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kettős jubileum

Minden település életében vannak nevezetes napok, aranybetűs
évek, amelyekre büszke az ott lakó. Az igazi lokálpatrióta többek
között arról ismerhető fel, hogy keresi a gyökereket, a múltbéli
kapcsolódási pontokat, kíváncsi az ősök viselt dolgaira, mert ebből tud erőt meríteni a jelen kihívásainak leküzdésére.
A lakóközösségeket mindig a lokálpatrióta építőszenvedély
viszi előre, nem a kákán is csomót kereső, és nem a hazai szálkát
rendre megtaláló, a szomszédban a gerendát sem észlelő mentalitás. Természetesen nem várható el sem a tősgyökeres, sem a
frissen ideköltözött polgárainktól, hogy egyik pillanatról a másikra kék-sárga szemüvegben szemléljék a világot, mint ahogy az
sem, hogy felhőtlenül örüljenek minden apró sikernek, amellyel
gazdagodik lakóhelyünk. Ami azonban kívánatos és előremutató lenne: egy olyan általunk felállított mérce, amelyet ugyanúgy
alkalmazunk magunkkal szemben, mint szomszédaink esetében,
nemcsak városunkban, de annak környékén is.
Egy-egy település jelenlegi helyzetét villanásszerűen ki-ki
össze tudja hasonlítani bármely másikkal saját megtapasztalása,
vagy rosszabb esetben mások felületes állítása alapján. A vélemény kialakításakor csak kevesen hajlandóak egy kis történelmi
visszatekintésre, annak számbavételére, hogy ki honnan indult el
és hová jutott. Némi tájékozódás és kevesebb lesz a bezzeggel
kezdődő felcsattanás a kommenteknél. Természetesen mindenhol
van maroknyi, zsigerből gyűlölködő csoport, de nem volt és nem
is lesz olyan városvezetés, amely nekik akarna megfelelni.
Köszönet illeti az alkotni vágyó többséget, akik áldozatkészségének és tenni akarásának köszönhetően ma bátran kijelenthetjük, hogy Maglódon is jó élni. Büszkék vagyunk őseink máig
élő hagyományaira, népzenei, néptáncos kultúrájára, az itt élt,
vagy innen elszármazott neves szülötteink
teljesítményére csakúgy, mint a névtelenek kétkezi munkájára, akik felépítették
ezt a települést.
Bár a történetírás
korábban is ismer
Maglódi előnévvel
Budán
szolgálatot
teljesítő „királyi embereket”,
Maglód
első okleveles, településként történő emLamperth Mónika akkori belügyminiszter
és Tabányi Pál polgármester a város kullítése 1352. május 3-i
csa átadásának pillanatában (2007)
keltezésű. Idén tehát
Maglód hatszázhetvenedik születésnapját ünnepelhetjük. 2022-ben még egy fontos
helytörténeti eseményről is szót kell ejtenünk: 15 éve kaptuk meg
a városi címet, amellyel szakavatott ítészek ismerték el településfejlesztési eredményeinket.
Az idei évben kettős jubileumhoz érkeztünk tehát, melyet jó
okunk van megünnepelni – nem csupán a kiemelt rendezvények
alkalmával, de a hétköznapi munkálkodással is, hogy az év végére még többek számára legyen nyilvánvaló, hogy Maglód töretlenül fejlődik.
Tabányi Pál polgármester

APÁINK NYOMDOKAIN

XV. Kárpát-medencei Magyar Találkozó

2022. 02. 18–20.

A hagyományőrző, gasztro-kulturális rendezvény
városunk legnagyobb, mégis legbensőségesebb eseménye.
Az idei év programja:
Február 18., péntek, 18:00 órától:
Ünnepi megnyitó: Tabányi Pál polgármester
Kacamajka néptáncegyüttes előadása
Nyisztor Ilona Pusztinai hagyományőrző csoport
műsora
A belépés ingyenes!
Február 19., szombat
7–15 óráig:
Disznóvágás, ételkóstolás, műsorok,
vásárosok, kézműves programok
A belépés ingyenes, támogató ételkóstoló jegyek: 800 Ft
18:30 órától:
Szili Katalin a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott
megnyitója
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntője
Petrovics János a Maglódi Polgári Kör elnökének
beszéde
Ismerős Arcok koncert
A belépés előzetes koncertjegy igénylés alapján,
február 15-ig a Magházban vagy a 06-29-326-222
telefonszámon rendelhetők 3500 forintért.
Február 20., vasárnap
Ünnepi ökumenikus Istentisztelet
az evangélikus templomban.
A rendezvény a 2022. február 18-20-án érvényes járványügyi szabályok betartásával kerül megrendezésre.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Rendező: MagHáz és a Maglódi Polgári Kör
Információ:
Maglódi Polgári Kör: info@mvv.hu
MagHáz: www.mag-haz.hu, 06-29-326-222
Támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
Maglód Város Önkormányzata, Maglód Testvértelepüléseiért Alapítvány, Maglódi Polgári Kör, Tamási Áron
Erdélyi Kör, Maglódi Civil Szervezetek
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Év végi emlékek
Mikulás-futás

A nagyszakállú

Adventi gyertyák

Szeretetebéd

Vásárfia

Verslábasok
Férfikórus

Várakozás

2

maglód 2022 február

Jó szívvel kínáljuk

Látványkonyha

Kalácskészítők

A Mikulásvonat

Mindenki Karácsonya
Hangulatkép
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Megújul a temető melletti
körforgalom

Tavaly nyáron született meg a döntés, hogy méltóbb külsőt érdemel a 31-es főúton a piskóta alakú körforgalom. Az eredetileg
beültetett növények nem bírták a szélsőséges körülményeket, az
öntözés pedig inkább a gazt éltette, mint a dísznövényeket. Ezért
szakértők bevonásával, hosszas tervezői munka után végre megszületett a pontos kép, hogyan is lehet egy szép területet kialakítani. Az enyhe téli időjárás lehetővé tette, hogy a tavaszra tervezett újraparkosítás előkészületeit már januárban megkezdjük.
A 31-es út melletti piskóta körforgalom földmunkáit, a burkolt
és beültetésre szánt frakciók kialakítását januárban és februárban
elvégzik a kertészek, ezt követően márciusban a növények kiültetésére is sor kerül.
Fajka Szilvia sajtóreferens

Tisztelt Lakosság!

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ,
mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
A társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje Maglódon
2022-ben február 14. – május 27. közé esik.
Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a sormunka ütemtervvel,
és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes
információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.
Tabányi Pál polgármester sk.

