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államalapító szent istván ünnepén
Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő nyitotta meg az Augusztus 20-i rendezvényt. A MagHázban megtartott ünnepélyes eseményen önálló műsorával
lépett fel Benkő Péter, kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész, majd a helyi
egyházi vezetők részvételével ökumenikus kenyérszentelésre került sor.
A városi kitüntetések átadása után a
Magdala kórus tartott egy rövid „meglepetés-előadást”

kitüntetetteink

„Maglódért” emlékéremmel fejezte ki elismerését Tóth Lászlónak, Maglód oktatási életében kifejtett, kiemelkedő tevékenységéért és a Magdala Ökumenikus Kórusnak, Maglód kulturális
életében kifejtett, kiemelkedő tevékenységéért.
Sereg Gyula díj átadásával köszönte meg Radoszáné Nagy Erzsébet és Bálint Károly pedagógusok kimagasló oktató-nevelő
munkáját.
Pápes Tibor díjat kapott Kubis-Som Zsuzsanna és Kaszás Endréné orvosi asszisztensként végzett több éves, odaadó munkájáért.

Kertész Károly díjat adományoztak Bíró Roland részére, Maglód
sportéletében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
Domján Edit díjat kapott Bókayné Magda Zsuzsanna, a közművelődés területén kifejtett többéves, odaadó munkájáért és Petrovics
Jánosné több évtizedes odaadó, egyházzenei szolgálatáért.
Dobozi István díjat kapott Szűcs Tímea, kimagasló közalkalmazotti munkájáért.
Önzetlen közösségi tevékenységéért Szilágyi Józsefné Piroska elismerő oklevelet kapott.

„Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem
munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves
nálad minden időben.”

Ez Szent István örökségének egyik legfontosabb pillére:
Egy nagyobb – nemzeti szintű – közösség létezése, egy olyan „egységes” álma, ami teljesen
új gondolat volt az akkori Európában. Ez volt
az az új gondolat, ami megteremtette a magyarok fennmaradásának feltételeit. Egy kicsiny,
de egységes ország, amelynek mélyre nyúlnak
a gyökerei, de az ágai együttes erővel fordulnak
az ég felé. Egy olyan nagyobb közösség ígérete,
ami képes megtalálni a helyét a nagyhatalmak
között, és megvédeni minket a viharoktól, megosztani a jószerencse áldásait, és megsegíteni a
magyarokat, akár a legnagyobb bajban is.
Emlékezzünk!
Emlékezzünk a tucatnyi közösségre, akik itt éltek a medencében. A puszták népeire: szkítákra, hunokra és avarokra. Mindazokra a szabad közösségekre, akik kitűntek a germán és szláv népek
tengeréből.
Ők mind szabadok voltak, és csodálatos kultúrát hoztak létre.
De ma már nem léteznek, mert nem hoztak létre nemzeti egységet,
és ezért elsodorta őket a következő vihar. Ezért emlékük csak a
lelkünkben, a legendák és a népdalok világában él, csak általunk,
a velük rokon magyar közösségek szívében léteznek már.
Szent István bölcs királyunk volt és a legbátrabbak egyike.
Bölcs volt azért, mert felismerte, hogy mindig lesz egy következő vihar. Mindig lesz egy következő válság, egy krízis, egy
(folytatás a 2. oldalon)

dr. szűcs lajos országgyűlési képviselő úr beszéde

Tisztelt Polgármester Úr!
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István szavaival szeretném megköszönni a megtisztelő lehetőséget, hogy ma itt lehetek Maglódon, Szent István ünnepén, amikor
a magyar állam megalapítására, és a magyarok
összetartozására emlékezünk.
Szívből köszönöm, mert ez a nap első a nemzeti ünnepek sorában.
Olyan, amire minden itt élő ember büszkén
gondol, és amit örömmel és boldogan ünnepel. Mert ma együtt az
ország – együtt az itt élő emberek és itt van velünk és bennünk a
múlt öröksége, magyarok 40 nemzedékének története is.
Sikerek, eredmények és egy nagyszerű álom: Magyarország.
Mélyen tisztelt Egybegyűltek!
István volt az első és az egyik legnagyobb királyunk.
Végiggondolta, hogy milyen lehetőségeink vannak itt, Európa közepén, két nagyhatalom között. Bölcsen felmérte a jövőt, és
bátran nekilátott a feladatnak: lerakta az alapjait egy új, erős és
független Magyarországnak.
Államot alapított az itt élő emberek számára, akik addig nem
ismertek semmilyen nagyobb „egységet”, csak a családok, nemzetségek közösségét.
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(folytatás az előző oldalról)
veszedelem. Mindig megérkezik egy újabb erő, ami elsodorhat
minket is.
Ezért, ha olyan jövőt szeretnénk, aminek a magyarság is a része, akkor tenni kell. Nekünk, magyaroknak.
És ha cselekedni kell, akkor azt még ma kell elkezdeni, és nem
akkor, amikor beüt a mennykő. Megvédeni a határokat, megszervezni a nagyobb, nemzeti közösséget – és főleg megfogni egymás
kezét, minden itt élő embernek, a Mosoni kaputól a Hargitáig, a
Felvidéktől az Al-Dunáig.
Most, amikor még csendesek a hullámok.
István bölcs volt azért, mert mindezt felismerte, és bátor azért,
mert előbb lépett, mint a kortársak legtöbbje.
Mert változtatni akkor, amikor még sokan nem látják a jövőt,
és nem értik, hogy miért kell cselekedni, ahhoz nagy bátorság kell.
Nem az a fajta bátorság, ami a harcos vezérek sajátja. (Bár István
ebben is példát mutatott mindannyiunk számára.)
Arról a bátorságról beszélek, ami ennél mélyebb, és nehezebb
kihíváshoz kell. Hogy olyan döntést hozzon meg, amit ma még
kevesen értenek, és fogadnak lelkesedéssel. Szent István ezért volt
példaképe minden nagy királynak, és példaképünk ma is, mert
egyszerre volt bölcs és bátor.
Művelt, nagy tudással bíró vezető – és mélyen emberi.
Olyan vezető, aki ritka volt Európában, és ma még inkább az.
Olyan vezető, aki előre tekint és képes a cselekvésre.
És egy dologban soha nem ismert pardont, abban, hogy számára az állam egysége és a nemzeti összetartozása nem politikai
kérdés, hanem személyes ügy.
Olyan feladat, amit az ember nem választ, hanem elfogad, és
egy olyan belső erővé formálja, ami képes alkotni, és változtatni.
Olyan eredményeket elérni, mint a vármegyék megszervezése; a

