldes csizmadobás is volt, a Mézeskalács házikóban meseszép
mézeskalácsok és horgolt tarisznyák várták a fabatkájukat elkölteni vágyókat. Két csodaszép indiánsátor is kinőtt a földből, amelyekben íjas vadászat,
álomfogó készítés, bőr
ékszerek alkotása és tüzes víz is volt. A Lovagvár hétpróbái között sok
egyéb mellett vezekelni
kellett a kalodában, Vackoréknál pedig le kellett
dobni a sárkány három
fejét. Lehetett csigaversenyre nevezni, közben
a Meselényi utcát krétával kifesthették a festők.
A Mesebolt gazdag kínálattal várta a vásárlókat,

És boldogan éltek, míg
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Fotók: Radosza Sándor

Fotó: Téglás Emese

rájuk nem sötétedett

a szépülni vágyókból pedig királylányt varázsolt
egy valóságos fodrász. Nem hiányzott az arcfestés,
a csillámtetoválás és más cicoma sem. A kisgyermekes szülők a babákkal megpihenhettek és felfrissülhettek Mini-sziget Anyaországban, ahol az előző
Mesefalu óta született gyermekek neveit megjelenítettük, és összegyűjtöttük a kedvenc fészekmeséket.
A Hangvarázsnál hangfürdőt vehettek, a Hétpettyes
katicáknál pedig palacsintát. Teljesülhetett ki-ki
Három kívánsága, csak ki kellett fogni az aranyhalat a teknőből.
A Helytörténeti Gyűjteményben lehetett fúrni-faragni, mesét kérni a mesemondótól. Megtekintték
a Tárgyak meséi kiállítást, este pedig a Mesemáglyánál mesemondókat hallgathattak. Flintstones-ék
járgányán, és velocipéden is közlekedhettek a bátrak, az apukák pedig szamárnak vagy lónak öltözve
tolhatták egész családjukat a Toligán.
A Mesetisztás színpadán Csipike konferálásával
szállt a madárfütty, no meg az ének, mesélhettek és
táncolhattak a gyerekek. Később a Drazsé együttes
adott koncertet, majd Örömzene-örömtánc is volt, a
Kacamajka Táncegyüttes pedig flashmobot rögtönzött a sokadalomban.
A mesebeli kézművességek között volt fanyűvés,
favágás, kavicsfestés, kerekecske-gombocska és
folton-folt varrogatás, nyugilabda-készítés lufiból,
kőről-kőre népszámlálás, és sok színes kézműveskedés. A madárlátta finomságok közül nem említettük
még a mesés zsíros kenyeret, vagy az élet-vizét, de
adtak fabatkáért a Szülőmegőrzőben kukoricamálét,
görhönyt, indiai finomságot, Fánktündérek fánkjait,
mesebeli és mégis valóságos tortát Nyírbátorból,
aztán látványfagyit, Bagaméri maglódi fagylaltját.
A vándorok kóstolhattak mesebeli hamubasült pogácsát, süteményeket, a szülők kávét is ihattak.
A fiúk kipróbálhatták ügyességüket a Barantánál,
a hagyományos magyar fegyverek bemutatóján, és
a kevésbé harcias lengőtekénél is. A Tűzoltóautóba a
kíváncsi felnőttek és gyerekek egyaránt beszállhattak. Ursula nővérnél frissítőkre és elsősegélyre volt
lehetőség, a Kerékpáros nyuszilány játékos feladatokkal és friss sárgarépával várta az érdeklődőket.
Az Apaparkban és a Szélkirálynő néhány darabjának felállításával emlékezhettünk meg Mesebeli
Kovácsunkról, aki mindig velünk volt, de most már
az égi műhelyben kalapál.
A számos és számtalan élményt több mint százötven (!) segítőnk varázsolta elő, akiknek ezúton
is köszönjük önzetlen munkájukat, támogatásukat!
Reméljük, hogy mindenkit számon tartottunk, és a
mesés felsorolásból nem maradt ki senki.
Mint tudjuk, minden jó, ha a vége jó: minden fabatka elfogyott, csak a jókedv nem kopott. Aki nem
hiszi, jövőre járjon utána!
Mayerné Lénárd Aranka
intézményvezető-helyettes, Vecsés és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A 7. Mesenap fő szervezői a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, valamint a
MagHáz munkatársai voltak.

