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Összeállította: Fajka Szilvia és Kodaj-Horváth Réka

Néptáncegyüttes, és a Nyisztor Ilona vezette pusztinai hagyományőrző csoport műsorát láthatták-hallhatták a vendégek. A színes programot ízletes vacsora követte.
Másnap, szombaton kora reggel disznóvágáson nyüzsögtek
a helyiek és a vendégek, a profi és a még profibb böllérek, szakácsok. A helyben készült, de otthonról hozott receptek alapján
sütött-főzött ételek annyira ízlettek a „kóstolóknak”,
hogy egyik-másik főzőcsapatnak saját fogyasztásra alig
maradt az üst alján. Készült itt benei toroskáposzta,
pusztinai galuska szőlőlevélben, gömörhosszúszói májgaluska leves, maglódi pecsenka, disznópaprikás, görhöny és sült húsok.
Ebéd után egy kis pihenő következett, majd átöltözés,
és 18.30-tól kezdődött a gálaest. A rendezvény fővédnöke, Dr. Szili Katalin az országgyűlés korábbi elnöke, a
Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki megbízott tartott ünnepi beszédet. Őt Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő követte, majd Petrovics
János, a Maglódi Polgári Kör elnöke méltatta a Magyar
Kormány, valamint a határon innen és túl élő magyarok
erőfeszítéseit, amit az elcsatolt részeken élő magyarság
megmaradásáért tesznek. Nincs rangsor, a háromnapos
találkozó minden mozzanata egyenértékű, és szívbemarkoló volt, mégis kiemelnénk az Ismerős Arcok zenekar
szombat esti koncertjét. Hangerőből és hangulatból sem volt hiány, aztán az utolsó, a Kárpát-medence himnusszá vált Nélküled
című dalt felállva énekelte a közönség.
Fajka Szilvia
(folytatás a 2–6. oldalakon)
Fotó: Muraközi-Réz Csilla

Sem a Covid, sem a nagyhatalmak által 102 éve ránk erőltetett
trianoni békediktátum, de még a környező országok kitartó magyarellenes politikája sem tudott elválasztani bennünket. Az
Apáink nyomdokain – XV. Kárpát-medencei Magyar Találkozóra szinte valamennyi elszakított magyar vidékről érkeztek vendégek, régi és új barátok egyaránt. A február 18–20. között zajló

Fotók: Muraközi-Réz Csilla

Dr. Szűcs Lajos, Dr. Szili Katalin, Fajka Szilvia, Tabányi Pál

találkozót a jó szervezés, az emelkedett hangulat és a nemzeti
összetartozás érzése jellemezte.
A nyitónapon a himnuszok eléneklése után Tabányi Pál polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd a Maglódi Kacamajka

Március 8.

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja,
amelyet 1917 óta (Magyarországon
1948 óta) minden év március 8-án tartanak. Szeretettel köszöntjük Hölgy
Olvasóinkat, minden Maglódi Lányt
és Asszonyt!

AD OMÁNYGYŰJTÉS

Számos magánszemély megkeresésével
egyetértve Maglód Város Önkormányzata
adománygyűjtést szervez testvértelepülésünk Bene (Kárpátalja) megsegítésére.
A szomszédos Ukrajnában kitört háború
eseményeiről rendszeresen tájékozódunk a
benei és beregszászi vezetésnél. Az onnan
érkező információk alapján alakítjuk ki a
segélyezés módját. Pénzadományokat várunk az alábbi címre történő utalással:
MAGLÓD TESTVÉRTELEPÜLÉSEIÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
2234 Maglód, Szent István tér 1.
Bankszámlaszám:
65100039-11304621 Közlemény: Bene
Amennyiben bárkinek – akár időlegesen
– lehetősége van a háború elől menekülők
befogadására, kérjük jelentkezzen e-mailben: maglodpartner@gmail.com

Március 15.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó
eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, mivel egyszerre
törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és
a nemzeti önrendelkezés
megteremtésére. Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Eredményességét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával tudott
győzedelmeskedni. Ahogy egész Kárpát-medence, mi, maglódiak is megemlékezünk róla március 15-én.
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XV. Kárpát-medencei Magyar Találkozó
A vasárnap – február 20. – a lelki feltöltődésről szólt. Reggel a katolikus templomban a mise alatt a Pusztinai hagyományőrző
csoport énekhangja töltötte be Isten házát, majd az evangélikus templomban ökumenikus istentisztelet tartott Mudi Róbert, a
felvidéki Berzétéről érkezett református lelkipásztor. Vendégeink ebéd után indultak útnak.