Megérkezett a várva várt
kormányzati döntés

Magyarország Kormánya 2006/2021 (XII.29.) sz. határozatával
Maglód Város Önkormányzata részére engedélyezte a benyújtott
kérelemnek megfelelő összegű – 820.000.000 Ft – fejlesztési hitel felvételét. Az év végére megérkezett kormányzati engedély
birtokában 2022-ben kezdetét veszi a városi úthálózat fejlesztésének utolsó üteme, a még mostoha sorsú önkormányzati utak
teljeskörű aszfaltozása. Következetes városfejlesztési politikánknak köszönhetően városunk gazdasága olyan szintre jutott (nincs
eladósodva), hogy a döntéshozók hitelképesnek nyilvánították
önkormányzatunkat. Köszönettel tartozunk az illetékes minisztériumok mellett országgyűlési képviselőnknek, Dr. Szűcs Lajosnak is. A fejlesztési hitelből – melyből a még földes utcák aszfaltozása valósul meg – első ütemben a Táncsics, Bem, Rudolf,
és a Sorompó utcákat aszfaltozzuk le. Ezt követően az elindított
közbeszerzési eljárás lezárásával kerülnek majd kijelölésre a további utcák.
A három évvel ezelőtti önkormányzati választáson a maglódi jobboldal „Szépülő város – erősödő közösség” programja öt
pontban fogalmazta meg fő célkitűzéseit. 1. új iskola építése, 2.
egészségügyi központ létesítése, 3. új vállalkozások letelepítése,
4. sportcsarnok építése, 5. valamennyi földes utca leaszfaltozása.
Két év elteltével büszkén jelenthetjük, hogy épül az új iskolánk, átadtuk az egészségügyi központot, a déli fejlesztési területen megépült az első logisztikai raktár, és már tervezik a következő kettőt, közbeszerzés alatt áll a sportcsarnok kivitelezése,
és most meglett a pénzügyi fedezet városunk történetének legnagyobb útépítési beruházására is.
A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. által kiírásra került a maglódi kézilabdacsarnok kivitelezésének közbeszerzési eljárása. A nyílt, uniós eljárásrend szerinti közbeszerzés alapján az ajánlattevőknek 2022.
01. 31-ig kellett benyújtaniuk az ajánlatokat. A 2300 m2 netto
alapterületű, 462 ülőhelyes kézilabdacsarnok kivitelezésére a
nyertes ajánlattevő számára 600 munkanap áll rendelkezésére. Az
eredményes közbeszerzési eljárást követően a kormány külön határozattal rendelkezik a teljes kivitelezési költség biztosításáról.
Tabányi Pál polgármester
Ismét pályázunk, most a Bezerédi utca felújítására. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. „Belterületi utak
felújítása” címen közel 32 millió forintra tudunk pályázni, több
mint 17 millió forint önrész vállalásával. Nyertes pályázat esetén
a támogatási összeg segítségével felújításra kerülhet a Bezerédi
utca teljes szakasza.
Fajka Szilvia sajtóreferens

2022. évi csomagolási és
zöldhulladék szállítás rendje
Házhoz menő ZÖLDHULLADÉK gyűjtés
jan febr márc
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Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák,
valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
Házhoz menő CSOMAGOLÁSI HULLADÉK gyűjtés
jan febr márc

ápr

máj

jún

júl

aug szept

okt

nov

dec

4.
18.

12.
24.

10.
24.

7.
21.

5.
19.

2.
16.
30.

11.
25.

8.
22.

6.
20.

1.
15.

1.
15.
29.

13.
27.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, emblémás) adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Házhoz menő LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (január–december) ingatlanonként KÉT
alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
További információ: www.maglod.hu

www.dtkh.hu

maglód 2022 február

élethosszon keresztül a közigazgatásban

Beszélgetésünk apropója, hogy idén nyugnyilvántartása, választási irodai
avagy mindenki Mártija címregiszter
díjba vonul a hivatal egyik oszlopos tagmunkák összeszervezése, ellenőrzése, koorja. Nem igazán lehet belelátni egy hivatali
dinálása. Továbbá a katasztrófavédelem és
munkatárs mindennapjai, és érdekesnek
polgárvédelem is hozzám tartozik, illetve hetartom, milyen utat járt be az, aki már
lyettes anyakönyvvezetőként dolgozom.
több évtizede dolgozik Maglódon, a magTöbb kitüntetéssel is büszkélkedhetsz, és
lódiakért, Maglódért. Mint munkatárs,
mindegyiket a maximális munkavégzésed,
tapasztalatból tudom, hogy nagyon nehéz
lojális hozzáállásod miatt kaptad.
tőle olyat kérni, kérdezni, amit nem tud,
Igen, már tanulókoromban a Szakma ifjú
vagy nem deríti ki szinte azonnal a választ.
mestere címmel tűntettek ki a szakmunkás
Mióta dolgozol Maglódon?
iskolai évek alatt, egy országos versenyen
Az idei évben töltöm a hivatalban a 32.
elért kiemelkedő eredményemért. 1978évet, augusztusban pedig elérem a nyugdíjban miniszteri kitüntetést kaptam Kiváló
korhatárt, ezért hosszú évtizedek után fájó
Szövetkezeti Munkáért, és 2014-ben Magszívvel búcsúzom. Ennyi idő még egy hálódon Dobozi István-díjat kaptam kiemelzasságban sem kevés. Bizony fájó szívvel
kedő tevékenységemért.
hagyom el a helyem és nagy űr marad majd
Munkaköreidből a polgárvédelem egy
bennem a hivatali évek után.
érdekes feladatkör. Ebből a szempontból
Maglódon élsz férjeddel, van két gyermevizsgálva Maglódot, milyen a helyzetünk?
ked és egy unokád. Szinte az egész várost ismered, mindenkiről
Maglódon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nincsenek
tudsz valamit. Hogyan kerültél Maglódra?
veszélyes üzemeink vagy nagy folyónk, amely árvízveszélyt jeSzerencsen születtem, Tarcalon jártam általános iskolába, tanul- lenthetne, csak a közlekedés (átmenő forgalom) és a repülőtér kömányaimat Budapesten folytattam, kereskedelmi szakmunkáskép- zelsége jelenthet veszélyt.
zőbe jártam. 1979-ben költöztem Maglódra. Az iskola befejezése
Három évtized alatt minden megváltozik, az ügyfélfogadás és
után a Zöldértnél (zöldség-gyümölcs értékesítő) kezdtem el dolaz ügyek intézése is. Az elektronikus ügyintézés véleményed
gozni, ahol a tanuló éveimet is töltöttem. Mindig is többet és töbszerint pozitív vagy negatív hatású?
bet szerettem volna tudni, ezért folyamatosan kerestem a fejlődé- Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően kevesebb a szemési, tanulási lehetőségeket, így szinte azonnal be is iratkoztam egy lyes ügyfélkapcsolat, több az elektronikus. Ez gyorsít az ügyinboltvezető-képző esti iskolába. Dolgoztam pénztárosként, de ha- tézésen, az ügyfeleknek nem kell minden esetben bejönniük a
mar üzletvezető-helyettes lettem, aztán megszületett az első gyer- hivatalba. Ez különösen előnyös most, a Covid-járvány miatt.
mekem. A GYES letelte után még egy évig boltvezető-helyettes Azonban az elektronikus eszközök személytelenné is teszik az
voltam, de már egy jóval nagyobb és szélesebb termékpalettával ügyintézést. Itteni munkám első évtizedei alatt szinte az egész
rendelkező üzletben. Aztán megszületett kisebbik gyermekem, és várost megismertem, mert a lakcímbejelentés miatt mindenkivel
elérkeztem egy fordulóponthoz, hiszen a két kisgyermek mellett találkoztam. Mindenkiről kicsit többet tudtam, mint amit hivatalmár nem tudtam vállalni a hajnali kelést és a sok túlórát, amit ez ból, a számszerű adatokból kellett tudnunk. Ezért, ha valaki olyan
a munka megkövetelt. Ekkor kaptam lehetőséget az akkor még élethelyzetbe került, akár egy hagyatéknál vagy más üggyel kapNagyközségi Tanácsnál, hogy hivatalsegédként helyezkedhessek csolatban, könnyebben tudtunk segíteni annak is, aki akár szeel 1989. február 1-én. Azóta a helyszín nem változott, de városi, rénysége miatt ezt nem kérelmezte volna. A mai elektronikus és
és Polgármesteri Hivatal a munkahelyem. A rendszerváltást köve- elszigetelt világunkban már nem ismerjük az ideköltözőket, sem
tően az első polgármester szinte azonnal azt mondta, hogy ennél a helyzetüket. Nem ismerjük egymást és ritkábban is fordulnak
többre tart képesnek, és ügyintézői munkakört kaptam. Népes- hozzánk segítségért. Összességében ezt hátránynak érzem, de a
ségnyilvántartással és iktatással foglalkoztam. A tanulási vágya- világ változik és természetesen mi is vele változunk.
mat ez az elismerés csak erősítette, és minden adódó lehetőséget
Mit tervezel a közelgő nyugdíjas éveidre?
megragadtam, hogy tovább képezhessem magam. 1997-ben leé- Szeretnék kicsit utazgatni, megismerni az országnak azon részeit,
rettségiztem, majd jelentkeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi ahol még nem jártam. Több időt tudok fordítani majd olvasásra,
Egyetem Bólyai János Műszaki Főiskolai Karára, ahol védelmi mert nagyon szeretek olvasni. Rengeteg olvasni való vár rám,
igazgatásszervező szakon végeztem, mert időközben a munkakö- amit már előre gyűjtögettem a nyugdíjas évekre. Természetesen a
röm kibővült, rám bízták a katasztrófavédelmi feladatokat is.
családom és az unokám körében is sokkal több időt fogok tölteni.
A feladataid azóta is bővültek, ma milyen munkaköröket töltesz be?
Gratulálunk, jó egészséget, hosszú, gondtalan nyugdíjas évtiJelenlegi feladataim: hagyatéki ügyek intézése, iktatás, központi zedeket kívánunk!
Fajka Szilvia