keresztény egyház; a törvény és a jogrend; a tudomány és a műveltség műhelyeinek létrehozása; egy mai mérték szerint is korszerű állam megszervezése.
Ez az ő személyes öröksége.
Igazi siker, amire mindannyian büszkén gondolunk minden
egyes nap, de főleg most, ezekben a pillanatokban, Szent István
Király ünnepén, amikor együtt vannak a magyarok, és együtt a
közösség. Amikor igazán jó magyarnak lenni!
Kedves Barátaim!
Emlékezzünk az örökségre, és a Szent királyra, akinek ezt az
örökséget köszönhetjük. Ember volt ő is. Emlékezzünk a Szent
Korona eszméjére; a törvényekre alapozott rendre; az új államszervezetre, a kereszténység áldására.
De legyen előttünk az érző ember is, aki nem csak egy államot
épített, hanem egy közösséget. Aki egyetlen fiának, Imre hercegnek meghagyott intelmeiben nem a hatalmat ajánlotta a figyelmébe, hanem a bölcsességet, és mindazt, amit türelemről, a hit és az
imádság megtartásáról gondolt, mert jól tudta, hogy igazán erős
házat csak akkor lehet felépíteni, ha a kövek is szilárdak, és a
habarcs is erős. A hit, a bizalom és a remény.
Ezért ne felejtsük soha, hogy Szent István örökségének nem
az anyagi része a fontos, hanem azt, ami a lelket és a szívet érinti.
A kapcsolat, a figyelem, és a szeretet, a közös és együttes építkezés eszméje. Az igazi, mély, valóságos összetartozás érzése. Egy
olyan közösség reménye, amely hívő keresztény, de hite egyedi,
mert nemzeti érzéseinek virágos, indás jelképeivel, regéivel és dalaival díszíti fel.
Emlékezzünk – ma, augusztus 20. napján – erre is.
A magyar állam megalapítására, és arra, hogy mennyi minden
kapcsol össze minket, magyarokat.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

magdala

Szabó Sándor, Maglód 7-es számú választókörzetének képviselője 2021. szeptember 21-én, kedden. 17.30-kor képviselői
fogadóórát tart az önkormányzat épületében. Képviselő úr szeretettel várja az érdeklődőket!

maglód

a vár o s i ö nk o r má n yz at h avi l ap ja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

▪ Felelős kiadó: a MagHáz igazgatója ▪ Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság ▪ 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, 06/29/326-222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda
Zrt. ▪ Megjelenik 4300 példányban ▪
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Maglód Város Önkormányzata augusztus 19-én tartotta soros testületi ülését. Napirend előtt a testület
megköszönte a maglódi orvosok
munkáját, kiemelve a Covid alatt
végzett tevékenységüket, és bemutatkozott Dr. Schmelcz Anita, az új
doktornő. Ugyancsak napirend előtt
lakossági kérést tárgyaltak, amelyben felmérték, miként lehetne a még
aszfaltozatlan maglódi utcákat szilárd burkolattal ellátni a közeljövőben. Az önkormányzat hitelt kíván
felvenni e célra, de azt a Kormány
által a Covid miatt kihirdetett „hitelfelvételi moratórium” városunkban
is, ahogy az egész országban, egyelőre gátolja.   
Napirendet módosítva, elsőként Béres Károly tűzoltó őrnagy,
monori parancsnok-helyettes ismertette a Monori Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi tevékenységét. Tabányi Pál polgármester kérésére a
parancsnok-helyettes elmondta, hogy a statisztika alapján Maglód a
környékbeli balesetek és tűzesetek szempontjából a fekete krónika
végén, vagyis a biztonságos települések között foglal helyet.
Az önkormányzat 2021-es költségvetésének első félévéről Tabányi Pál polgármester számolt be, majd a MagHáz idei első félévi gazdálkodását Pavlovics-Ollári Judit ismertette. Elfogadta a
testület a Maglód Projekt Kft. első félévi pénzügyi beszámolóját.

a maglódi
A háziorvosi hálózatban is megoldódnak
a problémák, megszűnnek a folyamatos
helyettesítések. Már a 3. körzetben is van
orvosunk Dr. Schmelcz Anita személyében (akivel augusztusi számunkban bemutatkozó riportot olvashattak). Az orvosi
ügyeletben is változás történt, kötelezően
megpályáztattuk az ügyeleti ellátást, mert
az előző szerződés lejárt. Az új pályázat
nyertese a Központi Háziorvosi Ügyelet
Kft., amely változatlanul a Maglód, Rákóczi u. 7. sz. alatt érhető el. (06 70 370 3104)
Hamarosan felújítjuk a védőnői szolgálatot is, amelyre 31 millió forint pályá-
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Megszavazták a képviselők a Lövéte utcai óvoda kérelmét,
vagyis biztosítják a pénzt egy pedagógiai asszisztens felvételére.
Az épülő és bővülő HelloParks-hoz vezető új utcát a képviselőtestület Dóra Tivadarról, az egykori Maglódi Gépgyár alapítójáról
nevezte el.
Tárgyaltak a képviselők a „kiemelt fejlesztési területről”,
amely értelmében, további eredményes tárgyalások esetén a Magyar Posta logisztikai központot építhet Maglód határában. Végül
Tabányi Pál polgármester zárt ülést rendelt el.
F. Sz.

egészségügyről

zati pénzt nyertünk, és 10 millió forint
önerőt kell hozzátennünk. Régóta szerettük volna megszépíteni, korszerűsíteni ezt
is, hogy méltóbb legyen a várandós anyukák és a kisbabák fogadására, most ez is
sikerülni fog. Amint elkészül, Dr. Nagy
Erzsébet is átköltözik a Rákóczi utcai
volt háziorvosi rendelőbe, aminek a védőnők is örülnek mert így helyben elérhető
lesz mindkét gyerekorvos, hiszen sokszor
szükség van rá, hogy szakmai dolgokat
megbeszéljenek.
Ez a felújítás nagy előrelépés lesz gyermekellátásban, már nagyon várjuk!