Fotó: P Nagy Krisztina
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Mudi Róbert berzétei református lelkész, Barotai Endre katolikus pap, Németh Mihály evangélikus lelkész, Bálint Klára református lelkész,
Szolárik Vilmos gömörhosszúszói evangélikus lelkész

Mudi Róbert levele

Fáradtan, de lelkileg feltöltődve fogom a kormányt és rovom a kilométereket hazafelé a Felvidékre, szerető családom
körébe. Egy érzelmekkel „zsúfolt” hétvége van mögöttem,
amiben minden volt. Nagy gyermekeimmel való találkozás,
leendő menyem megismerése, apás hétvége, és MAGLÓD, a
XV. Kárpát-medencei Magyarok Találkozója. Ismerős arcok
Délvidékről, Őrségből, Kárpátaljáról, Székelyföldről, Muraközből és a csonkahonból, s az Ismerős Arcok a színpadon.
Emberek, testvérek, a szülőföldjükön magyarnak megmaradó, magyarul álmodó testvéreim. A hagyományaikat megélő,
egymást szerető, a hazáért és Istenért élők..olyanok mint én.
„A zsák megtalálja foltját”, mondják, s ez így igaz. Szóltak a
kürtök, jött Tabányi Pali és a Maglódi Polgári Kör meghívója,
s mi, akik millió emlékkel, érzéssel, lelki szállal kötődünk
Maglódhoz, elkezdtünk visszafelé számolni, s egyre jobban
készülődni február 18-19-20-ra. Pénteken Nagymagyarország minden szegletéből elindultak a kürtök szavát hallók,
hogy egy felejthetetlen hétvégét töltsenek együtt, szeretetben.
Érdekes, hogy hagyományőrző disznóvágás volt, ilyenkor,
ezeken a napokon azonban mégsem az étkek vannak középpontban, hanem valami más. A köztünk lévő láthatatlan, de
ennek ellenére minden idegszálunkkal érzékelt lelki kapocs,
a magyar test-vérem szeretete! Nehéz ezt olyannak megértenie, aki nem volt még közöttünk, nem nézett bele a test-vére

szemébe, nem ölelte szíve teljes szeretetével magához a fajtájabelit. Kell ez a Maglódi találkozó, feltölt.
Fogom a kormányt és rovom a kilométereket, nemsokára otthon vagyok. Gyermekeim és párom az imént hívtak,
nagyon várnak. Már Rimaszombaton járok, még bő fél óra
kelet felé, és megérkezem. Ó, az a Kelet.. Minél keletebbre
megyek, annál inkább otthon vagyok. Lelassul az idő, talán
visszafelé is pregnek a homokszemek. Én is keleti vagyok,
pár kilométerre születtem csak a kárpátaljai határtól. Molnár Laci, beregszászi barátom szavai csengenek a fülemben:
„Ha kitör a háború, százezren jövünk, menekülünk hozzátok.
Uram, könyörülj az emberiségen, nem kell több háború!“
Fogom a kormányt, tisztítószerekért megyek be Rozsnyóra, megnyitjuk a még nem egészen kész, leendő árvaházunkat.
Kitört a háború, százezer menekült jön majd, akik az életüket
féltik. Igazad volt, Molnár Laci, a fene egye meg! Bárcsak ne
lett volna igazad! Segíteni kell, ez nem kérdés. És segíteni fog
rajtunk kívül sok százezer magyar vérem, mert ez a természetes. Ezt táplálta a szívünkbe az Isten, és ezt tanította Maglód,
ezt tanultuk Tőletek. Befogadni, szeretettel otthont adni, mert
egy vérből valók vagyunk.
Isten áldjon drága maglódi test-véreim!
Mudi Róbert református lelkész, Berzéte, Felvidék
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Vendégtelepülések:
Bene, Berzéte, Bonyhád-Börzsöny,
Doroszló, Dunaszerdahely,
Gömörhosszúszó, Komárom,
Lendva, Lövéte, Pusztina,
Várdaróc, Székelylengyelfalva
Rendezők:
Maglódi Polgári Kör, Maglód
Testvértelepüléseiért Alapítvány és
Maglód Város Önkormányzata

A szervezők az ökumenikus istentiszteleten gyűjtött és a Tamási
Áron Erdélyi Kör által felajánlott
összeget: 250.000 Ft-ot – a Rákóczi Szövetség határon túli magyar
oktatási programjának támogatására ajánlották fel.

Fotók: Muraközi-Réz Csilla

Támogatók:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
Maglód Város Önkormányzata,
Maglód Testvértelepüléseiért
Alapítvány, Maglódi Polgári Kör,
Tamási Áron Erdélyi Kör, helyi
egyházak felekezetei, valamint
maglódi cégek és magánszemélyek

Köszönjük a Maglódi Kacamajka Néptáncegyesület, a Maglódi
Nők Klubja, a Maglódi Nyugdíjas
Egyesület, a Magház Kft és a Maglód Projekt Kft lebonyolításhoz
nyújtott segítségét.

Ismerős Arcok
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k ö s z ö n t ő

b e s z é d e k

Politikusok és más közszereplők beszédeiből nehéz „kivonatot” készíteni, mert ami kimarad, az is fontos üzenet lehet. Helyhiány miatt mégis kénytelenek vagyunk vendégeink és házigazdáink köszöntőiből mondatokat kihagyni.