n á l u n k

j á r t

A Kispárna Mesezenekart 2010-ben alapították. Legfőbb céljuk, hogy színházat, zenét és drámapedagógiát ötvözve önfeledtté tegyék a közönséggel töltött időt. Mindennapi történéseket (délutáni alvás, öltözködés, tisztálkodás, civakodás,
barátkozás) idéznek meg a gyermekek világából. Mindezeket
a színház színes eszköztárával keltik életre. Dalokká formálják az érzések tarkaságát, és drámapedagógia módszerekkel
segítik feldolgozni az élményeket. A zenekar a „Köszönjük
Magyarország” pályázat támogatásával jutott el Maglódra,
ahol ingyenes műsort adott 2022. 01. 23-án. Tagjai: Henter
Ambroziu – gitár,basszusgitár, Bereczki Levente – dob és
ütősök, Fésűs Ádám – billentyű, Haik Viktória – próza, ének.
Scheffer Kata közönségszervező

a

k i s p á r n a

Bereczki Levente, Scheffer Kata közönségszervező, Haik Viki,
Henger Ambrus, Fésűs Ádám
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névadónk hagyatéka Szeberényi Lajos emlékezete
mos eredeti Szeberényi művet
A tavalyi év végén telefonon
keresett meg bennünket, Szahozott magával, melyek digitalóné Bakos Judit. Várpalotáról.
lizálását vállaltuk. Ennek megfelelően ezek is elérhetőek lesznek
Könyvtárunk névadója a Maglóa városi könyvtárban, ezen kívül
don született Szeberényi Lajos,
a helytörténeti gyűjtemény kiálakihez mint kiderült Judit atyai
ágon kötődik, így lényegében
lításán is megtekinthetőek leszsaját családfáját kutatva jutott
nek. Számunkra nagyon fontos
volt ez a megkeresés, hiszen sok
el könyvtárunkhoz. Judit kutaúj információval és tárgyi emtásának alapja, édesapja Bakos
lékkel gazdagodtunk Szeberényi
Miklós hagyatéka, kutatómunLajost illetően, ill. mi magunk is
kájának eredményei és családtudtunk anyagot adni Judit száfakészítése volt, de sajnos korai
halála miatt félbe maradt. Ezt
mára. Az eddigi két találkozás jó
hangulata mindkét felet megerőa munkát folytatta lánya, Judit,
sítette abban az elhatározásban,
aki megosztotta velünk kutatásSzeberényi Lajos és felesége, Fekete Anna
hogy folytatjuk a közös munkát,
sal kapcsolatos tapasztalatait,
eredményeit, ill. felbecsülhetetlen értékű régi családi fotóiról má- méltó módon képviselve Szeberényi Lajos életművét a könyvtársolatot készített számunkra, melyeket önzetlenül adott ajándékba ban és a helytörténeti gyűjteményben.
a könyvtárnak, ill. a helytörténeti gyűjteménynek. Emellett száHomok Zoltán könyvtárvezető

t o v á b b é l ő v e r s e k Ripka Jánosné költészete
Karácsony előtt kedves vendégek látogatták meg
könyvtárunkat: Dr. Ripka Géza és Ripka János, akik
édesanyjuk költeményeit rendezték „Verseim” címmel kötetbe és ebből ajándékpéldányokat hoztak a
könyvtár számára.
Ripka Jánosné Stadler Gizella (1922–2017) maglódi pedagógust nem kell bemutatnunk, generációkat tanított, ezen kívül kimagasló művészeti, festői
tehetséggel rendelkezett. Azt talán már kevesebben
tudtuk, hogy Ripka tanár néni a költészet területén is
maradandót alkotott: a terjedelmes, 260 oldalas kötet
több mint 200 verset tartalmaz, melyet a szerző saját
rajzai, festményei illusztrálnak. A szerző verseihez
és az élethez fűződő viszonyát hűen fejezi ki saját
hitvallása: „Szép anyanyelvem bűvöletében éltem.
A szép magyar szó az én legdrágább kincsem.” Fiai
a kötet előszavában így írnak erről: „Gondolatait, örömét, bánatát,
szeretetét és a világról szerzett benyomásait versekbe öntötte. Őszin-

te hangú soraiból átsüt az aggódó szeretet családjáért,
a hazájáért, a tanítványaiért, az elesettekért, a károsodott környezetért, a veszélyeztetett természetért”.
A versek különböző időszakok, témák, évszakok
szerint vannak csoportosítva, mely így egységes,
kerek egésszé rendezve, önálló műként állít méltó emléket Ripka Jánosné példamutató életének.
A MAGAM Egyesület és a Szeberényi Lajos Városi
Könyvtár hagyományos, 5 órai tea című rendezvényén, Ripka Jánosné 100. születésnapjára emlékezünk: 2022. március 4.-én pénteken 17 órától szeretnénk vendégül látni Dr. Ripka Gézát és Ripka Jánost,
akik kötetlen beszélgetés keretében mesélnek a versek, a kötet születéséről, édesanyjuk gazdag életművéről. Az esemény keretein belül kerül sor az általános iskola és a MAGAM Egyesület „Gondolatok
legkedvesebb tanáromról” c. pályázat eredményhirdetésére is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Homok Zoltán könyvtárvezető

a kultúra ünneplése a zene szárnyán
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén
ezen a napon fejezte be – „a magyar nép
zivataros századaiból” vett példákra
épített költeményét – a Himnuszt.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti
rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai
munkával kapcsolatos díjakat: az Apáczai

Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat,
az Éltes Mátyás-díjat, a Karácsony Sándor-díjat, a Kiss Árpád-díjat, a Németh
László-díjat, a Szent-Györgyi Albert-díjat.
Maglódon 2022. január 22-én este 6
órai kezdettel Bábel Klára hárfaművész
és zenekara, a Sounds of Bábel koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők
a Magyar Kultúra Napja alkalmából a
MagHáz dísztermében. Cserta Balázs
klarinéton és szaxofonon játszott, Fonay Tibor basszusgitározott, Herboly
László az ütőhangszerek megszólaltatásával emelte a színvonalas műsort.
A jelenlévőket Homok Zoltán, a maglódi
Szeberényi Lajos Városi Könyvtár vezetője köszöntötte. Ünnepi beszédében a
kultúra fogalmáról és jelentőségéről szólt.