10

Látványtánc Kihívás napja a Szivárványban

a Magyar Látványtánc Sportszövetség
nemzetközi versenyén, idén sem volt ez
másképp. Egy duóval, trióval, formációval és egy senior csoporttal indultak
június végén a Balatonfüreden megrendezett Európa-bajnokságon. Fantasztikus eredményeket értek el: a gyermek
duó (Petrovics Fruzsina, Sotonyi Lili), a
gyermek formáció (Bakó Krisztina, Bógyis Ramóna, Veréb Viola, Kocsis Tirza,
Sotonyi Nóra, Szabó Iringó, Krasznavölgyi Petra, Nagy Hanna, Gulyás Hanna,
Garcsik Laura, Szabó-Tari Nóra, Laczikó
Hanga, Palotás Lili) II. helyezést, a trió
junior korosztályban (Nothof Barbara,
Szöllősi Anna, Majer Dorina) VI. helyezést, a senior korcsoportban az anyukák
(Farkas Erzsébet, Sotonyiné Kerényi Judit, Balog Zsíros Mónika, Petrovics Katalin, János Rita, Tariné Molnár Ildikó,
Somogyi Andrea Zsanett) megnyerték az
Európa-bajnokságot.
János Rita

Fotó: óvoda

Negyedik alkalommal rendeztük meg
óvodánkban a Kihívás napja elnevezésű
ovis sportnapot. Az eseményen a jelenlegi és a szeptemberben érkező leendő
óvodásaink vettek részt. A sportnap 9.00
órakor bemelegítéssel kezdődött. Ezt
követően a gyermekek különböző programokon próbálhatták ki magukat, mint
ügyességi játékokban, labdajátékokban,
akadálypályák leküzdésében, általunk
felállított kerékpáros tanpályán. A 6–7
évesek részére kerékpárversenyt is rendeztünk, amit a gyermekek izgatottan
vártak, ahogy a lelkes szurkolótábor
is a kisebbek személyében. Sportnapunk a déli órákban az érmek és kupák
átadásával ért véget. A díjak átadásában is közreműködött Szamoránsky
Piroska magyar válogatott kézilabdázó
és Bíró Roland ovi-foci edző, ahogy a

nap folyamán is segítségünkre voltak
a sportprogramok lebonyolításában. Támogatásukat, együttműködésüket ezúttal
is köszönjük!
Köszönjük továbbá a maglódi közterület felügyelőknek az útbiztosítást, mely
által lehetővé vált a biztonságos kerékpározás tanpályánkon és a kerékpárverseny
a környező utcákban.
Szponzorainknak is köszönettel tartozunk, hiszen a maglódi Auchan áruház
támogatásának jóvoltából a frissítőzónában gyümölcs és nápolyi várta a gyermekeket. A Decathlon áruház a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztését támogatta felajánlásával.
Kellemes és élményekben gazdag délelőtti programot töltött együtt felnőtt és
gyermek egyaránt a sport és mozgás jegyében a Szivárvány Óvodában.

… káció, akáció, vakáció!
Ballagás: a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola június 14-én öt osztályt, kilencvennyolc diákot búcsúztatott.

Fotó: iskola

Fotó: Mirabell

A Mirabell Táncklub több mint 12 éve
működik a MagHázban, egyesületté
azonban Üllőn alakult 2010-ben. Klas�szikus balett alapokkal, művészi tornával, akrobatikával, modern- és színpadi
látványtánccal foglalkozik, óvodáskortól
egészen a senior korosztályig. Az egyesület elnöke János Rita nívó- és látványtáncért díjas okleveles táncpedagógus.
Számos rangos nemzetközi és hazai versenyen vettek már részt, ahonnan szinte
mindig dobogós helyezésekkel és érmekkel térnek haza. Minden évben indulnak