Dr. Szili Katalin, volt házelnök, miniszterelnöki megbízott

Ahol a nemzet úgy együtt van, mint ahogy most Maglódon,
egy ilyen meghívást nem szabad elutasítani, még akkor sem,
ha az ember Pécsről jön, majd utazik vissza, hiszen azok a
vendégek, akik Csángóföldről, Felvidékről
vagy a Vajdaságból érkeznek, nem számolják a kilométereket.
A 2004-es decemberi népszavazás majdnem széttörte a nemzet összetartását. Ezért is
fontos volt, hogy itt, Maglódon civil keretek
között is sor kerüljön arra, ami ezt az együvé
tartozást pótolja. Aztán 2010-ben megszülettek azok a jogszabályok, amelyek ezt a
nemzeti összetartozást, együttműködést és
az együttélést elősegítik. Gondolok az alaptörvényben is megfogalmazott felelősségvállalásra, felelősséget viselünk egymásért.
S bár a rendszerváltozáskor volt egy jó érzés, hogy talán
a trianoni határokon kívül rekedt magyarság helyzete javulhat, ez nem egyformán alakult a különböző szomszédainknál.
A Vajdaságban például kiválóan működik: a Magyar Nemzeti
Tanács megválasztott tisztségviselői lehetőséget kaptak arra,
hogy média, kultúra, oktatási, finanszírozási ügyekben dönt-

senek a saját sorsukról, a Felvidéken viszont még a kettős állampolgárság sem megengedett. Kárpátalján romlott a helyzet, még akár az öt évvel ezelőttihez képest is, és Romániában
sem szeretik, ha az autonómiát említjük.
Az viszont nagyon jó, hogy ott erős az ös�szefogás, van parlamenti képviselete a magyarságnak, amely képviselet gyakorlatilag
kormányzati pozíciót is kapott és tud segíteni az ott élőknek. S hogy Brüsszel mire törekszik? A magyar nemzeti himnusszá vált
Nélküled című szerzeményében úgy fogalmaz az Ismerős Arcok: „…ötmillió magyar,
akire nem figyel a nagyvilág…” Azt hiszem,
ez nagyon jól jelzi: az Unió a nemzeti kisebbségi ügyekre azt mondja, hogy belügy.
Ezt oldja meg mindenki saját maga.
Mindenképpen szeretném leszögezni, amit 12 év alatt a
nemzetpolitikában elértünk: van nemzetstratégiánk, amely
keretében gazdasági támogatásokat, állampolgárságot, választójogot nyújtottunk. Ezeket az értékeinket meg kell őrizni! Szavazni kell április 3-án, és én ismét Dr. Szűcs Lajos
képviselő urat javaslom Önöknek!

Fotók: Muraközi-Réz Csilla
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Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

Két éve nem találkoztunk, mert a Covid mindannyiunk életét megnehezítette. Köszönet illeti
azokat, akik ezt a mostani, 15. fesztivált megszervezték, és azokat a vendégeket is, akik eljöttek. Egyetlen Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyarok Talékozóján nem mulaszthatom el megemlíteni én sem, ahogy elnök
asszony is elmondta: emlékezzünk a 2004-es nagyon csúnya népszavazásra,
aminek a hatására létrejött ez a – civilek által – létrehozott találkozó. És
ez arról szól, hogy nem lehet bennünket egymástól elszakítani, bármilyen
nehéz is a sorsunk. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség, ahogy Vass
Albert is mondta. Közös a múltunk, közös a jelenünk, a jövőnk csakis közös
lehet. Hadd említsem meg az első parlamenti felszólalásomat, amikor éppen
Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés akkori elnöke bátorított beszédem
elmondásában. Itt Maglódon pedig, sok évvel később ismét ő bátorít engem,
és önöket is a választásokon való helytállásra. És arról a tisztességről is szólnom kell, ami az Ismerős Arcok zenekart illeti, akik sokáig ellenszélben képviselték a tizenötmillió magyar érdekeit. Végül mi mást is kívánhatnék magunknak: a jövő
évben együtt itt találkozzunk!

Tabányi Pál polgármester

Magyarország Covid elleni védekezése tette lehetővé, hogy ismét megrendezhessük ezt a
nagyszerű találkozót. Ha röviden meg kellene fogalmaznom, mi az oka,
hogy tizenötödik alkalommal is ilyen sokan vagyunk, és töretlenül lelkesek, azt mondanám: az összetartozás-érzés hoz össze bennünket évről évre,
amely bennünk, magyarokban megvan – határokon innen és túl. Az első
sikeres rendezvény óta mindenki várta a következő meghívást, és ez így
van már tizenöt éve. Vannak állandó és új vendégeink. A testvértelepüléseink: Lövéte, Gömörhosszúszó és Bene képviselői rendszeresen itt vannak,
de ugyanígy eljönnek hozzánk Doroszlóról, Lendváról, Dunaszerdahelyről,
Várdarócról, valamint Pusztináról és Moldváról is. Idén új vendégeket is
köszönthetünk: Komáromból és Székelylengyelfalváról is érkeztek. Maglódnak híre van a Kárpát-medencében, találkozóink egyben gasztrofesztiválok is. A nyelvünk és a nemzet iránti érzéseink azonosak. Az ételeink, ha
részben különböző ízésítésűek is, egyaránt finomak.