Túl vagyunk a Covid harmadik hullámán, mindenkit valamilyen formában negatívan érintett. Sokan nagy veszteséget
szenvedtek el, és vannak, akik küzdenek
még ma is. Akik szeretteiket veszítették el,
azoknak ismételten őszinte részvétemet fejezem ki. Reméljük, hogy ha a Covid ismét
„támad”, már nem lesznek ilyen súlyos
veszteségeink, mert igen sokan megkapták
már a második oltást is, vagy átestek a betegségen, és talán nagyobb a védettségünk.
Háziorvosaink és asszisztenseik felkészültek a harmadik oltásra is, amint az szükségessé válik.
Ismételten köszönjük az egészségügyben dolgozóknak az áldozatos munkájukat! Külön köszönjük a Maglódon
gyógyító orvosoknak, asszisztenseknek
a helytállásukat, amit az augusztusi testületi ülésen személyesen is megtettünk!
Polgármester úr mindenki nevében megköszönte a munkájukat, a hölgyeknek
virággal, uraknak itallal kedveskedett.
Örülök, hogy sok probléma megoldódott
Maglódon az egészségügyben, a kellemetlenségekért elnézést kérünk mindenkitől, reméljük hogy most már rend lesz
ezen a területen is. Mi változatlanul erre
törekszünk ezután is.
Falusi-Tóthné Koller Ilona, szociális-,
egészségügyi- és sportbizottság elnöke
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patakparty,

augusztus

21.

A jól sikerült népünnepély receptje: jó
idő, megfelelő helyszín, népszerű fellépők
és persze profi szervezés. Akik ott voltak augusztus 21-én a patak partján, látták-hallották az egésznapos műsort, akik
nem jöttek el, lemaradtak, pedig ezek a
produkciók várták őket is: csillámtetová-

lás, arcfestés, büfé (bár a főtt kukoricaárus
nem jött el), rodeo-bika, vásárosok, ugrálóvár, na és az együttlét öröme.
Ami pedig a programot illeti
A legkisebbek Kovácsovics Fruzsinával
énekelhettek együtt. Akinek „angolozni”
támadt kedvük, a Kiddiwink Nyelviskola vezetőivel nyelvészkedhettek. Később
kicsik és nagyok válaszolhattak a helyismereti kvíz-kérdésekre, majd egymásnak
adták a fellépők a képzeletbeli kilincset.
Hip-hop Jamland, Senior örömtánc és
a Roszicska Hagyományőrző Egyesület
fellépése következett. Szolgálati közleményként elhangzott, hogy várják azokat
a maglódiakat, akik tisztelik a város kulturális hagyományait, szeretnek táncolni, és
csatlakoznának az egyesülethez.
A mindvégig műsorvezetőként közreműködő Berencsi Zsolt énekesként is remekelt (de önmagát nem ő, hanem Pavlovics-Ollári Judit konferálta fel).
Fellépett a maglódi patak jobbpartján
Kefír, aztán pedig a Buborék mesekoncertje szórakoztatta a nagyérdeműt.
Európai szintű mazsorett-csoportunk is
szórakoztatott bennünket az ünnepnapon,
naná!, majd a nevét furcsán író InThePendent is letette névjegyét.
Este hatkor Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő nyitotta meg a Dinoszaurusz
Band koncertjét. Műsorukat „földönkívüliek zavarták meg”, ők is pont Maglódot
választották. Szerencsére elég barátságosak voltak az óriásbábok.
Az est fénypontja Péter Szabó Szilvia
NOXtalgia koncertje volt. Sok autóval
érkeztek a muzsikusok és a technikusok,
hosszasan készült a hang- és fénytechnika,
de megérte kivárni őket.
R.S.

Fotók: Gara Mihály és Radosza Sándor
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nyáron megint sláger a kacamajka

Kitörő örömmel vágtunk bele a nyárba,
hiszen minden okunk megvolt rá. Közel egy évig csak időszakosan találkozhattunk, ami nem szolgálta az egyesület
munkáját. Ezt az időszakot nem is szeretnénk viszontlátni. Júniusban indultak
a próbák, és úgy döntöttünk mi nem is
állunk le nyáron. Már-már annyira hiányzott mindenkinek a társaság, a néptánc és
a mozgás, hogy kezdéskor majdnem teljes
létszámokkal tudtuk folytatni a munkát
minden csoportunkban. Bár a lelkesedés
nem hanyatlott, a kondíciónkon és a felkészültségünkön meglátszott a kiesett idő.
Az elmúlt 2 hónap rettentően felszabadító
volt, visszatért a nyüzsgés a próbaterembe, és már júniustól jöttek a felkérések
különböző rendezvényekre, melyeknek
igyekszünk folyamatosan eleget tenni.
Örülünk és hálásak vagyunk, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázati összegek felhasználásának határidejét kitolja, így felelős gazdálkodás mellet jól tudunk a kapott összeggel dolgozni.
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A Maglódi Szitakötő Bölcsődében augusztus végén újabb gondozási évet zárunk. Sok nehézséggel és kihívással kellett megküzdenünk. Kollégáim nevében
is köszönetet szeretnék mondani a minket támogató szülőknek és a munkánkat
segítő szakembereknek! A nehézségek
ellenére sikeres évet zárunk, hiszen eddig folyamatosan és a minket körülvevő
zűrzavart kizárva tudtunk gondoskodni
a ránk bízott gyerekekről. Arra törekedtünk, hogy a bölcsőde működése továbbra is a megszokott rendben történjen, így
biztosítva gyerekeink számára a fejlődésükhöz szükséges környezetet és nyugalmat!
Szinte az első lehetőséggel élve, június 11-én, a szülők együttműködésével egy