Tábor: már a múlt század második felében
kialakult Magyarországon a kétkeresős
családmodell. A nagyszülők távol élnek,
és sokszor még maguk is dolgoznak, ezért

a szülőknek nyáron is gondoskodniuk kell
gyermekeik elhelyezéséről. Ebben segített idén is az önkormányzat és az iskola,
amely intézmények június 17-től július
26-ig 6 turnusban biztosítottak táborozási
lehetőséget a gyermekek részére. A táborok ötnaposak voltak, háromszori étkezési
lehetőséggel, a táborozó gyermekek között elsős és ötödikes is volt. A tematikus
táborok programjainak változatosságáról
húsz pedagógus gondoskodott. Részt vehettek a diákok boldogságtáborban, mese-,
indián-, lovagi és gyöngyfűző táborban
is. A fő programokat mindig tarkították
kézműves foglalkozások, kirándulások és
közös fagylaltozások.

Iskolaügyben nyári ügyfélfogadás: minden szerdán 9-13 óra között a központi épületben, Maglód, Fő út 1. Telefonszám: 06-29-325 102
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Pinokkió nálunk járt

Bölcsődei hírek

Fotó: Radosza Sándor

Több szakami terület képviselőinek bevonásával született
meg a döntés, a Maglódi Városi Bölcsődébe, 2019. szeptember 1-től, 2020. augusztus 31-ig tartó bölcsődei gondozási évre felvett gyermekek számáról. A szülők a felvételről értesítést kaptak. A felvétel elbírálása során arra
törekedtünk, hogy minél több gyermek számára elérhető
legyen a bölcsődei gondozás, vagyis mind a nyolcvannégy
férőhely betöltött legyen. Nyolcvannégy gyermek akkor
vehető fel a bölcsődébe, ha a két éves korú gyermekek
felvételét részesítjük előnyben. Azok a gyerekek, akik a
bölcsődénkben gondozottak, de még nem óvodakötelesek,
illetve valamilyen oknál fogva nem nyertek óvodai felvételt, továbbra is intézményünkben maradnak. A gondozási
év során folyamatos beszoktatást biztosítunk, így érhetjük
el a maximális létszámot. A bölcsődébe felvételt nem nyert
gyerekek várólistára kerülnek, erről a szülő értesítést kap.

Felvételkor előnyben részesül
• szülője, nevelője munkavégzése miatt napközben nem
tud gondoskodni,
• szülője, nevelője tartós betegsége, vagy egyéb ok miatt
napközben nem tud gondoskodni,
• akinek megfelelő testi-szellemi fejlődésének biztosítása
érdekében a bölcsődei ellátásra szüksége van,
• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a
gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni,
• szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat
folytat,
• akinek egészsége, testi-, szellemi- és pszichés fejlődése
közvetlen környezete által maradéktalanul nem biztosítható, így különösen az alábbi körülmények fennállása esetén:
• a gyermeket ellátó szülő, hosszantartó kórházi ellátásra, vagy hosszantartó rehabilitációra szorul; a gyermeket ellátó egyik szülő ellátásra, ápolásra szorul,
• a család életvitele miatt a védőnő, háziorvos, vagy
családgondozó a gyermek szocializálódását a bölcsődében látná átmenetileg megnyugtatóbbnak;
• egészségtelen lakáskörülmények;
• akit egyedülálló szülő nevel,
• akit hozzátartozó nevel,
• akit idős szülő nevel,
• aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők
gyermeke és
• aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Maglód Város
Önkormányzatának a bölcsőde munkájához nyújtott segítségükért!
Gellérthegyi Tibor Györgyné, bölcsődevezető

Amikor azt halljuk: múzeum, vastagfalú, ódon épület,
őskori leletek, relikviák és a bejáratnál ücsörgő teremőr
bácsi jut az eszünkbe. A nálunk megrendezett Pinokkió játékmúzeum és autómakett vándorkiállítás egészen más volt.