Lázár Zoltán Lövéte község önkormányzati
képviselője, korábbi polgármester

Lövéte oszlopos tagja ennek a rendezvénynek, több alkalommal a tánc�csoportunkat is hoztuk, felléptek a helyi Kacamajkával együtt. Ami pedig a
kezdeteket illeti: amikor 2001-ben Tabányi Pál polgármester úr először Lövétére látogatott egy kis csapattal, eldöntöttük, hogy igenis testvértelepülési
kapcsolatot fogunk kialakítani, és ez később, írásos formában is megtörtént,
De a lényeg az, hogy ez a 800 km összeköt, nem pedig elválaszt bennünket.
Olyan baráti kapcsolatok alakultak ki, amelyek egy életre szólóak.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt, Pest mellett van egy Lövéte
utca, a maglódi vezetőség erre is odafigyelt. Lövétéről annyit, Székelyföld
szívében helyezkedik el, a Hargita-hegység lábánál, Székelyudvarhely és
Csíkszereda városok felezőpontjában. Háromezerötszáz lakosa van, köztük
két román ajkú, de ők is megtanultak magyarul.

Összeállította: Kodaj-Horváth Réka
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Fotók: Muraközi-Réz Csilla
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Országgyűlési választás

2022. április 3. Egyesek legyintenek a fontosságára, mások
sorsdöntőnek tartják. Évek óta két ideológia; a globalizmus
és nemzetállam híveinek egyre élesebb küzdelmének lehetünk
tanúi. Április első vasárnapján eldől, hogy az én-központú
egoizmus vagy a közösségi lét mellett kardoskodók vannak
többségben az országban. Őszintén remélem, hogy szűkebb
pátriánkban is a józan ész diadalmaskodik, mivel nagy szükségünk van egy erős képviseletre az országgyűlésben. A szavazatok leadása előtt nem árt egy kis visszatekintés, mit ért
el lakóhelyünk ebben a választási ciklusban. Az eredmények
feljogosítják a jelenlegi országgyűlési képviselőt a folytatásra,
vagy jöjjön egy új ígérgető?
Polgármesterként bizton állítom, hogy városunk fejlődéséhez
Dr. Szűcs Lajos óriási segítséget nyújtott. Bölcsőde, egészségház, történelmi léptékű iskolafejlesztés mellett számtalan kisebb-nagyobb pályázati sikernek köszönhetően nagyot fejlődött
városunk. Rajtam kívül még sokan osztják ezt a véleményt.
Az nem lehet véletlen, hogy a pest megyei 7. sz. választókerület valamennyi polgármestere egy emberként áll ki Dr.
Szűcs Lajos újraválasztása mellett. A választók a parlamenti
közvetítésekből vagy a helyi médiából csupán felületesen ismerhetik, mi polgármesterek viszont a mindennapokban együtt
dolgozunk vele, és jól tudjuk mennyi munkát fektetett közös
sikereinkbe.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy Dr. Szűcs Lajos április
3-án újra elnyerje az Önök bizalmát!
Tabányi Pál polgármester

A 2022. évi költségvetés

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetés,
melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a
szükséges előirányzati kereteket. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A tervezési
szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által
önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az
azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti
a kötelező feladatokat.
Maglód Város Önkormányzata a 2022-es évben 2,7 milliárd Ft
teljes költségvetési összegből gazdálkodhat. Ebből 930 millió Ft
állami hozzájárulás, 520 millió Ft iparűzési adóbevétel, 150 millió Ft telekadó. Szintén a bevételi oldalt növeli az a 400 millió Ft,
amit a beruházási és fejlesztési hitelkeretből hívunk le a 2022 évi
útépítésekre, illetve rendelkezésünkre áll egy 100 millió forintos
folyószámla hitelkeret. A kiadási oldalon a kötelező feladatellátás mellett a hitelfelvétel és az adóbevételek várható emelkedése
miatt 700 millió Ft fejlesztési kiadással számolhatunk. Ebből az
összegből 400 millió Ft terhéig az utak aszfaltozását valósítjuk
meg, melynek első utcái a Táncsics, Bem, Rudolf, Sorompó utcák. Ezen felül az idei évben terveink szerint a Bezerédi utcában
az útfelújítás előtt teljes vízvezetékgerinc cserét hajtunk végre,
illetve számolunk a sportcsarnok előkészítő feladatainak költségeivel is.
A költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását és a költségvetési szervek biztonságos működését. Összességében elmondható, hogy jó gazdálkodással – amennyiben különösebb váratlan kiadások nem
keletkeznek – egy gazdaságilag stabil év előtt állunk.
Önkormányzat
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2234 Maglód, Fő utca 4–6.
www.mag-haz.hu
06/29/326-222;
rendezveny.maghaz@gmail.com;
facebook/maglodimuvelodeshaza
Könyvtár: 06/29/325-137; konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