megemlékezés

Idén volt 79 éve, hogy 1943. január 12-én a II. Magyar Hadsereg elszenvedte a magyar hadtörténelmünk egyik legnagyobb
katasztrófáját. Kétszázezer ember indult a harcokba, a pontos
adatokat a mai napig nem ismerjük, de a történészek szerint
száz-százhúszezer fő veszett
oda a harcok során, akiket hiába várt vissza a családjuk. Több
ezren jöttek haza megnyomorodva, lelki sérülten. Nagyon
sokan kerültek hadifogságba,
és a mai napig vannak olyanok,
akiket eltűntként tartanak nyilván. Mindezek a számok emberi ésszel felfoghatatlanok.
Egy ember halála legalább egy családot borított gyászba, a sok
ezres veszteségünk az egész országot, minden települése hazánknak érintett volt. Kétszázezer fiatalember! A szülők a fiaikat, az
asszonyok a férjeiket, a kisgyerekek az apukáikat, a lányok az
udvarlóikat várták haza, sok esetben hiába. A mai napig tragédiaként él a második világháború sok-sok családban, a régi fájó
történetek szállnak apáról fiúra.
Mi is vezetett a Don-kanyar tragédiájához? A trianoni békediktátumban elvett területek 35%-a kerülhetett vissza Magyarországhoz a bécsi döntések értelmében, melynek az volt az ára,
hogy hazánknak aktívan részt kellett vennie a háborúban a németek oldalán. A II. világháború körülbelül hatszázezer áldozatot
követelt a kényszerhelyzetbe került Magyarországtól.
Így, sok év távlatából elgondolkodhatunk azon, hogy helyes
vagy helytelen volt-e az akkori vezetők döntése, amely a hábo-
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rúba való belépést jelentette.
A történelmet megváltoztatni
nem tudjuk, amit tehetünk,
hogy nem feledjük azokat,
akik életüket adták szeretett
hazánkért. Őrizzük az emléküket, imádkozunk a lelkükért,
és tanulunk történelmünk hibáiból.
A megemlékezést 2022. január 12-én, délután 16 órakor
tartottuk az evangélikus temetőben lévő II. világháborús emlékműnél. A hideg ellenére is
sokan gyűltünk össze. A Szózat
eléneklése után Vaskó József,
a Polgári Kör alelnöke tartott
részletes, alaposan átgondolt
előadást a doni katasztrófa előzményeiről és a harcokról. Több
adatot felsorolt és pontosan ügyelt arra, hogy a történelmi tényeket elfogulatlanul, a megtörtént események valóságában tárja
hallgatósága elé. Különösen személyes volt a beszámolója, hiszen
néhány éve a Maglódi Polgári Körrel Ő is elzarándokolt a Don-kanyarba. A megrendítő elbeszélés után Németh Mihály evangélikus
lelkész egy rövid áhítattal és az Úrtól tanult imádsággal fejezte be
a megemlékezést. Elhelyeztük a megemlékezés virágait és mécseseit, végül a Himnusz közös eléneklése után indultunk haza fűtött
otthonainkba.
Olyan természetes nekünk, hogy otthonunk melegen vár, hogy
béke van, hogy étel van az asztalon. Évente legalább egyszer gondoljunk azokra, akik a háborút, 30 fokos hideget, éhezést szenvedték el távol a hazájuktól. Életüket adták Magyarországért.
Kérges László alpolgármester

A keresztrejtvény megfejtését a rendezveny.maghaz@gmail.com címre várjuk 2022. február 20-án éjfélig.
Levelében kérjük írja meg nevét és címét is. A beküldők között egy értékes könyvet sorsolunk ki. Kellemes időtöltést kívánunk!
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ismét angyalkáztunk

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk az
elmúlt évben a karácsonyi adományozásra
készülve ismét meghirdette az „Angyalkázás” néven ismertté vált jótékonysági akciónkat. Ennek részeként az Auchan Maglód
Áruházban december 10-11-12-én „Vegyél
eggyel többet!” elnevezéssel tartós élelmiszereket, tisztítószereket, édességeket gyűjtöttünk a munkatársakkal és néhány önkéntes segítővel a nehéz sorsú helyi családok és
egyedülállók részére. A vírushelyzet miatt
nem a korábban megszokott módon tehettük
ezt, de örültünk a lehetőségnek. Az így ös�szegyűlt adományokból személyre szabott
ajándékcsomagokat készítettünk, melyeket
eljuttattuk a szükségben levőkhöz.
A helyi általános iskolában a pedagógusok
ismét gyűjtést hirdettek a szülők körében, és
az általuk adományozott tartós élelmiszerekkel is gazdagodtak az összeállított csomagok.
Egy helyi pékség nagy mennyiségű diós
és mákos beiglit ajánlott fel, egy helyi gyár
dolgozói pedig sok szép játékot, mesekönyvet, társasjátékot, kirakóst gyűjtöttek össze, egy kedves kézimunkázós csapat pedig
kötött sapkákat, kesztyűket készített, örömet okozva ezzel is a
megajándékozott gyermekeknek.
Az egyik helyi civil szervezet pedig már évek óta asztali-és
ajtódíszeket készít, amelyeket szolgálatunknak adományoz, hogy
ezek is a karácsonyi csomagokba kerüljenek. Továbbá magánszemélyek is hoztak be intézményünkhöz tartós élelmiszereket,
édességeket, játékokat. A pénzadományokat egy helyi alapítvány
számlaszámára utalhatták azok, akik ilyen módon szerették volna
támogatni a rászorulókat.

Licitálás jó szándékra

Összefogott a Stebo Sport Bisztró a maglódi művészekkel, és néhány karácsonyi alkotásukat licitálásra ajánlották fel. December
5-én adott találkozót egymásnak az adományozó és az adományozott képviselője. A legnagyobb licit értéket, 80.000 forintot
a Maglódi Torna Club (MTC) küldött részünkre, amely összeget
aztán átadtunk a maglódi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az átadáson a Maglódi Torna Club részéről Tabányi Pál
elnök úr, valamint Szever Alexandra a maglódi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa vett részt.

Szeretnénk mi is köszönetet mondani a felajánlott összegért az
MTC minden tagjának és vezetőinek.Szolgáljon ráadásként még
egy pici adalék. A klub vezetői arra az elhatározásra jutottak,
hogy legyen méltó helye a karácsonyi dísznek, ezért a másnap
délelőtt, eljutatták a karácsonyi díszt a maglódi Szitakötő Bölcsődébe, ahol rengeteg ifjú szempár csodálhatja meg ezt a közös,
mégis egyedi alkotást. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon részt vett ezen kezdeményezésünk lebonyolításában.
Ovcsár Péter, Stebo Sport Bisztró

Az adventi vásárban mind a négy hétvégén jelen voltunk, ahol sült kolbászt, hurkát, görhönyt, forró italt, mézeskalácsot,
karácsonyi manókat, karácsonyfadíszekből
készített szép karácsonyfákat árultunk. A
munkából hűséges önkéntes segítőink is kivették a részüket. A kolbászokat a Magyar
Hentes vállalkozástól kaptuk adományba, a
kifliket pedig minden hétvégén a helyi bevásárlóközpont bocsátotta ingyen a rendelkezésünkre. A vásár bevételét jótékonysági
célokra használtuk fel, többek között húsáru
vásárlására szóló jegyek adományozásával.
Egy helyi civil szervezet az ünnepek előtt
a nehéz helyzetbe jutottak gyógyszerköltségeinek támogatására adott egy nagyobb összeget.
Az egyik helyi vendéglátó vállalkozás pedig a maglódi alkotók munkái közül árverezést
rendezett, amelyen egy karácsonyi dekoráció
került eladásra. Az ebből befolyt összeget is
intézményünk rendelkezésére bocsátották.
A karácsonyi ünnepkör kapcsán ismét
megtapasztalhattuk, hogy sok magánember, szervezet, intézmény
összefogásával, adakozásával ismét segíthettünk azokon, akiknek
erre a legnagyobb szükségük volt, együtt szebbé, meghittebbé tehettük az ünnepüket. Az adományozókat több okból nem soroljuk
fel tételesen, és konkrétan megnevezve, mert nehéz lenne közzétenni a teljes névsort és minden felajánlást, valamint azért is,
mert többen névtelenül kívántak segíteni.
A lényeg azonban az, hogy mindenkinek hálásan köszönjük a
segítségét, nagylelkűségét, mert ezekben a nehéz, embert-próbáló időkben nemcsak saját magára, a családjára, hanem másokra is
gondolt!
Mayerné Lénárd Aranka