Idén is, és reméljük még sok éven át lesz
lehetőségünk a Csoóri Sándor alapon keresztül pályázat útján eredményesen részt
venni, mivel a pályázati pénz sokat hozzátesz nem csak a mi, de az egész országban
működő kulturális egyesületek színvonalas működéséhez.
A helyzetre való tekintettel az egyesület
vezetése úgy döntött, hogy biztos alapokra helyezi a nyárra szervezett programot,
ezért idén 2. alkalommal kértük meg Tápióbicske polgármesterét Herczegh Róbertet, az iskola igazgatónőjét Boriné Nagy
Klárát és a művelődési ház igazgatónőjét Illés Juditot, hogy segítsenek nekünk
idén is tánctáborunk megvalósításában. A
tábort augusztus 8–14-e között, két csoportban szerveztük meg: 7 táncoktatóval,
4 népzenésszel, 1 énekoktatóval és 42 táncolni vágyó fiatal részvételével. A fiatalok
rábaközi táncokkal ismerkedhettek, míg
az idősebbek bonchidai magyar és román
táncokba kaphattak betekintést. A hét második felében a tánc mellett szerepet kapott
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még némi játékos versengés: a szerdai csapatépítő nap délelőttjén és csütörtök éjjel
egy, a kicsiknek és nagyoknak is kihívást
jelentő bátorságpróba is. A nyári tábor péntek estéjét a már bevált gyakorlat szerint
egy táncházzal zártuk, ahol ismét fergeteges táncos estét varázsolhattunk a kultúrházba. A táncházban a tanult táncanyagok
mellett – természetesen – a maglódi tánc
is teret kapott az oktatással együtt majd
egy 40 perces táncrendet jártak a táncház
résztvevői.
Utolsó nap, hogy megköszönjük vendéglátóinknak az egyhetes ott tartózkodásunkat, egy közel 1 órás színpadi programot állítottunk össze, és ezzel zártuk az
idei táborunkat. Így, írott formában is köszönjük mindenkinek, aki a szervezésben,
lebonyolításban segítette munkánkat.
Egyesületünk munkájába be lehet kapcsolódni, és az eseményekről készült médiatartalmakat meg lehet tekinteni a következő linken: https://www.facebook.com/
kacamajka.hu
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fergeteges délután keretében megtartottuk
az elmaradt gyermeknapi ünnepségünket,
illetve elbúcsúztattuk az óvodába menő
gyerekeinket. Arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és vattacukor kóstolással
készültünk, továbbá közelebbről megismerkedhettünk a tűzoltók és a rendőrök
munkájával, felszereléseikkel. A gondozási év végén összesen ötvenhét kisgyermek
hagyja el intézményünket, hogy megkezdje óvodai nevelését.
A most szeptember elsején induló gondozási év remélhetőleg nyugodtabban telik
majd, mint az elmúlt éveké. Kollégáimmal
szeretettel és a megszokott rendben várjuk
az intézménybe beíratott gyerekeket.
Gellérthegyi Tibor Györgyné
intézményvezető
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a biztonság ma gl ó d o n i s e l é r h e tő
A körülöttünk lévő veszélyek száma szaporodik és a régiek mel- ta őket a lovagok világában, a táncoktatók reneszánsz táncot és
lett teljesen újtípusú kihívásokkal is szembe kell néznie a gyer- katonatáncot oktattak a gyerekeknek. Az állattani ismeretekről a
mekeinknek. E tény késztette dr. Hornyacsek Júlia tanárnőt, vá- környezetvédelmi előadáson, a fogaink védelméről a fogorvosi
rosunk lakóját arra, hogy olyan programsorozatot dolgozzon ki, órán, az életmentésről az elsősegély foglalkozáson tájékozódhatmelynek megvalósítása során a szervezők sikerrel alakítják ki és tak. Az ismeretbővítő foglalkozások mellett izgalmas akadályfejleszthetik a gyermekeink veszélytudatos gondolkodását és vi- verseny, úszás és vízi csata tarkította a programot. Két délután
selkedését. A táborvezető németországi tanulmányai és munkája lovaglásra volt lehetőség a táborba látogató lovasoktató és paripa
során bizonyosodott meg a hasonló programok fontosságáról és segítségével. A kézművesblokkban képeket készítettek a királyi
szerepéről a veszélytudatos felnőtté válásban. Biztonságunk Ér- képtárba, a főzőversenyen királyi kuktacsapat választására került
dekében Egyesület tagjaival összefogva, ebben az évben a prog- sor. A haladó táborozók ezeken túlmenően tereptani és tájékozóramsorozat részeként megszervezte az immár hagyománnyá váló dási gyakorlaton vettek részt, majd éjszakai túrán gyakorolták a
„Biztonság lovagjai” nevezetű (kezdő és haladó szintű) táboro- túlélési formákat, valamint eltűnt társaik lánc-menetben történő
kat, melynek mese-keretet a
kutatását, mentését. Tanulmálovagkor és a reneszánsz kulnyútra mentek Szolnokra a
A tábor 2 turnusban zajlott, július 23-29., illetve autúra adott. A táborban a gyereVasúti Múzeumba, a Polgári
gusztus
2-6. között. Negyvenöt gyermek és hat állandó
kek az életkori sajátosságaikVédelmi Szövetség légoltalmi
felnőtt, továbbá tizenhét vendég-előadó vett részt,
nak megfelelően, eljátszották
óvóhelyére, valamint leküzköztük vasúti szakemberek, katasztrófavédelmisek,
a lovagmesét és mint apródok,
dötték Reptár akadálypályája
mentősök, rendőrök és katonatisztek
a kiadott feladatok végrehajfőbb pontjait is. Az éjszaka a
tása révén szerezhettek jogot
szabadban szintén nagy kihíarra, hogy a Biztonság lovagjává avassák őket. A kezdeményezés vás volt, de a táborlakók megállták a helyüket, így a táborokban
mellé sok vállalkozó, szervezet és szakma állt, de jelentős részt összesen 45 apródot avattak lovaggá, lovagi tornával és lakomával
vállaltak a sikeres lebonyolításban a szülők is.
zárultak a táborok.
A kis táborlakók megismerkedtek a veszélyek különböző tíA szülők kezdeményezésére a program nem ér véget, ősztől
pusaival, majd a védelmi szervezetek, így a Vöröskereszt, a Ka- szakköri formában folytatódik, 2022-ben pedig újra tábori helytasztrófavédelem, a Rendőrség, a Magyar Honvédség, a Polgári szín lesz a Biztonság vára. Ezúton fejezzük ki köszönetünket Dr.
védelem, valamint a környezetvédelmi szervezetek munkájával, Hornyacsek Júlia táborvezetőnek, a programok lebonyolításában
használhatták az eszközeiket. Játékos helyzetgyakorlatokon ta- résztvevőknek és a támogatóknak!
nulták meg kezelni a rendkívüli helyzeteket. Történész kalauzolLang Anita, Biztonságunk Érdekében Egyesület
Iskolánkban az új tanévet 39 osztályban 910
tanuló kezdte el. Négy
kollégánk
nyugdíjba
vonulása, illetve a korábban üresen maradt
álláshelyeink betöltése
miatt az idei tanévet öt
új pedagógussal kezdtük. Így az előző tanévhez képest javult a helyzet, jelenleg már csak
egy tanítói álláshelyre
várjuk a pedagógusok
jelentkezését. A kapcsolódó feladatokat egyelőre túlmunkában kell
ellátnunk, de nyugdíjas
pedagógusaink munkájára is számítunk.
Az oktatás zavartalan
megszervezéséhez továbbra is igénybe kell vennünk a szükségtantermeket, de biztató a jövőre nézve, hogy június végén sor került
az új iskola épületének alapkő letételére. A beruházás befejezése
jövő év végére várható.
Az előkészítő munkálatok után július 23-án sor került a Let’s
Colour pályázat lezárására. Összesen 81 önkéntesen segítő szülő
és pedagógus közreműködésével egy nap alatt sikerült színesbe
öltöztetni a sportudvart szegélyező betonkerítést és a „B” épület
folyosóját. Ez utóbbi egyéb támogatásoknak köszönhetően új burkolatot és portás pultot is kapott. A gyakori csőtörések miatt sor
került a nyaralói „B” épületet ellátó külső és belső vízvezeték-