p r o g r a m o k
március 8. kedd 18.00 A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntjük a maglódi hölgyeket
március 10. csütörtök 10.00 Regionális kártyaverseny a Maglódi
Nyugdíjas Klub szervezésében
március 11. péntek 09.00 és 11.00 Ünnepi műsor a Vermesy Péter
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
március 12. szombat 19.00 Bridge, a nagy játszma – vígjáték 2
felvonásban – színházi előadás
március 15. kedd Az 1848/49 Szabadságharc és Forradalom Emléknapja – megemlékezés a Petőfi-szobornál, a Pakányi háznál
március 19. szombat

09.00-13.00 Családi nap – Élményfestés – Bababörze
10.00 Halmos Béla táncház
15.00 Bánhegyi Szofi: Légy ott velem! – könyvbemutató
március 23. szerda 19.00 Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán
április 2. szombat 19.00 MÚVILÁV – Majdnem, mint a filmeken
– színházi előadás Trokán Nóra és Klein Viktor szereplésével
április 9. szombat
09.00-12.00 Mag és Növénybörze a MagHáz udvarán
14.00 Húsvétvárás a Maglód Város Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért és Családjaikért Alapítvánnyal a jótékonyság jegyében
április 11-14. Húsvéti programok – tojásfaállítás, kézműves foglalkozás, kisállat simogatás, diavetítés és sok más színes program
várja az érdeklődőket

Programjaink a mindenkor érvényes
járványügyi jogszabályok betartása mellett látogathatók.
A február havi keresztrejtvény helyes megfejtése:
MAGLÓD VÁROS TIZENÖT ÉVES
26 helyes megfejtés érkezett, a nyertes: Orbán Boglárka.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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vendégségben
Maglódon jártak névadónk utódai

A maglód újság előző számában hírt adtunk arról, hogy könyvtárunkkal felvette a kapcsolatot névadónk, Szeberényi Lajos
ükunokája. Akkori beszélgetésünkkor Juditot és fiát, Lászlót
meghívtuk a február közepén tartandó Kárpát-medencei magyar
találkozóra és hagyományőrző disznóvágásra. Szerencsére idén
sikerült megtartani a rendezvényt, így fogadhattuk kedves vendégeinket. A látogatás keretében Szalóné Bakos Judit és fia Szaló
László találkozott Tabányi Pál polgármesterrel, ill. Kérges László
alpolgármesterrel, akiknek saját készítésű, maglódi képekkel díszített vászontáskákat ajándékoztak. Kérges László kalauzolásával és segítségével egy villámlátogatást is sikerült megvalósítani,
így Judit találkozott Németh Mihály evangélikus lelkésszel is.
Ezek a beszélgetések nagyon fontosak voltak Judit számára, hiszen családfakutatása során minden információ fontos lehet, ezért
is érdekes és érdemes felkeresni azokat a helyeket, melyekhez
maga Szeberényi Lajos is kötődött. Vendégeink természetesen a
MagHáz udvarán zajló disznóvágás programját is megtekintették,
mely nagyon tetszett mindkettőjüknek. Mi nagyon örültünk, hogy
ezen a kiemelt eseményen vendégül láthattuk névadónk rokonait,
reméljük mihamarabb újra találkozhatunk Maglódon!
Homok Zoltán könyvtárvezető

t a v a s z i
könyvbemutató

Légy ott velem! – kéri Szofi, s ha megfogadod, szerencsés vagy.
Ott vagy vele, hol a távolban feléd köszönő szépségek szóban
festve tárják fel titkaikat. Egy csodálatos leány ragyogó lelkének
csillogásával ragadja el az olvasót oly mélységek felé, amit kifejezni még felnőttek számára is kihívás. Néha tükröt mutat ifjú idealizmussal, néha pedig tanít mérhetetlen bölcs gondolatokkal. Hol
csupán aranyos hangulat vár, hol pedig titkát feltárja a kék madár.
Szofi verseskötete húga, Lotti illusztrációival és kettejük fotóival jelent meg, szüleik
segítő támogatása mellett.
Márciusban személyesen is
találkozhat a közönség az
ifjú művésznővel, akinek
előző, nagy sikerű ifjúsági
regénye már elkápráztatta a
közönséget.
Kinek is készült Szofi
páratlan alkotása? Csak
azoknak, akik a kötetben
szereplő három fő témát
már átélték, átélik vagy át
fogják élni. Egyedi érzékkel kalauzol a költő az érzelmek sövénylabirintusán
át a szerelem útvesztőjébe,
ami hol napsütésben ragyog, hol pedig a csillagos
éj ege alatt hullatja könnyeit. Végül a gyötrelem paplanja alá
vezet, s az őszinte gondolatok harmóniája mentén nyújt vigaszt
vagy tanít túlélni a lélek fájdalmát. Eme páratlan mű minden korosztálynak tanulságot, reményt és útmutatást adhat, ha az őszinte
szavakat kellő nyíltsággal fogadja az olvasó.
A műsoros bemutató március 19-én 15 órakor kerül megrendezésre a MagHázban, a Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban.
Közreműködők: Kis Éva Cecília ének, a Csütörtök Esti Verslábak
csapata, és megtekinthetőek lesznek Bánhegyi Lotti és Bánhegyi
Polli alkotásai. A bemutató végén a költő dedikál. Bátorítom az
olvasókat eme találkozó kihasználására, hiszen páratlan tehetségeket ismerhetnek meg a Bánhegyi család révén.
TZ és Toma Mónika
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bölcsődei hírek