A MagHázban május 27–30 között megtartott tárlatnak egy péceli óvodás csoport volt az első látogatója, aztán jöttek a maglódi gyerekek, a pestiek és még ki tudja, ki mindenki gyönyörködött a régi idők és a közelmúlt játékcsodáiban. Péter Mária, a
Szolnokon élő nyugdíjas könyvelő (és aktív gyűjtő) 300, fából,
műanyagból és fémből készült játékot vonultatott fel.
Na de ne rohanjunk előre, nézzük a kezdeteket. Évtizedekkel
ezelőtt Mária egy öreg ház padlásán talált egy régi játék-babakocsit. Az volt az első megmentett tárgy, amit hazavitt, igazi
lendületet azonban akkor kapott a hölgy gyűjtőszenvedélye,
amikor súlyosan megbetegedett.
Az orvosok néhány hónapot jósoltak neki, de Mária már akkor
is hitt a mesében és a mesés tárgyak erejében. Barátaitól virág
helyett játékokat kért. A tárgyak
gyűltek, ő pedig meggyógyult,
és talpra állásáról könyvet írt.
Meséli, hogy a múlt század
játékainak nagy része felnőttek
által használt eszközök kicsinyített másai voltak. Fából faragott rádió, pisztoly, építőkockák, kurblival induló teherautó,
miniatűr konyhai tűzhely, diavetítő, vasaló, mozdony, kamion
és persze autók minden mennyiségben. A hozzáértők akár a
tiki-takit is kipróbálhatták, amelyet a 1970-es években betiltottak, mert sok gyerek törte el vele az ujját. A fiúk és az apukák
a korabeli autócsodák makettjei mellett időztek a legtöbbet, a
lányokat-asszonyokat pedig a babakelengyék nyűgözték le
leginkább.
Máriát édesanyja is elkísérte Maglódra, aki elmondta, neki
még ez a retró is modernnek számít, mert kislánykorában ő
csutkababával játszott, a fiúk pedig rongylabdát rúgtak, és úgy
is szép volt a gyerekkoruk.
Kép és szöveg: R.S.
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Fotó: archiv

Barotai Endre atya gyémántmiséje

Ünnepi misére gyűltek össze június 22én hívei és barátai, hogy tiszteletüket
fejezzék ki Barotai Endre Péter plébánosnak, városunk díszpolgárának a
60 éves egyházi szolgálatáért. Hosszú
életpályájának Maglód a 16. állomása.
A Wekerle telep zsúfolásig megtelt Munkás Szent József római katolikus plébániatemplomában, ahol 1959-ben pappá
szentelték, Dr. Beer Miklós váci, Palánki
Ferenc debreceni püspök, és a maglódi
származású Marton Zsolt, a Katolikus
Szeminárium rektora köszöntötte az
atyát. A budapesti eseményen dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, Tabányi
Pál polgármester és a város önkormányzatának képviselői is részt vettek.

leány. Hárman a papi hivatást választottuk, pedig nem egyházi, hanem állami
iskolába jártunk, hiszen a Rákosi-érában
mindent megtettek a vallásos nevelés
kiirtására. Szüleim akkor sem hátráltak
meg, de minket sem befolyásoltak, magunk választottuk ezt a szép hivatást.
A nyarakat munkával töltöttük, s természetes volt, hogy a kereset a családi kas�szába került, mert néha még a mindennapi kenyérre sem futotta.
A rokonok és ismerősök mindig azt
mondták: ugye nem leszel ilyen ostoba,
hogy elmész papnak. Soha nem válaszoltam. Amikor felszenteltek, akkor meg azt
mondták, jól választottál. Azt feleltem:
most nem mondotok igazat. Az oltárszolgálat mindig vonzott, az emberekkel
foglalkozni, életükbe belépni, és ők is
lépjenek be az én életembe, ez a szeretet
útja. Senkit nem kisajátítani, és engem se
zárjanak ketrecbe. Egyedül Krisztus, ő a
példaképem, Jézus Krisztus, neki akarok
megfelelni. Újmisés jelmondatom, amit

titokba kellett becsempészni az országba,
mert itt nem engedték a szentképre ráírni.
„NE FÉLJETEK AZOKTÓL, AKIK A
TESTET MEGÖLIK, MERT A LÉLEK
FELETT NINCS HATALMUK.”
Mikor került Maglódra?
Épp 20 éve, 1999. augusztus 1-jén. Innen
láttam el 8 éven át Sápot is, utána Ecsert
11 évig.
Hol érezte magát a legjobban?
Mivel sok helyen voltam, mindig kérdezik, hol volt a legjobb. Mindenhol.
Mit üzen a fiataloknak, a szülőknek és
a gyerekeknek?
Van egy kedvenc énekem: Ne terheld a
hátizsákot, hagyd a holmit, légy szabad,/
mezítláb is célba érhetsz, sose áruld önmagad./ Rá se ránts, ne törj le pajtás,
mindig csak dalolva járj, nevess, ha száz
gond bánt,/ félni mindig nem lehet, kívül
hord a szívedet, megér ennyit a világ.
Kodaj-Horváth Réka