rendszer cseréjére, illetve folytatódott a tantermi bútorzatok cseréje is.
A nyár folyamán közel kétszáz gyermek vett
részt a napközis táborainkban. Sikeresen zárult
a balatonfenyvesi nyáritábor és a két művészeti
szaktábor. A központi
iskolában helyet biztosítottunk a katolikus hittantábornak is.
A koronavírus elleni
hatékonyabb védekezés
érdekében
felmértük
és megszerveztük azon
12. életévüket betöltött
tanulók
védőoltását,
akiknek a szülei ezt igényelték.
Mindenki ingyenesen és hiánytalanul megkapta a tankönyveket, sőt a hátrányos helyzetben lévő családok részére – egy központi projekt részeként – ingyenes tanszercsomagot is tudtunk
biztosítani.
Az egységes alapon szervezett, szülők számára is jól követhető
digitális oktatás feltételeit az MS Teams rendszer aktualizálásával
ebben a tanévben is biztosítjuk. Az évkezdéshez a szükséges információkat a szülői értekezletek keretében és az online csatornákon az idén is folyamatosan megosztjuk a szülőkkel.
Minden tanulónak sikeres tanévet kívánok!
Hosszú Tibor intézményvezető

tanévkezdés
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nyaralni megy
a könyv, de az
olvasó
marad

A pandémiás helyzet, és az
is, melynek győztesei: Széezzel együttjáró digitális okkely Hajnal és Székely Kincső
tatás új kihívásokat jelentett
lett, akik fődíjként egy nagy
minden korosztály számára. A
Lego-házat vihettek haza.
virtuális könyvek szerepe, és
Ugyancsak ebben a hóa dokumentumok digitalizása,
napban a fotók digitalizásáaz online adatbázisokban való
ról tartott szakmai előadást a
keresés méginkább központi kérdéssé vált. A maglódi Szeberényi könyvtárban Homok Zoltán könyvtárvezető, amelyre a Digitális
Lajos Városi Könyvtárnak, mint a legtöbb hazai közkönyvtárnak, Jólét Program (DJP) regionális vezetői és több más könyvtáros
vannak kötelező ellátási feladatai, ám az alapszolgáltatások igény- is ellátogatott. Szeptember első napjaiban két könyvbemutatóra
bevételén túl, a hozzánk betérőket a könyvek- és társaság hiánya vártuk az érdeklődőket. Vaskó Ági költőnő legújabb verseskötemellett az életigenlés, és az alkotni akarás is jellemezi. Az olvasói teit mutattuk be, többek között a Csütörtök Esti Verslábak tagjaigényekre figyelve megpróbáljuk
inak segítségével. Emellett Garda
tartalmassá tenni a könyvtár éleDezső történelmi témájú könyvei
Kövessenek bennünket a FaceNyitvatartás
tét. Az iskolai szünidőben Csák
is nagy sikert arattak. Auguszbookon, érdeklődjenek telefohétfő: zárva
Ildikó tanítónő a Kukucskáló
tus végén együtt elmélkedtünk
non: 06-29-325-137
kedd: 9-16
Diafilmklubban diafilmeket vetía 21. század szülői feladatairól a
Az olvasóteremben mód van
tett a legkisebbek örömére. Idén
„Digitális eszközöket nyomkod
szerda:
11-19
szakdolgozat írására, szaksok középiskolás választotta a
a gyerekünk… Milyen alkalmacsütörtök: 11-19
irodalom online keresésére,
MagHázat az 50 órás kötelező közásokat használ? Mit tehetünk?”
internet használatra, fénymá- péntek: 9-16
zösségi szolgálat letöltésére. Az
címmel. A témával kapcsolatban
solásra, laminálásra, spiráloszombat: 9-12
állománymegóvási
feladatokon
a Facebook-on: „Digitális Médizásra, könyvtárközi kölcsönvasárnap:
zárva
túl belepillanthattak a könyvtár
aműveltség Szülőknek - DJP Pont
zésre is.
napi feladataiba is. Ám érdeklőd– Maglód” név alatt hasznos tave szemlélték, hogy az épületben
nácsokat, linkajánlókat találnak.
táborozó gyermekcsoportok miképpen népesitík be a könyvtárat A kamaszodó gyerekeket és szüleiket segítve létrehoztunk egy
és milyen kérdéseket fogalmaznak meg. Júniusban nyári játékot kamaszpolcot „Lassan felnövök én is” elnevezéssel. Itt a témával
hirdettünk „Maglódról nyaralni megy a könyv” címmel. Többen kapcsolatban a 10 éven felüli gyerekek válogathatnak könyveket.
magukkal vittek a nyaralásaikra egy-egy könyvet, amit aztán Reményeink szerint újraindítjuk az olvasni-írni szerető gyerekekvalamely távoli helyszínen lefotózva feltöltötték a könyvtár Fa- nek a Maglódi Könyvragadozók szombati találkozóit. Terveink
cebook-oldalára (Szeberényi Lajos Városi Könyvtár - Maglód). szerint először Leiner Laura íróról beszélgetünk majd, de vélheÍgy utaztak el a könyvek, Tihanyba, Lillafüredre, hazai múzeu- tőleg másik nagy álmunk is megvalósul: a Magocska Bábszínház
mokhoz, fesztiválokra vagy éppen cápanézőbe, Izlandra és Hor- főszereplőjének figuráját több gyermek megrajzolta, amit aztán
vátországba. Lezárult az „Újrahasznosít-Lak – Házak és emberek bábként életre szeretnénk kelteni.
Maglódon 100 év múlva” gyermeknapi kézművespályázatunk
Tábori Zsuzsanna gyermekkönyvtáros