Az elmúlt év számtalan nehézséget állított az intézmény és a gondozott családok elé. Kollégáim áldozatos munkájának és a szülők
fegyelmezett hozzáállásának köszönhetően, a 2021-es évben nem
kellett a járványhelyzet miatt bezárni az intézményt. Ezúton is
köszönöm magam és kollégáim nevében a segítő hozzáállást.
A 2021-es év végén több kellemes meglepetés ért minket. Az év
végén két alapítvány is segítette munkánkat, adományaikból játékokat vásároltunk.
Külön köszönettel tartozunk Nagy Csaba István úrnak, aki
6 db szőnyeget adományozott bölcsődénknek. Ezzel lehetővé
téve új játszósarkok kialakítását.
Az idei évkezdés sajnos nálunk sem zajlott zökkenőmentesen,
mert négy csoportban egy héten keresztül szünetelt a gondozási
munka. Köszönöm a szülők megértését és pozitív hozzáállását!
Intézményünkben folyamatosan zajlik a gyermekek beszoktatása. A jelenleg folyó gondozási évre már nem tudunk új gyermeket felvenni.
Gellérthegyi Tibor Györgyné intézményvezető
A Maglódi Városi Bölcsőde felvételt hirdet a
2022/2023-as gondozási évre!
Jelentkezési határidő: 2022. április 30.
Jelentkezési lap letölthető a bölcsőde honlapjáról.
A kitöltött jelentkezési lapot elküldhetik a bölcsőde e-mail
címére, illetve – előzetes időpont egyeztetést követően –
személyesen is leadhatják az intézményben.

A képeket a szülők engedéyével tesszük közzé
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biztonságos óvoda

Kolléganőmmel, Juhász Jánosné Éva nénivel 2021 őszén jelentkeztünk a Közlekedéstudományi Intézet Biztonságos Óvoda
programjára, melynek célja, hogy az óvodákban ösztönözze és
segítse a közlekedésre nevelés megvalósítását és ehhez támogatást adjon az óvodapedagógusoknak. Az induló módszertani csomagban papír alapon elküldött anyagok, kérdőívek voltak. Ennek
segítségével, illetve az online előadás anyagainak elsajátításával
az óvodában megvalósítottuk középső- és nagycsoportosainkkal
a programot, mely három témakört ölelt fel (kinti, benti, egyéni
foglalkozás). A kinti foglalkozás a „látni és látszani” és a védőfelszerelések témakörére épült, amikor láthatósággal és biztonsággal
kapcsolatos dolgokat rejtettünk el az óvoda udvarán és a gyermekeknek csoportba kellett ezeket rendezniük. A benti foglalkozáson
a távolság felmérését, az oldaliságot, az irányokat gyakoroltuk,
míg az egyéni foglalkozások keretén belül a közlekedési táblákat, az út részeit ismertettük meg a gyermekekkel. A foglalkozásokhoz kartonpapírból közlekedési táblákat, memóriakártyákat
készítettünk, illetve a vizuális tevékenységen belül közlekedési
táblák készültek papírból, kupakból, spatulából. A program keretén belül kidolgozásra került az óvodás korosztály tudásszintjének
felmérésére alkalmas kérdőív, melyet a gyermekek a foglalkozás
előtt, majd utána is kitöltöttek. A cél az volt, hogy felmérjük közlekedésbiztonsági ismereteiket, így meghatározhatók legyenek a
hiányosságokat mutató területek. Ez alapján a biztonságos közlekedés játékos ismertetése, feladatmegoldásai során az óvodapedagógus nagyobb hangsúlyt fektet a megtanultak elmélyítésére. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elvégezhettük óvodásainkkal ezt
a programot, hiszen a közlekedés mindennapjaink része, akaratlanul is mindenki részt vesz benne gyalogosként, utasként, vagy járművezetőként. A biztonságos közlekedésre nevelés a társadalom
fejlődésével járó igény, ezért a nevelő-oktató munkánk során nem
az a cél, hogy óvjuk gyermekeinket minden veszélytől, hanem az,
hogy képessé tegyük őket a veszélyhelyzetben is a helyes cselekvésre. 2022. február 10-én óvodánk átvehette a Biztonságos
Óvoda emlékplakettet, melyet Tóth Zoltán, a Monori Rendőrkapitányság maglódi őrsparancsnoka hozott el számunkra, mely
azóta már óvodánk falát díszíti. A program a jövőben is a mindennapjaink része lesz, hiszen az a cél, hogy az iskolába lépésig
óvodásaink ne csak ismerjék, hanem alkalmazzák és értsék is a
gyalogos közlekedés szabályait, biztonsággal tudjanak bekapcsolódni ebbe a közlekedési „társasjátékba”.
Mészárosné Ádám Andrea, óvodapedagógus,
óvodavezető-helyettes, Napsugár Óvoda, Csigabiga csoport
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A Rákoskerti Művelődési Ház