iskolai
advent

Iskolánk, a 8. D osztály részvételével aktívan vette ki részét a Karácsonyra váró Adventi műsorsorozatban Műsorunk a SZERETETRŐL szólt. A következő idézetek
hangzottak el:
1. Pál apostol első levele a Korintusiakhoz, 13. fejezet – A szeretet himnusza.
– Szóljak bár emberek vagy angyalok
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak
zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
–Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek.
– Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt s vessem oda testemet, hogy
elégessenek, ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
– A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik,
nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem
keresi a magáét, haragra nem gerjed, a
rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel.
– A szeretet nem szűnik meg soha.
– Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb
a szeretet.
2. „Nem azért kell jónak lenni, mert megérdemli világ, vagy mert az emberek rászolgáltak a velük való szolidaritásra, hanem
azért, mert jó dolog jónak lenni és szolidaritást vállalni másokkal, jó dolog egy kenyeret kettétörni és szeretettel megosztani
azokkal, akiknek nincs.” Böjte Csaba
3. Teréz anya: Az Élet himnusza
Az Élet esély, vedd komolyan,
Az Élet szépség, csodáld meg,
Az Élet boldogság, ízleld meg,
Az Élet álom, tedd valósággá,
Az Élet kihívás, fogadd el,
Az Élet kötelesség, teljesítsd,
Az Élet játék, játszd,
Az Élet érték, vigyázz rá,
Az Élet vagyon, használd fel,
Az Élet szeretet, add át magad,
Az Élet titok, fejtsd meg,
Az Élet ígéret, teljesítsd,
Az Élet szomorú, győzd le,
Az Élet dal, énekeld,
Az Élet küzdelem, harcold meg,
Az Élet kaland, vállald,
Az Élet jutalom, érdemeld ki.
Az Élet élet, Éljed!!
Műsorunkat előadtuk a Szent István téren,
az Evangélikus és a Református templomban is. A SZERETETRŐL szóló idézeteinket nagy SZERETETTEL és köszönettel
fogadták.

maglód 2022 február

hagyományok és történelem

Az idegen nyelvi projekthónap zárásaként november 24-én tartottuk meg az iskolai angol csapatversenyt, amelyet 2015 óta minden évben megrendezünk. Minden osztály hatfős csapattal indult a versenyen, évfolyamonként külön helyszínen folyt a vetélkedés.
Az idei központi téma a hálaadás volt. A játékos feladatok most is sokszínűek voltak: a
hálaadás történetétől kezdve a hagyományos hálaadásnapi menüig számtalan témát érintettünk. Többek között
szövegértési feladatokkal, online kvízfeladatokkal és rejtvényekkel
kellett megbirkózniuk
a csapatoknak. Gondoltunk azokra a gyerekekre is, akik kimaradtak a
csapatokból, de szívesen vetélkedtek volna:
számukra a versennyel
egyidőben online egyéni versenyt rendeztünk
a
csapatversennyel
megegyező témában.
A két verseny összesen
több mint 150 felsős tanulót mozgatott meg.

kisi s k o l á s h é t k öz n a p ok

Lassan az iskolai félév végéhez érünk! Visszatekintve a decemberre bizonyosságot nyer, hogy milyen fontosak az ünnepek az
ember életében, hiszen megtörik a hétköznapok egyhangúságát;
várakozást, készülődést, odafigyelést, feszültséget és örömöt
hozva az életünkbe. A gyerekek fáradtan és izgatottan kezdték
a téli szünetet, visszatérve az iskolába viszont jó volt látni, hogy
az ünnep feltöltődést, megnyugvást és rengeteg élményt hozott
számukra.
Az ünnepi előkészületekből a pedagógusok is igencsak kiveszik a részüket. Dekorációk, műsorok, ajándékok készülnek
ilyenkor minden iskolában, mert fontos, hogy a gyerekek megtanulják megélni ezeket az eseményeket, találkozzanak a hozzájuk fűződő népszokásokkal, átérezzék a jelentőségüket. Bár ez
a feladat, természetesen, elsősorban a családé, az iskola, óvoda
mégiscsak majdnem egy második otthon, ahol a nevelés legalább
olyan fontos feladat, mint az oktatás.
Mindezek fényében megalakult a Vermesy Péter Általános
Iskola alsó tagozatos pedagógusainak kórusa, a Zengő nyaraló. A vállalkozó szellemű tanító néniket már sokan hallhatták is
énekelni Maglód főterén, a negyedik gyertyagyújtás alkalmával,
ahol először léptek színre. Az előadás végén a kisdiákok is csatlakozhattak az utolsó dalhoz, ezzel is erősítve a közösségi élményt.
A kórus elsődleges célja, színvonalas kulturális élményt nyújtani
a gyerekeknek, akik mindig örömmel fogadják, ha a pedagógusaik készülnek nekik némi szellemi ajándékkal.
Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy a gyermekek számára biztosított kulturális élmény, mindig a lehető legszínvonalasabb legyen. Mindegy, hogy az színház, koncert, bábjáték vagy
kórusmű, a gyermek ítélőképessége még olyan, mint a gyurma,
változó, formálható, és az alapján erősödik meg, amit mi felnőttek nyújtunk neki. Hogy milyenné válik az értékítéletük, az a mi
felelősségünk!
Visszatérve a félévzáráshoz, az utolsó pár hét igazi „hajrát”
kíván a diákoktól és pedagógusoktól egyaránt! Remélem mindenkinek sikerül a legjobbat kihozni magából!
A szülőknek is üzenem, ők is igyekezzenek csupán ezt elvárni
a gyermekeiktől – a legjobbat, ami tőlük telik! Ennél nincs szükségük többre! Sok sikert az újabb félévhez!
Tot-Harsányi Kata

Kovács Hajnal

Legyen úgy!
Legyél te most
télben a hó,
békés ünnep,
reményt adó.
Legyél te most
csellóvonó,
harmóniát
varázsoló.
Legyél te most
északi szél,
minden rosszat
messze vigyél!
Legyél te most
szabad madár!
Hol kedve éri
arra száll.
Legyél te most
rohanó patak,
rögeken bukva,
de előre halad.
Legyél te most
asztalon kenyér,
éhezőknek morzsád
gyémántot ér.
Legyél te most
simogató tenyér!
Egy kézfogásban
a világ körbeér.
Legyél te most
forró ima,
templom csendjén
lelkemnek balzsama.
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Munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe:
betanított összeszerelő operátort
3 műszakos munkarendbe, hosszútávra
méréstechnikust
aki 3D mérőgép kezelésben és
programozásban tapasztalt
raktárvezetőt
aki a raktár teljeskörű felügyeletében
gyakorlott és vezetői tapasztalatokkal
rendelkezik

Részletes információk
az alábbi elérhetőségeken:
www.ekkeagle.hu
info.eihu@ekkeagle.com
06 70 400 4480