Honnan indult a pályája?
Otthon születtem, nem kórházban, a Wekerle-telepen, 1936. február 2-án, Gyertyaszentelő napján. Édesapám vasutas
volt, pályamunkásként kezdte, közben
tanult, végül a MÁV főellenőreként ment
nyugdíjba. Soha, egyetlen pártnak se
volt tagja. Édesanyám kilenc gyermeket
szült, heten nőttünk fel, négy fiú, három

Maglódi a váci püspök
Ferenc pápa Marton Zsoltot nevezte ki a Váci Egyházmegye
püspökévé. Az új főpásztor Beer Miklóst váltja az egyházmegye élén. Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten. Maglódon járt általános iskolába, majd a kecskeméti
Piarista Gimnáziumban érettségizett, 1988-ban pedig tanítói
diplomát szerzett Zsámbékon. Teológiai tanulmányait Veszprémben, Győrben és Budapesten végezte, 1998-ban szerzett
teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és
az év június 20-án, Vácott szentelték pappá. Dolgozott püspöki
titkárként, szolgált gödi plébánosként és váci esperesként. Egy
évig tanított a Váci Hittudományi Főiskolán. 2015 óta a budapesti Központi Szeminárium rektora, ezzel párhuzamosan az
Egyetemi Kisboldogasszony templom igazgatója.
Rövid ideig tanító és önkormányzati képviselő is volt Maglódon. Édesanyja és testvére családjával együtt ma is városunkban él.
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Maglódon számos szép hagyomány él
napjainkban is, mára azonban biztosan állíthatjuk, hogy ezek közül a „leghíresebb”
a pünkösdi templomdíszítő szokásunk, a
zöldágazás. Ezt a maglódi, evangélikus
népszokást ugyanis 2018-ban felvették az
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség
Magyar Nemzeti Jegyzékére.
Az első megtiszteltetést hamar követte a második: városunk evangélikus
gyülekezete meghívást kapott a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
rendezett Pünkösdi Örökség Ünnepre. Az
évente megrendezett kétnapos program
lényege, hogy az érdeklődők elé tárja hazánk és más országok kulturális örökségeit, s felhívja a figyelmet az ezeket éltető
közösségekre, az emberi kreativitásra és
sokszínűségre. A feltehetően középkori
gyökerekkel rendelkező hagyományunk
létrejöttében, megőrzésében, felelevenítésében a közösségnek van központi szerepe. Korábban ugyanis pünkösd szombaton
a gyülekezet férfitagjai közösen gyűjtötték
a fiatal nyárfákat, a nők pedig szintén közösen, énekelve díszítették fel az ágakat
színes szalagokkal és hímzett keszkenőkkel. Napjainkban ebben már nemcsak a
gyülekezet tagjai vesznek részt, hanem
– felekezeti hovatartozástól függetlenül –
különböző csoportok e hagyomány továbbélését fontosnak tartó tagjai is. Eddig
tehát a közösség éltette a hagyományt, ma
már a hagyomány is élteti a közösséget.
A zöldágazásnak tehát közösségformáló
és megtartó ereje is lett.
Városunk bemutatkozását a gyülekezet mellett több maglódi civil szervezet is
segítette. A Nőklub, a Nyugdíjas Klub és
a Roszicska Hagyományőrző Egyesület
gyönyörű maglódi ünnepi viseletbe öltöz-