(a Vigyázó Sándor Művelődési Központ tagintézménye)

pályázatot ír ki

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER,
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
főfoglalkozású, határozott időre szóló
munkaviszonyban ellátott álláshely betöltésére.

Feladatok:
• művelődésszervezői feladatok ellátása,
• tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások,
szabadtéri fesztiválok szervezése,
• az intézmény honlapjának tartalmi frissítése.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség vagy bármilyen
diploma és szakirányú OKJ-s szakképesítés
• gyakorlott szintű MS Oﬃce irodai alkalmazások ismerete
A munkavégzés helyszíne: Rákoskerti Művelődési
Ház, 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Az állásról felvilágosítást ad:
Klein Marianna igazgató, telefon: (+36 70) 670 7508,
e-mail: titkarsag@vigyazomh.hu
Az állásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező,
büntetlen előéletű jelentkezőket várunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a végzettséget
igazoló okiratok másolatával, valamint „Hozzájáruló
nyilatkozat a személyi adatok kezeléséhez a pályázat
időtartama alatt” dokumentummal lehet
• postai úton: Vigyázó Sándor Művelődési Központ,
1173 Budapest, Pesti út 113.
• e-mailben: titkarsag@vigyazomh.hu,
Klein Marianna igazgató részére
A pályázat benyújtásakor
a „Művelődésszervező” jeligét kérjük feltüntetni.
Pályázó jelentkezésének elküldésével vállalja, hogy hozzájárul adatai
kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásáig.

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 •
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b o l y a i a k
n y o m á b a n

Marosvölgyi Gergely, Sándor Gergely, Barna Bálint, Mézes Judit
tanító és Scheibelhoffer Botond

k i s i s k o l á s
Lassan a tél végéhez közeledünk, a gyerekek nagyon várják már a tavaszt, a
napsütést, a vékonyabb kabátot. Ennek
szellemében idén is tartottunk farsangot,
hátha sikerül kicsit korábban elűzni a hideg napokat. Sajnos, a járványhelyzet még
mindig kihat a mindennapjainkra, így csak
osztálykeretben ünnepelhettünk, de így is
jó volt kicsit bohóckodni, másnak öltözni,
álarc mögé bújni, megtörni a hétköznapok
egyhangúságát. A jobb idő a tavaszi fáradtságot is magával hozza, ezt az iskolában is
megérezzük! A szórakozás mellett ugyanis komoly munkát végeznek a gyermekek
nap mint nap! Sokuk több időt tölt az iskolában, mint szüleik a munkahelyükön,
és igen, sokszor még haza is viszik ezt a
munkát. Sok felnőtt bele sem gondol, milyen fárasztó is az iskola, hiszen amellett,
hogy órán figyelni kell, még ott a renge-

A Bolyai tanulmányi verseny egyik mottója: „Az összedolgozás
képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” Mézes Judit
tanító a 3.e osztály négy tanulójával (Barna Bálint, Marosvölgyi
Martin, Sándor Gergely és Scheibelhoffer Botond) már a tanév
elején benevezett a Bolyai Természettudományi Csapatversenyre.
A csapat a tehetséggondozó órákon készült fel a 45 perces megmérettetésre, mely közismereten a legnehezebb versenyek közé
tartozik, mert nem a tananyagra épül elsősorban, hanem a gyerekek tájékozottságára, matematikai, logikai és természetismereti
tudására. Különösen a jeles napok pontos dátumainak ismerete
jelentett nagy kihívást, de beugratós kérdések is voltak: „Lehet-e
egy 9 éves gyereknek 21 tejfoga?” vagy „Hány napos hónapot
nem követhet 31 napos hónap?”. A gyerekeknek a versenyen ös�szeszokott csapatként kellett együtt dolgozniuk és közös nevezőre jutni a válaszadásokban. A 3.e osztályosok ezt naponta ügyesen gyakorolták, így most is szépen megoldották a feladatokat az
adott idő alatt. Nagy örömmel kaptuk a hírt, hogy a Kelet-Pesti
Régió bajnoka a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.e osztályos csapata lett. Ez azt jelenti, hogy Mézes Judit tanító néni tanítványai bejutottak az országos döntőbe,
ahol további tíz területi győztes csapattal mérhetik majd össze a
tudásukat. Rendkívül büszkék vagyunk rájuk! Szurkoljunk nekik
együtt! Hajrá Vermesy! Hajrá 3.e!