udvarszépítés

Régóta tervezgettük már
intézményünk udvarának
rendbetételét,
felújítását,
de most az elhatározásokat
tettekre is váltottuk. A kiinduló állapot a gazos kert, az
elburjánzott tetves szilvafa,
és az udvaron raktározott
régi raklapok, rendezvényi
kellékek voltak meglehetősen lepusztult állapotban.
Először a tereprendezésnek
álltunk neki a munkahelyi csapatból 7 nő: gazoltunk, füvet nyírtunk, fát permeteztünk, faágakat fűrészeltünk, pakoltunk, selejteztük a kidobandó és használható faanyagokat. A felgyűlt szemetet,
faágat, építési törmeléket elszállíttattuk az önkormányzat segítségével. A töredezett beton közepébe kavicsos, kövirózsás, békás
tündérkertet varázsoltunk. A felnőtt társasjáték klub, a MAGTÁR
néhány önkéntes férfi tagjának, valamint egy középiskolás 50 órás
közösségi gyakornokunk segítségével pedig nekiláttunk a raklapbútorok és a magaságyások gyártásának. Egy szombati napon
el is készültünk velük, majd színesre festettük, pácoltuk őket, az
asztalokra kerekeket szereltünk. Az önkormányzattól termőföldet
kértünk a magas ágyásokba, majd virágokkal, évelő növényekkel
ültettük be őket. A kertbe tuják, fügefa, örökzöld bangita és babérmeggy, valamint kána és büdöske is került.
Az árnyékolást a Rumini hajó két árbocának felállításával oldottuk meg úgy, hogy egy meglévő anyagból napvitorlát varrtunk,
és a végét a tető alá rögzítettük. Ez később a viharkárok miatt
megerősítésre szorult. Egy lakatos mestert kértünk fel az egyik

oszlop talpazatának, valamint a két oszlopot összekötő zártszelvénynek, az
acélhuzalos kifeszítésnek
az elkészítésére, melyet
társadalmi munkában végzett el. Valamint szintén
térítésmentesen javította ki
az eltört tetőcserepeket egy
kedves önkéntesünk.
A szépítés következő állomásaként felújítandó fahordókat kerestünk, amiket az egyik maglódi facebook-csoportos
felhívásunkra egy helyi lakos rendelkezésünkre is bocsátott. Ezeket
megjavítottuk, lefestettük, felvirágoztuk és naponta gyönyörködünk
bennük. Ezután a térelválasztó kiskapu készült el – Malacka után –
a „Tilos az á” felirattal, majd pedig szintén raklapokból egy másik
térelválasztó dekorációs elem színes virágokkal, intézményi madárkánkkal. Közben folyamatosan végezzük a meglevő székeink
felújítását, festését, csiszolását, javítását, és az udvar szépítésére
további terveink is vannak.
Egyik napközis, egyhetes táborunkat júliusban már a megszépített udvaron tartottuk meg, használtuk esetkonferencia helyszínéül, és a szép környezetben szívesen tartózkodunk mi magunk
is, amikor tehetjük.
Ezúton szeretném megköszönni minden segítőnknek a munkáját, támogatását, ami lehetővé tette, hogy városunk egyik közintézményének az udvara megszépülhetett.
Mayerné Lénárd Aranka, intézményvezető-helyettes, Vecsés és
Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
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A jegy ára: 2600 Ft
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HIRDETÉS

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Dr. Móczár István főorvos
Telefonon vagy interneten történt
egyeztetést követően az alábbi vizsgálatokat végezzük: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés, kockázatbecslés,
dolgozók szűrése stb.

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig
2230 Gyömrő, Szent István út 55.
06-29-326-957  06-30-949-2240  Honlap: www.moczar.hu
E-mail: moczar@hu.inter.net  moczar.istvan@rendelo.com
Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta üzem- és háziorvos
szakápoló-asszisztens 06-30-153-2277
Adminisztrátor: dr. Móczár Istvánné 06-30-396-9230

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
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ne várj tovább, tedd meg ma!

Temetésre készülök. A több mint 35 évi lelkipásztori szolgálatom
Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz. Ha
során, ki tudja, hányadikra.
tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és
Ismertem és igen kedveltem az illetőt. Hirtelen ment el, vi- imádkoznék az Úrhoz, hogy lelked őre lehessek. Ha tudnám,
szonylag fiatalon. Megsiratom. Vajon, ha tudta volna, hogy már hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked,
csak rövid ideje van hátra, hogyan búcsú„szeretlek”, és nem tenném hozzá ostobán,
zott volna, mit hagyott volna testamentumhogy „hiszen tudod”. Mindig van másnap,
ként, végrendeletként ránk?
és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy
A napokban olvastam újra egy halálos
jóvátegyük a dolgokat. De ha tévednék,
beteg, egy elmenni készülődő ember soraés csak a mai nap van nekünk, szeretném
it. Olyan nagyon mélyről, olyan nagyon a
elmondani neked, mennyire szeretlek, és
lényegre rálátón, abból kóstoltan ír. Ez az
hogy sose felejtelek el.
ember visszatekintve az Életre, az Út véSenki se fog emlékezni rád a titkos
gén… megértett az élet Titkából valamit.
gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölS amíg teheti, belekiáltja, vagy inkább sutcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd
togja felismerését a nagyvilágba… hogy
ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire
mi, akik még élhetünk, élhessük az Életet,
fontosak neked. Senkinek se biztos a holaz Életet éljük.
napja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet,
Gabriel García Márquez (1927-2014)
hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeNobel-díjas kolumbiai író soraiból idézek:
retsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma,
„Ha az Isten megajándékozna még egy damert ha sosem jön el a holnap, sajnálni
„Halála előtt, a 80. születésnapján (2015)
rab élettel, azt maximálisan kihasználnám.
fogod azt a napot, amikor nem jutott időd
ölelhettem meg utoljára ilyen nagyon
Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem
egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és
szívből drága Édesanyámat. Boldog vagyok,
azért, amit érnek, hanem azért, amit jelenamikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz,
hogy akkor még megtehettem; és hogy
tenek. Keveset aludnék, és többet álmodhogy teljesíts egy utolsó kérést.
megtettem.”
nék. Hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül
Tartsd magad közelében azokat, akiket
hagyva nemcsak a testemet, a lelkemet is.
szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükSzárnyakat adnék egy kisgyermeknek, de hagynám, hogy magától séged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra,
tanuljon meg repülni.
hogy azt mondd nekik, „sajnálom”, „bocsáss meg”, „kérlek”, „köAnnyi mindent tanultam tőletek emberek! Megtanultam, hogy szönöm” és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.”
mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a bolEnnyi. Ez Márquez testamentuma. Ezt hagyta ránk, a még
dogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy élőkre. Ha gondolod, és tudsz… kezdj vele valamit. Mondjuk: elegy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor kezdeni, megpróbálni élni… így. Mindenki maga dönt.
segítenie kell neki felállni.
Bálint Klára református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