Gyógyászati Segédeszköz és Életmód szaküzlet
Gyömrő, Fő tér 4. (a Rendelőintézet parkolójában) Telefon: 06 30 9001280
tanácsadás, vény (recept) és eRecept beváltás
igény szerint házhozszállítás (Gyömrő, Maglód, Ecser, Pécel körzetében)
• inkontinencia betétek, kötszerek • ortézisek lábra, bokára,
térdre, deréra, nyakra, vállra, könyökre, kézre • talpbetétek
• sarokékek • vérnyomás és vércukor mérők • pulzoximéterek • lázmérők • kompresszoros és ultrahangos inhalátorok • botok, mankók, járókeretek • kerekesszékek
• szoba WC-k, WC magasítók • gumilepedők
• ragtapaszok • kötés eltávolító spray • György-teák
• Batz-papucsok • ülő-, támasztó- és ékpárnák • mas�szírozó labdák • kompressziós harisnyák • GAL vitaminok •

ne aggódj, van, ami megtart!
maglód 2022 február

Kedves Olvasók! Sokat gondolkodtam. 2022 februárjában, a karácsonyi ünnepkör után, s még
jócskán a nagyböjt előtti időben,
a farsang kezdetén ugyan, de a
mulatságok várakozásában, mit is
írhatnék, amiért érdemes egy pár
percet együtt töltenünk.
S kezembe akadt egy idézet,
ami arra indított, hogy arról írjak, ami így az újév elején elindít,
megtart, békességet és útmutatást
ad. Az idézet így szól: „Akinek
szétesik a Bibliája, annak az élete általában nem esik szét!” – írja
Spurgeon. Nem is vezethetne más minket ebben az évben, mint
a Isten szava, a Biblia. Ferenc pápa 2019. szeptember 30-án új
ünnepet rendelt el az egész Katolikus Egyházban: Isten igéjének
vasárnapját, amelyet az évközi idő 3. vasárnapján ünnepeltünk.
Merni kell felfedeznünk a Szentírást!
P. Ábrahám Béla SDB gondolatát hozom elétek: „Tapasztalataim szerint annak van világnapja, ami éppen bajban van:
Madarak és fák napja, Víz napja,
egyebek… Egy kicsit Isten igéjének
napja is ilyen, mint a Béke világnapja, hogy figyeljetek ide, baj van.
(…)” Valahogy fedezzük fel Isten
igéjének az időszerűségét, mindenkori fontosságát az életünkben. Az
a fontos, hogy a Szentírás ne csak
egy könyv legyen a polcon.
„A Szentírás nem egyirányú!
Nem az van, hogy Isten elmondta az ő igéjét, aztán időnként fejbe tudjuk csapkodni egymást egy
egyirányú üzenettel, hanem meghívás egy párbeszédre. Isten igéje
választ vár! Nem egy passzív meghallgatást, vagy befogadást, egy
rábólintást, helyeslést, vagy éppen tiszteletet, és akkor ezzel be is
fejeztük, hanem Isten igéje választ vár tőlünk.
A Szentírás Isten hozzánk szóló szava, de nagyon fontos az is,
hogy Isten miről beszél. Hiszen nem csak
önmagát nyilatkoztatja ki nekünk, hanem
válaszra vár tőlünk, mert hogy Isten igéje
rólunk szól! Istenről szól, de rólunk is, az
emberről, az Isten és az ember párbeszédéről, arról, hogy Isten kezdeményez, nyit
felénk, s nem adja fel.
Isten szavában vannak olyan részek,
amelyek jobban megszólítanak minket.
Ha valaki a Szentföldön járva a Holt-tenger partján csak az ujjait áztatja bele, akkor nem érzi meg annak a sósságát. Be
kell menni mélyebbre, el kell merülni nyakig, és akkor egy kicsit megérzi… Nagyon
fontos, hogy legyen bátorságunk a Szentírásban található isteni igazságok mélységeinek és magasságainak a bejárására, a
keresésére! Mert amíg csupán ilyen biztos
köztereken járunk, addig a saját biztonságkeresésünk nem engedi meg, hogy Isten
Lelke és Isten igéje elkezdjen cselekedni
bennünk. Merni kell felfedezni a Szentírást!” – fejezi be gondolatát a szalézi atya.

Amikor nehéz helyzetbe sodor
az élet, akkor felértékelődik az, hol
kaphatsz olyan támogatást és bátorítást, ami előre visz. Talán, amíg
jól elvagy magadban, nincs különösebb gondod, halad az életed a
maga medrében, addig nem érzed
szükségét semmiféle támogatásnak, mert meg vagy győződve arról, hogy minden akadályt le tudsz
győzni a saját erődből, az eddigi
tudásoddal, tapasztalatoddal. De
amikor hirtelen valami kellemetlen
történik az életedben, a családodban, abban a pillanatban elkezdesz
segítségért kiáltani. Néha szívbe markoló, hogy ráébrednünk,
mennyire nem kapunk bátorítást a családunkban, a baráti körben,
a munkahelyen, a közösségünkben. Csak ömlik ránk a sok negatív hír, a bizonytalanság, a megpróbáltatás, és nem tudjuk azt
mivel ellensúlyozni.
Itt van azonban Isten vigasztaló Igéje, Szava, és megpihenhetsz nála! Bátran vedd elő, nyisd fel, legyen kéznél! Hidd el,
nemcsak válaszol, hanem megérzed közelségét, s azt a biztos
pontot ami mindig megtart! Ünnepeinkben, hétköznapjainkban, örömünkben, bánatunkban, minden
helyzetben.
S még valami! Nekünk katolikusoknak két olyan fontos ünnepünk
van, ami mellett békét, oltalmat
és egyben jelet kapunk. Az egyik
ünnepünk a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (február 2.),
ami Szűz Mária tisztulásának napja
(görögül Hypapanté), vagyis találkozás; amikor Szűz Anya – a mózesi törvény szerint – Jézust, a világ
világosságát bemutatta a templomban. „… a gyertya méhviasza Jézus tiszta teste; a viasz alatt való
bél az ő ártatlan szent lelke, a tűz pedig a világosság, az ő istensége. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe:
magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson” – idézem újra Molnár V. József
gondolatait, amiről már írtam két éve, de
most arra a jelre hívom fel a figyelmet, amit
az agg Simeon mondott: „Jel lesz, aminek
ellene mondanak” (Lk 2,34). Krisztus ma
is jel, akinek ellenne mondanak, amikor a
józan ész és az erkölcsi alapok megrendülését tapasztaljuk. A család, a gyermekek létének fenyegetettsége, a férfi és a
nő kapcsolatának megszentségtelenítése,
az állandósult hazugságok következmény
nélkülisége Isten szeretetének mellőzését
mutatja. Jézus szeretetből, engesztelésül
életét adta a ma élő emberekért, érted is.
Jel ma is, s bizony igaz a Szentírás szava:
Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár
szerte, keresve, kit nyeljen el… (1 Pét 5,8)
Isten igéje ma is szól! Figyelj rá! Üzenete friss és jel. Utat mutat, hogy életünk
legyen. Induljunk vele ebben az évben!
dr. Fülöp Krisztina katekéta
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TURZA LÁSZLÓ egyéni vállalkozó

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
Csaptelepek, mosdók, WC-csészék
és WC-tartályok cseréje, javítása.
Mosogatók szakszerű bekötése.

30 éves szakmai rutinnal.
Kultúrált megjelenéssel.
Kisebb munkákat, javításokat is vállalok!
DUGULÁSELHÁRÍTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL!