Fotó: Szél Attila

Száz virággal, zsendülő faággal a Skanzenben

ve, tradicionális énekeket énekelve kínált
kapusznyikát, és osztogatott prospektust.
Rövid táncbemutatót is tartottak, és válaszoltak az érdeklődőknek a településünkkel, szokásainkkal és hagyományainkkal
kapcsolatos kérdéseikre.
A Kacamajka Táncegyüttes nagy sikerrel mutatta be mind a két napon „Pünkösd Maglódon” című koreográfiáját,
mely új oktatóik, Turi György és Mózesné Kulánda Nikolett munkáját dicséri.
A koreográfiát természetesen szintén
a zöldágazás hagyománya ihlette, így
amellett, hogy megjelenik benne a teljes maglódi táncrend, valamennyi korosztály és viselet, szimbolikusan azt is
bemutatja, hogy az élő fa hogyan válik
a templom lelket és szemet gyönyörködtető díszítőelemévé, hogyan áll Isten
szolgálatába. Mindazt, ami a színpadon
szimbolikusan jelent meg, az érdek-

Csak a fényt keresem
Nem lenne szakszerű, ha azt írnánk, hogy rongydarabokból varr
képeket, pedig a Szekszárdon élő művésznő valahogy így csinálja.
Megkomponálja, foltozza, varrja, igazítja, aztán bekeretezi műalkotásait. Nem tartja magát művésznek, ő csak „újrahasznosít”.
A hivatása szerint közgazdász hölgy nyugdíjba vonulása után kezdett alkotótevékenységbe. Sikereit jól mutatja, hogy a maglódi már
a hatvanadik kiállítása. Képei különböző témájúak és méretűek.
A legnagyobb 2,5 méter széles, a legkisebb alig tenyérnyi. Láthattuk Szekszárd nevezetességeit, tájakat, virágokat, templomokat,
és Maglód címerét is elkészítette. Képein kívül verseit is elhozta,
„Csak a fényt keresem” című kötetéből a Csütörtök Esti Verslábak
irodalmi csoport tagjai olvastak fel néhány költeményt. Rell Jakabné Ament Katalin alkotásait június 6-tól július 4-ig tekinthette
meg a közönség a Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban.
R.S.

lődők élőben is megtapasztalhatták a
Skanzen zöld ágakkal díszített Szent
Anna kápolnájában. Ebben az aprócska,
de csodásan díszített kápolnában – az
esemény csúcspontjaként – Németh Mihály maglódi evangélikus lelkész és Lukács Máté András (akkor még teológus
hallgató, azóta lelkész) tartott áhitatot.
Ő az ézsaiási próféciát idézte: „Egyik ezt
mondja majd: Én az Úré vagyok!” Kié
vagyunk? – tette fel a kérdést. Ahogyan
egy gyermek válaszol: apáé és anyáé, úgy
Isten gyermekeként mi is válaszolhatjuk:
mennyei Atyánkéi vagyunk. Ő pedig
megjelöl minket Szentlelkével: az övéi
vagyunk, hozzátartozunk, szeret minket.
A pünkösdi templomdíszítés maglódi
hagyományáról – Koltay Erika etnográfus és Csorba Judit muzeológus rendezők által – készített film nemzetközi díjat nyert!
Veres Violetta
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RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!

Dr. SZABÓ ILONA

értesíti Tisztelt Betegeit, hogy fogorvosi
magántevékenységét heti 2 alkalommal
megkezdte.

A R I A D N E I N G AT L A N I R O D A
2234 Maglód, Fő utca 4-6.

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u

Teljes körû fogászati ellátás, tömés, fogpótlások, törött, bent maradt fogak (szájsebészetre utalás nélkül), korrekt áron, rövid
határidôvel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelô
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Bejelentkezés kizárólag a 20/955-58-06 telefonszámon.

hirdetés
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Tisztelt Maglódiak!
Újra jelentkezünk, hogy meghirdessük iskolakezdési akciónkat, ami
már-már összenőtt a Kóbor Optika
nevével. Komplett szemüveg készítése
esetén minden diáknak ingyen adjuk a
+−0,00 +−6,00-ig 2cyl-ig tartományban

lévő raktári 1,5-ös lencsénket kemény
és antireflex réteggel. Az 1800 Ft munkadíjat kell csak kifizetni, ám aki verssel vagy rajzzal kedveskedik nekünk,
melyben az optikánk szerepel, annak
a munkadíjat is elengedjük. A remek-