a

j ó g a

j ó t é k o n y

A mai, feszültségekkel teli világunkban mindenkinek szüksége
van egy kis megállásra, befelé figyelésre, testi gyakorlásra. Ebben segít a jóga.
A jógával megtalálhatod azt a nyugalmat, amit mindig is kerestél. Az elme lecsendesítése, a belső nyugalom mély átélése a
legfontosabb mindenki számára. A mai kor emberének nélkülözhetetlen segítőeszköze a hétköznapokban. A jóga gyakorlati
tudomány, amely a gyakorlás által válik élő, hiteles tudássá, tapasztalássá.
Fontos, hogy harmóniába kerüljön a test és a lélek, az ember és a környezete. A folyamatos fejlődés
a boldogságunkhoz és mindennapi egyensúlyunkhoz pozitívan járul hozzá, amit rendszeres gyakorlással érünk el. Segít megtalálni a mindennapi lelki
egyensúlyt, erősíti a testtartást, önbizalmat ad, javítja a testtudatot, a keringést, vitalizál és megtanít a
helyes légzés elsajátítására.
Többféle jógaforma van. Én a gerincjógát oktatom.
Mi a különbség a gerincjóga és a többi jóga között?
Leginkább úgy fogalmaznám meg, hogy az
ászanákban rejlik a

h a t á s a i

legtöbb különbség. A gerincjóga modern mozgásrendszer, amely a
jóga különleges eszköztárát használja a fizikai test és az idegrendszer egészségének helyreállítására az anatómiai alapmozgásokra
és a fascia-láncolatokra épülő gyakorlatsorokkal.
Az órám a következőképpen épül fel: egy óra másfélóráig tart,
amely több részből áll. Ráhangolódással indul, majd légzőgyakorlatok követik. Azután álló-, térdelőtámaszos, erőnléti,
ülőgyakorlatok, amelyet levezetés követ és végül relaxációval fejeződik be.
Ajánlom mindenkinek, aki mozogni és egy kicsit
elcsendesülni szeretne. Kortól nemtől függetlenül. Tizennyolc éves kortól járnak hozzám, de az idősebb
korosztályból is sokan örömmel választják ezt a mozgásformát.
Polifoam és egy takaró szükséges az órára.
Révész Zsuzsanna gerincjóga oktató

2021. 09. 06-án
újraindulnak a jógaórák
a régi művházban
hétfőnként 18.00–19.30-ig
2234 Maglód, Kölcsey Ferenc utca 4.
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HIRDETÉS

Dr. SZABÓ ILONA
Hagyományos esztergán dolgozni tudó
munkatársat keresünk maglódi, családi, fémipari
vállalkozásunkba.
Elvárásaink: szakirányú végzettség; legalább 3 éves tapasztalat; saját munkájával szembeni igényesség
Előny: hagyományos marógép kezelése
Amit kínálunk: hosszútávú munkalehetőség; változatos
munka, egyedi, kisszériás gépalkatrészek; családias környezet; teljesítményarányos, versenyképes jövedelem

Jelentkezni Szöllősi Tibornál lehet
a 20-477-5659-es telefonszámon.

urbán edina pedikűrös
Bejelentkezés:
06 70 395 1229

értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy fogorvosi magántevékenységemet
heti 2 alkalommal folytatom.
Teljeskörű fogászati ellátás
(tömés, fogpótlások, törött, bent maradt
fogak, szájsebészetre utalás nélkül)
korrekt áron, rövid határidővel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelő
2234 Maglód, Wodiáner u. 15.
Bejelentkezés kizárólag a 06 20 9 555 806 telefonszámon.

Villamos kivitelezés

• családi házak, lakások, üzletek, társasházak,
kommunális- és egyéb épületek
• egyéb villanyszerelési munkák
• cégeknek és magánszemélyeknek is

Számlával, garanciával, kivitelezői
felelősség biztosítással, e-napló vezetéssel

Majdanics Gergő E.V.
06 70 614 44 58

Maglódon és környékén kérésre házhoz megyek.

majdanics.gergo@gmail.com
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aranylányok

Sotonyi Nóra aranyminősítést, Szabó Iringó aranyminősítést, Tari Antónia ezüstérmet,
Gulyás Hanna ezüstminősítést,
Petrovics Fruzsina aranyminősítést, a Szabó Iringó–Tari
Antónia duó aranyérmet, a Sotonyi Lili–Petrovics Fruzsina
duó aranyminősítést, a maglódi csapat – Petrovics Fruzsina,
Petrovics Zsófia, Sotonyi Lili,
Szabó Gyöngyvirág, Sári Vivien, Borbély Dóra, Gieth Emma
– aranyminősítést, a maglódi
senior anyuka csoport aranyminősítést és különdíjat is szereztek.
A Magyar Látványtánc
Sportszövetség Magyar Bajnokságán,
Balatonfüreden
folytatódott a verseny, ahonnan 4 arany éremmel, 1 ezüsttel, 3
bronzéremmel és egy 4. hellyel tértek haza.
Szeptember elején folytatódnak a tanfolyamok, készülnek a
versenyzők az újabb kihívásra, hiszen október végén Balatonfüreden kerül megrendezésre a Magyar Látványtánc Sportszövetség
Európabajnoksága, ahova kvalifikálták magukat a versenyzőik.
Mirabell Táncegyüttes

k á r t y a
c s a t a

Fotó: korábbi felvétel

A Mirabell Táncegyesület több
mint 10 éve működik Maglódon, a MagHázban.
Négyéves kortól foglalkoznak a gyerekekkel, akik klas�szikus balett alapokkal, színpadi látványtáncot, művészi- és
kortárstáncot tanulnak. Nagy
hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre, a közösségükbe való
beilleszkedésre, ezért minden
nyáron táborokat és őszi-téli
rendezvényeket is szerveznek.
Büszkén állítják, hogy növendékeik nagyrésze hosszú
évek óta jár hozzájuk táncot
tanulni és a kemény munka
meghozza gyümölcsét, hiszen
szinte mindig dobogós helyezésekkel térnek haza. Rendszeresen járnak nemzetközi versenyekre is, ahol nagyon sikeresen
szerepelnek, szinte minden évben európa-bajnoki I., II. vagy III.
helyezésekkel büszkélkedhetnek.
Idén június 12-én Győrszentivánon megrendezésre került Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációs versenyén 7 arany
éremmel, 2 ezüstéremmel és egy különdíjjal lettek gazdagabbak a
maglódi lányok.