SZEMÉLYES
06-20/988-5821 MEGJELENÉS

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu

Mé g töb b akc iós ajá nla t:

auchan.hu/akciok

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

1890

Ft

ÁFONYA
500g,
3780 Ft/kg

1399

Ft

VARTA LONGLIFE
LR06 AA CERUZA
VAGY LR03 AAA
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több kedvezmény vár!

maglód 2022 február

maszat maraton
megújulás megnyitó

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Maszat Egyesület
2018-ban létrehozott instant útvonalainak megújulására szervezett megnyitó túranapunkra.
S hogy mi is az az instant útvonal? Egy bármikor teljesíthető,
folyamatosan rendelkezésre álló útvonal.
Röviden: regisztráció a honlapon (maszatmaraton.hu), majd a
megadott útvonalleírás és térkép alapján QR-kódok beolvasásával (okostelefon szükséges) végigmegy a kijelölt útvonalon és
célba érkezik. Az időt és a megfelelő teljesítést egy háttérinformatikai rendszer méri, ami nyilvános és megtekinthető. A teljesítésért különleges érmet lehet szerezni a célban.
Miben is újultunk meg?
• A Start-Cél pont az eddigi Decathlon áruház helyett Maglód
belvárosa, a Szarvas Cukrászda – így érkezés után finom
étkekkel, italokkal jutalmazhatja meg magát a teljesítő.
• 2022-től 2 útvonal teljesíthető:
»» 10 km-es Városkör, amely a település épített örökségein
túl Klenovatelepet is érinti.
»» 20 km-es Határkör, mely igyekszik a Maglód környékének
legszebb helyeire elvinni a teljesítőt.
Az
új útvonalaknak készült szép érmekkel gazdagítható az
•
éremgyűjtemény, melyet Madár Olga grafikusművész tervezett nekünk.
• EGY KIS IRODALOM MINDENKINEK: A természetjárás
és sport mellett szellemi táplálékként lélekemelő versekre
lelhetnek az ellenőrző pontokon a teljesítők.
A versek kiválasztásában felkérésünkre örömmel segédkeztek
városunk vezető és meghatározó személyei, úgy mint
»» a Határkör esetében: Tabányi Pál polgármester; Németh
Mihály, evangélikus lelkész; Bálint Klára, református
lelkipásztor; Barotai Endre Péter plébános; Hosszú Tibor, a
maglódi Vermesy Péter Általános Iskola igazgatója; Falusi-Tóthné Koller Ilona, az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság elnöke, ETKA jóga,
»» a Városkör esetében saját költeménnyel a maglódi írók
egy csoportja (Csütörtök Esti Verslábak): Vaskó Ági; Bánhegyi Szofi; Kovács Hajnal; Tóth Zoltán; Homok Zoltán;
Keresztély Tímea; Tóth Ibolya; Sytix.

MIKULÁS Bajnokság

Mikulás kupát rendezett az U8 kézilabda csapatunk!
Két maglódi csapat mellett a Sülysáp csapata és a pesti Kézi Up. csapata vett részt. A meccsek után minden játékos aranyéremmel lett gazdagabb. A gyerekek nagyon élvezték! 2022-ben az U8 korosztály
számára is megkezdődik a bajnokság. Pappné Szamoránsky Piroska edző szerint a csapat készen áll a rajtra, a
gyerekek tudják a szabályokat, szeretik a játékot!

Évzáró a kézilabdázóknál!

Az év végén az U8 csapat a szülőkkel közösen kézilabdázott! A szülő-diák meccs végén Piros néni díjazta csapata
legjobb fiú és leány játékosát. Az év kézilabdázó díjait Görög Lilla és Csajbók Sanya nyerte! Az év méltó zárásaként a
fiú csapatunk a Ferencváros hasonló korosztályával játszott
jól sikerült edzőmérkőzést. Vendéglátóink a találkozó után
aranyéremmel és szaloncukorral kedveskedtek játékosainknak.

2022.02.11.2100

2022. február 5. szombat

9:45-től gyülekező a Szarvas Cukrászda előtt (meleg tea, süti).
10 órakor ünnepélyes megnyitó, majd utána ki-ki a maga tempójában – vagy akár együtt – elindul a számára megfelelő kör
teljesítésére.
A helyszínen segítjük az online regisztrációt azoknak, akik még
nem tették meg addig, vagy esetleg elakadtak a folyamattal (maszatmaraton.hu). A célban a cukrászda dolgozói várnak majd
mindenkit, akiktől beszerezhetőek a teljesítő-érmék (2000 Ft).
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet és egyéb
ellátmány, okostelefon (QR-rendszerhez). A csupán kirándulni
vágyók számára az útvonalak teljesíthetőek okostelefon nélkül
is. A helyszínen részletes útvonalleírást biztosítunk.
Katona-Siklósi Gabriella

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: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Szerkesztőbizottság: Fajka Szilvia,
Kanicsár Bori, Kodaj-Horváth Réka, Radosza Sándor, Tot-Harsányi Kata,
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, 06/29/326-222 ▪ 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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RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!

Bende Zsolt

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

K

Y A - BA J

A

UT

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ÁLLATORVOSI
víz-, gáz-, központi
fűtés
szerelés
Dr.Téglás
Csilla
RENDELÔ
gázkészülék javítása,
karbantartása,
cseréje és beüzemelése

K

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
non-stop hívható:
+36 70 405 00 30
Kérésre
házhoz megyek!
Y A - BA J
U T Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ
Dr.Téglás Csilla
UT
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
RENDELÔ

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

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

K

Dr.Téglás Csilla

Ultrahangos fogkô-eltávolítás
A

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig
2230 Gyömrő, Szent István út 55.

A

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

A

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
K
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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
29/328-353
Maglód,Ultrahangos
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

maglód 2022 február
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Háziorvosi rendelések

I. körzet
Dr. Simon József
Wodiáner utca 15.
II. körzet
Dr. Farkas László
Wodiáner utca 15.
III. körzet
Dr. Schmelcz Anita
Wodiáner utca 15.

Péntek
08–12

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
08–12
14–18
08–12
14–18
14–18
Tel: +36 29 324 422 maglod2praxis@gmail.com
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
14–18
08–12
14–18
08–12
08–12
Tel: +36 29 324 421 maglod3szkorzet@gmail.com

Katona József utca 33.

Wodiáner utca 15.

Mentőszolgálat: 112; 104

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
14–18
08–12
14–18
08–12
Tel: +36 29 324 424 www.maglodrendelo.hu

IV. körzet
Dr. Márton Éva
V. körzet
Dr. Tóth Andrea

i n f o r m á c i ó k

Hétfő
Kedd
08–12
12–18
Tel: +36 29 325 969

Szerda
08–12

Csütörtök
12–18

Péntek
08–12

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
08–12
14–18
08–12
14–18
14–18
Tel: +36 29 324 426 maglod5praxis@gmail.com

Gyermekorvosi rendelések
I. körzet
Dr. Sudhoff Margit
Rákóczi utca 7.

Hétfő
14–18

Tel: +36 1 211 2911

II. körzet
Dr. Nagy Erzsébet Éva
Rákóczi utca 7.

Kedd
14–18

Hétfő
08–13

Szerda
08–12

Csütörtök
08–12

sudhoffdr@gmail.com
Kedd
08–13

Szerda
12–15

Csütörtök
15–18

Wodiáner utca 15.
II. körzet
Dr. Szabó Ilona
Wodiáner utca 15.

Szerda
0830–13

Csütörtök
14–19

Tel: +36 29 324-224/6; +36 30 157-5747
Hétfő
14–19

Kedd
0830–13

Szerda
14–19

Csütörtök
0830–13

Tel: +36 29 324 224/7; +36 30 680 8059

Maglódi rendőrőrs napközben
+36 29 610 536
Mobil járőr: +36 20 950 7534
Polgárőrség: +36 70 405 0030
Közterületi iroda Önkormányzat I. em.
munkaidőben +36 29 526 095
kozteruletfelugyelet@maglod.hu

Mezőőr: ifj. Holecz Róbert +36 70 564 3847

páros

09–13
11–15

Kedd
14–19

Tűzoltóság:
Ecser: 112; +36 20 580 3828
Gyömrő: 112; +36 30 261 8064
Monor: 112; +36 29 610 010

Péntek

páratlan

Fogorvosi rendelések
Hétfő
0830–13

Fogászati ügyelet: 1088 Budapest,
Szentkirályi u. 40. +36 1 316 6600

12–16

páros

08–12

további info: http://maglod.hu/index.php/egeszsegugy/haziorvosok-gyermekorvosok

I. körzet
Dr. Tóth Éva

Gyermek SOS sürgősségi ügyelet kereső:
www.gyermeksos.hu

Közterület felügyelők:
Bán Zsolt +36 70 277 9330
ban.zsolt@maglod.hu
Gerencsér József Balázs +36 70 386 5269;
gerencser.jozsef@maglod.hu

Péntek

páratlan

Tel: +36 29 748 412

Orvosi ügyelet: Rákóczi utca 7.
+36 29 526 140; +36 70 370 3104
Hétköznapokon: 18.00–08.00
Pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokon: az előző munkanap 16.00 órától a
munkaszüneti napot követő első munkanap 08.00 óráig.