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ
2019.08.15-től 2019.09.30-ig

Szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy rendszeresen, két évente menjenek el szemészeti szakrendelésre. Miután
az utóbbi időben a szakrendeléseken nem írnak fel dioptriát,
utána nálunk, a Kóbor Optikában tudnak látásvizsgálatra időpontot kérni és a megfelelő dioptriát mi írjuk majd fel.
Nagyon fontos a megfelelő dioptria használata, mert ha nincs
kikorrigálva, akkor szemlencsénket folyamatosan dolgoztatjuk,
amire szemünk válasza pirosodás, könnyezés esetleg fejfájás lehet.
Egy szemüveg készítése nem olcsó, ezért mi próbálunk
olyan ajánlatot adni Önöknek, ami versenyképes és minőségben is megfelelő. Essilor alapanyaggal dolgozó – hozzánk
hasonlóan családi vállalkozás keretein belül működő – lencsegyártónktól kapunk ehhez támogatást.
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár napfényre elsötétülő lencsét.
Köszönjük figyelmüket,
várjuk Önöket az alábbi helyeken:
1173 Budapest, Pesti út 146.
H.–P.: 9–18; Szo.: 9–12
Telefon: 06 1 256 76 28
Facebook: Kóbor Optika
2230 Gyömrő, Szent István út 17. (OTP mellett)
H.–P.: 9–18; Szo.: zárva
Telefon: 06 29 753 114
Facebook: Kóbor Optika Gyömrő
Gyömrőn 23 év után kiköltöztünk az SZTK-ból az OTP és a
szakrendelő közé, itt várjuk kedves vendégeinket 2019.08.05től. Nyitási napon hihetetlen akcióink lesznek komplett szemüveg készítése esetén! Egy kis ízelítő: minden, a raktári tartományban lévő egyfókuszú keményítéssel és antireflexszel
ellátott lencsét ingyen adjuk, valamint ugyanez az akció vonatkozik a napfényre elsötétülő lencsékre is. Egyéb lencsékre
50% és 30% extra kedvezmények lesznek.

művek alkotói automatikusan részt
vesznek egy facebook-os szavazáson,
ahol az első három helyezett díja 5-1015 ezer forintos vásárlási utalvány.
A tavalyi nyertesek és műveik a cikkben láthatók, gratulálunk nekik.

15

hirdetés

Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

www.ekkeagle.hu

DOLGOZZ 10 PERCRE OTTHONODTÓL!
Várjuk jelentkezésed:
Műszakvezető, Gépkezelő operátor, Kulcsoperátor-gépbeállító munkakörökbe.
Bővebb információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, 06-70/400-4480

ISG-UNIBALL Kft. vasipari cég keres
munkatársakat az alábbi szakmákban:

– gépészmérnök,
– esztergályos,
– lakatos,
– hegesztô,
– illetve könnyû betanított
gépkezelôi munkára.

2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

T 30/545-08-05,
29/325-132
Bér megegyezés szerint.
Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

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

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

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

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

ÁLLATORVOSI
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
RENDELÔ
Rendelési
idô: hétköznap 17–19

óráig
Rendelési
Rendelési idô:
idô: hétköznap
hétköznap 17–19
17–19 óráig
óráig
Kérésre
megyek!
Rendelési
idô:házhoz
hétköznap
17–19 óráig

Kérésre
megyek!
Kérésre házhoz
házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Kérésre
házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Maglód,fogkô-eltávolítás
Jókai utca 1.
Ultrahangos
Maglód, Jókai utca 1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Jókai utca
1.
Jókai utca
1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

Dr. Móczár István, főorvos
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta
üzem- és háziorvos szakápoló-asszisztens
Mobil: (06-70) 310-7687

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR
▪ Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ Szerkesztőség: KANICSÁR BORI,
KISS NÓRA, KODAJ-HORVÁTH RÉKA, VERES VIOLETTA ▪ Tördelő: SZABÓ
LÁSZLÓ ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti
a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt
adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4500 példányban ▪