A nyugdíjas klub szeptember 16-án 10 órától a MagHázban megyei selejtező kártyaversenyt szervez ulti és francia römi kategóriában. Több megye képviselői vesznek
részt a találkozón: Heves megyéből Hatvan, Nógrádból Szécsény és Salgótarján,
Pest megyéből Pomáz, Bag és Maglód,
Hajdú-Biharból pedig Kaba jelentkezett.
Ha valaki szeretne részt venni rendezvényünkön, jelezze szándékát Lajos Pálnénál, a 06-20-217 2997-es számon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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SZEREZZEN ÉRETTSÉGIT
A MAGLÓDI ESTI GIMNÁZIUMBAN!
Beiratkozás: szeptember 2-10-ig 17-19 óráig
a Vermesy Péter Általános és Művészeti Iskolában,
2234 Maglód, Fő út 1. Telefon: 06 30 210 7944
Hajnalné Kovács Gabriella tagintézmény vezető

HIRDETÉS

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

víz-, gáz-, központi fűtés szerelés
gázkészülék javítása, karbantartása,
cseréje és beüzemelése

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu
RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

Y A - BA J

A

UT

K

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

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

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J

Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ
Telefon:
RENDELÔ

A

UT

UT

A

K

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

K

Dr.Téglás Csilla
30/283-6947,
29/328-353

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
ÁLLATORVOSI
Y A - BA
U T házhozJ megyek!
RENDELÔKérésre

Dr.Téglás Csilla

K

14

A

Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Maglód,
Jókai17–19
utcaDr.Téglás
1. óráig Csilla
ÁLLATORVOSI
Rendelési
idô: hétköznap
Maglód,
RENDELÔ
30/283-6947, 29/328-353
Jókai utcaTelefon:
1.
Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
Telefon:
Kérésre házhoz megyek!
30/283-6947
Ultrahangos
29/328-353
Maglód, Jókai utca 1.fogkô-eltávolítás

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

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

Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

F U VA R O Z Á S T VÁ L L A L O K
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK
Jendruscsik Zoltán, Maglód, Wodiáner utca 33.

+36 20 990 7305

Hirdessen a Maglód újságban!
06 29 326 222  maglodujsaghirdetes@gmail.com
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vegyes érzéseim vannak

Ha nem is nehézségek nélkül, de rendben véget ért felnőtt labdarúgó csapatunk
felkészülése az új szezonra. Kopunovics
edző tervezett munkáját a lassan kialakuló
játékoskeret és az elmaradt edzőmérkőzések akadályozták.
Érkezők: Vékei Nándor (Monor SE),
Balló Harold (Gázgyár), Kis Róbert (Dunavarsány), Botlik Dániel (Tököl), Zámbó
Tibor (Fővárosi Vízművek), Hajdu Bálint
(RAFC), Papp Richárd (Monor U19), ifj.
Véglás Pál (Videoton II.)
Távozók: Borsos Gábor (Dunavarsány),
Petric Branko (Örkény), Molnár Dániel
(Érd), Németh Richárd (Raiding, Ausztria), Kőbányai Richárd (Raiding, Ausztria), Budafai Gergő, Németh Zsolt, Vincze
László (abbahagyta felnőtt nagypályás pályafutását)
Goran Kopunovics értékelése a felkészülési időszakról:
Vegyes érzéseim vannak, hiszen nehezen
indult be a munka. A felkészülés elején
kevesen voltunk, nem igazán lehetett tervezni. Viszont az idő előrehaladtával nagy
lett a mozgás, egyre többen lettünk, minőségileg is javulni tudtunk, tehát körülbelül
az időszak felénél összeállt a csapat. Az
elmúlt hetekben végzett edzésekkel már
elégedett lehetek. Várom, hogy kezdődjön
a bajnokság és meglátjuk, hogy télig mire
lesz elég az elvégzett munka.

Megfelelően sikerült az erősítés?
Kevesen voltunk tavasszal, ezért elsődlegesen a növelni akartuk a keret létszámát, persze megfelelő kvalitásokkal rendelkező játékosokkal. Úgy érzem sikerült
megtalálni a megfelelő embereket. Jöttek
kész játékosok és érkeztek tehetséges fiatalok is, akikkel mindig nagyon szerettem
együtt dolgozni. Persze idő kell, amíg ös�szeállunk teljesen, ráadásul az első fordulókban erős ellenfelekkel is találkozunk,
de nagyon bizakodó vagyok.
Maradt hiányposzt, várható még igazolás?
A nagy klubok esetében is előfordul, hogy
néhány posztjuk nem megoldott, így persze nálunk sem lehet csodálkozni, hogy
van olyan szekció, ahol jó lenne az erősítés. Augusztus 31-ig nyitva a piac, nyitva
lesz a szemünk és nem zárkózunk el az
újabb játékosok leigazolása elől főleg a
védelembe, de csak abban az esetben, ha
valóban erősítést jelentenek.
Csapatunk sorsolása nem a legkedvezőbb, hiszen az első öt fordulóban igen
nehéz ellenfelekkel találkozunk. Az első
bajnokin a lehető legerősebb csapatnál a
Dunaharasztinál vendégeskedtünk és kaptunk ki 4-1-re (gólunkat Zámbó Tibor szerezte), majd hazai pályán gólnélküli döntetlenre végeztünk a Pilis csapatával szemben.
Utánpótlás csapataink felkészülése
még mindig zajlik, hiszen nekik csak szep-

U19 2021/2022

tember első hétvégéjén kezdődik a bajnokság, amely most háromkvalifikációs körből
fog állni, hogy a nagyon erős és szerényképességű együttesek elkerüljék egymást.
Legaktívabb korosztályunk az U19, amely
már négy felkészülési mérkőzésen is túl
van. A Szent István SE és Halászi Focisuli
ellen 2-2-es döntetlenre végeztek, míg az
Üllőt 9-0-ra és 6-4-re verték.
Kézilabdázóink is szép lassan munkába állnak. Pappné Szamoránsky Piroska
az ovis korosztállyal már dolgozik a Szivárvány óvoda műfüves pályáján, míg a
nagyobbak az iskolakezdéssel egy időben
kezdik meg a felkészülést
A súlyemelők nem álltak le a nyáron,
szorgalmasan készültek az őszi versenyekre. Mint Ádám László szakosztályvezető
elmondta: a sportolók egyéni fejlődésével elégedett, de kis keserűség van benne, ugyanis a taglétszámuk nem bővült az
utóbbi időben. Versenyzőink legközelebb
szeptemberben az Egyetemi és Főiskolás
Magyar Bajnokságon bizonyíthatnak majd.
Asztalitenisz szakosztályunk – immár
csak egy csapattal – is elkezdte a felkészülést a Pest megyei I. osztály küzdelmeire,
ahol az első fordulóban, szeptember 4-én,
Dunakeszin lépnek asztalhoz. Nagyon bíznak benne, hogy a tavalyival ellentétben,
ezúttal nem csak elkezdődik, de be is fejeződik a bajnokság!
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