Péntek
páros

0830–13
páratlan

14–19
Péntek
páros

14–19
páratlan

0830–13

Vérvétel
Wodiáner utca 15. kedd, csütörtök 0700–0830
Telefonos előjegyzés: kedd, csütörtök 1100–1230 Szilágyi Irén +36 30 522 2801

Belgyógyászat
Dr. Unyi Zsuzsanna szerda 08–16 óráig, beutalóval, időpont egyeztetés nélkül
Katona József utca 25. (a patika épülete)

Közüzemi szolgáltatók:
Maglód Projekt Kft., Fő utca 12.
+36 29 327 222
DTkH ügyfélszolgálat, Fő utca 12.
+36 29 326 978; Páros hét hétfő 14–18
óráig: +36 53 500 152; +36 53 500 153
DPMV Maglódi Üzemegység, Fő u. 12.
+36 29 340 010
DPMV vízhiány, csőtörés:
+36 29 340 010; +36 70 682 7546
Közvilágítási meghibásodás bejelentés:
maglodkozvil@cdcnet.hu
Gázszivárgás: +36 80 300 300
NKM Földgázhálózati Kft. hibabejelentő:
+36 80 477 333
Lakossági kéményseprés
A családi házak tulajdonosainak kell a
kéményellenőrzést megrendelniük, az
ellenőrző szolgáltatás ingyenes. Gáztüzelés esetén kétévente egyszer, szilárd tüzelőanyag használatakor évente egyszer:
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat. Telefon: hétfőtől csütörtökig 730–1600-ig, pénteken 730–1300-ig
+36 1 469 4347; +36 20 820 0089.
Öszeállította Simonné Sass Mária
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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maglód 2022 február

városi eseménynaptár
8

január

Újévi koncert – Jutasi Miklós és a
fúvószenekar

12 Megemlékezés a Doni áttörés 79. évfordulójára az evangélikus temetőben
lévő II. világháborús emlékműnél

10 Regionális Kártyaverseny a Maglódi
Nyugdíjas Klub szervezésében

11 Ünnepi műsor a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szervezésében
11 KARAOKE-buli

15 Színházi előadás – Válótársas címmel –
fsz.: Pokorny Lia, Schmied Zoltán

12 Bridge, a nagy játszma - színházi
előadás

21 DOLINA – Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye

15 Nemzeti ünnep –Petőfi szobor, Pakányi ház

22 A magyar kultúra napja – Bábel Klára hárfaművész és a Sounds of Bábel
koncertje

19 Családi nap, Halmos Béla táncház,
bababörze, élményfestés

22 Élményfestés
23 Gyerekkoncert – a Kispárna zenekar
előadása

23 Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán
2

29 Pótszilveszter – Retro disco
31 Dumaszínház
1

2

február

A Lázár Ervin program keretében a
Zanotta-Art Kulturális és Művészeti
Egyesület előadása
A Lázár Ervin program keretében az
Art's Harmony Társaság előadása

5

A Tamási Áron Erdélyi Kör farsangi
bálja

7

Magyar Vöröskereszt – véradás

11 KARAOKE-buli
13 Táncszínház – VSG Színház – Csipkerózsika c. meseelőadás
18-20 Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyar Találkozó
22 Déryné program – Petőfi előadás
25 A kommunizmus áldozatainak emléknapja
26 A Maglódi Nyugdíjas Klub farsangi
bálja a régi művelődési házban
26 Élményfestés
26 Segítség, megnősültem! – Pindroch
Csaba egyszemélyes vígjátéka
27 Téltemetés – maskarás felvonulás
1

4

március

Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola – szülői
értekezlet leendő elsősök szülei részére
Ötórai tea a MAGAM Egyesület és
a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár
szervezésében

április

MÚVILÁV – Majdnem mint a filmeken – színházi előadás Trokán Nóra és
Klem Viktor szereplésével

3

Országgyűlési képviselő-választás

8

KARAOKE-buli

9
9

24-26 15 éves MAGLÓD VÁROS – városnapok, Múzeumok éjszakája, színes
programok

augusztus

13 Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
20-21 Államalapításunk ünnepe – MagHáz és patakpart

szeptember

10 III. Maglódi Utcazenész Fesztivál
10 Kapusznyika fesztivál a tájházban, a
Roszicska Egyesület szervezésében
17 Szüreti felvonulás és bál a Maglódi
Nők Klubja szervezésében
25 SMAFU – futás
30 A magyar népmese napja

október

1

Szüreti bál a Tamási Áron Erdélyi Kör
szervezésében

Mag- és növénybörze

6

Emlékezés az Aradi vértanuk napján

Jótékonysági rendezvény a Maglód
Város Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért Alapítvány rendezésben

8

Mag- és növénybörze

10 Véradás

11 A magyar költészet napja
11-14 Húsvéti programok (tojásfa állítás
– kisállatsimogató – kézműveskedés)
14 Könyvtárosok világnapja

13-16 Vermesy Művészeti Napok
23 Az 1956-os forradalom ünnepe – megemlékezés a Bellus János téren
24-28 Őszi szünet – kézműves foglalkozás
– halloween-party

november

23 Városi futóverseny – SMAFU
23 Élményfestés
23 Boribon – meseelőadás

12 Tollfosztó bál a Roszicska Egyesület
szervezésében

26 A Művészeti Oktatás Napja a Vermesy
Péter Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében

12 Jótékonysági rendezvény a Maglód
Város Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért Alapítvány rendezésben

30 Majális

19 Családi nap, Halmos Béla táncház,
bababörze

6

május

KARAOKE-buli

14 Tavaszköszöntő a Maglódi Nők Klubja
szervezésében
21 Sportágválasztó nap
21 Élményfestés
22 II. Maglódi amatőr sütiverseny
23 Véradás
26 Sportnap a Maglódi Nyugdíjas Klub
szervezésében
28 MESEFALU
28 Néptáncvizsga a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szervezésében

5

Papagáj kiállítás – Régi Művelődési Ház

5

Regionális zongoraverseny a Vermesy
Péter Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében

4

Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés

Nemzetközi Nőnap – Köszöntjük a
maglódi hölgyeket

5

Pünkösdölés a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében

8

2022

június

25 Regionális mesemondó verseny
26 Adventi koszorúkészítés
27 I. adventi gyertyagyújtás és adventi
vásár a Szent István téren

december

4

II. adventi gyertyagyújtás és adventi
vásár a Szent István téren

5

Mikulás

10 Kodály karácsony – maglódi kórusok
találkozója
10 A Maglódi Nyugdíjas Klub évzárója
11 III. adventi gyertyagyújtás és adventi
vásár a Szent István téren
18 IV. adventi gyertyagyújtás és adventi
vásár a Szent István téren
18 Mindenki Karácsonya a Maglódi Nők
Klubja szervezésében
31 Szilveszteri bál a Maglódi Nők Klubja
szervezésében