h é t k ö z n a p o k

teg szabály, amit be kell tartani, minden
percben alkalmazkodni kell a többiekhez,
megoldani a felmerülő konfliktusokat, elviselni a zajt, hogy a folytonos számonkérés
okozta stresszt már ne is említsem. Ráadásul az iskolában töltött időn túl a gyerekek
többségének majdnem minden napra jut
valamilyen plusz foglalkozás, ahol szintén
helyt kell állni. Szülőként nehéz rangsorolni, eldönteni, hogy mi az, amire tényleg
szükség van, és mely dolgokról kell lemondani a gyermek érdekében, még ha ő maga
szeretné is. Fontos határt szabni, időt hagyni a regenerálódásra, pihenésre, szabad játékra. A gyerekek, még ha sokszor fáradtak
is, megküzdenek a feladataikkal, ezt bizonyítja a tény, hogy 44 alsó tagozatos kisdiák vett részt a Zrínyi Ilona Matematikai
Versenyen iskolánkból, de minden osztályban akadnak jelentkezők a népdaléneklési

felsős farsang

Nevetéstől és tapstól volt hangos
a központi iskola udvara február 11-én délelőtt.
Kihasználva a jó időt, az udvaron vonult fel több,
mint hatvan jelmezes, szórakoztatva a lelátón ülő többi diákot.
Ötlet… humor… zene… Mindenki örült a színes és hangulatos napnak,
a közösségi élménynek.
Henter Györgyné

versenyre is, amelyre a hónap végén kerül
sor. A pedagógusok rendíthetetlenül munkálkodnak azon, hogy az iskolát második
otthonná alakítsák, azzá a hellyé, ahová a
gyermek szívesen megy, és a lehető legjobban érzi magát! Ebben a szellemiségben honosodott meg a Boldogság Program
is intézményünkben, melynek keretében,
márciusban újra várható a Maglódi Suli
Boldogságkavics projektje. Célja pozitív
gondolatokkal tölteni meg a város lakóinak
szívét, a gyerekekét és a felnőttekét egyaránt! A kavicsokat a lelkes kisdiákjaink festik és töltik meg szeretettel, a tanító nénik
meg elszórják a városban, hogy bárki rájuk
találhasson, és egy csöppnyi boldogságot
leljen benne. A részletes programról az iskola honlapján olvashatnak majd. Szívesen
látjuk a csatlakozókat!
Tot-Harsányi Kata
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Dr. Széver Krisztina
BŐRGYÓGYÁSZ, NEMIBETEGSÉGEK
SZAKORVOSA ÉS KOZMETOLÓGUS

Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226.
HÉTFŐ, SZERDA
BEJELENTKEZÉS
ONLINE:

www.szeverborgyogyasz.hu
vagy telefonon: 06-30/881-8998
(hétköznap 8-20 óráig)
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Mikszáth Kálmán „A fekete város” című
regényének egyik jelenetében a főszereplő
Görgey Pál, Szepes vármegye evangélikus
vallású alispánja, tévedésből börtönbe csukatja molnárlegény álruhában bujkáló János bátyját. A fogoly étkeztetéséről azonban nem intézkedett. Amikor a végzetesnek
tűnő bebörtönzés ténye napokkal később
kiderült, az alispán kétségbeesetten kérdezte meg gazdasszonyától: „… Marjákné!
Meddig él meg egy ember étlen-szomjan?
– Sohase próbáltam – felelte Marjákné. –
Hanem, azt hiszem, embere válogatja. A
katolikus ember kibírja egy hétig is, mert
az hozzá van szokva a böjtökhöz, de a lutheránusokért nem mernék jótállni.”
Ez az anekdotikus regényrészlet jól érzékelteti, hogy a régiek sem mindig tudták, miként viszonyuljanak a böjtöléshez.
A zavart csak növeli, hogy napjainkban
szinte minden, a testsúly csökkentésére
irányuló „praktikát” böjtnek hívnak.
Először tisztázzuk a fogalmakat!
Aki súlyos műtét előtt áll és nem ehet,
az koplal. Aki valamilyen betegsége miatt,
egészsége érdekében tartózkodik bizonyos
(cukros, zsíros, fűszeres stb…) ételektől,
az diétázik. Aki optimális testsúlyát elérve
szeretne megfelelni embertársainak és önmagának, az fogyókúrázik. Aki nélkülözi a
táplálékot, az éhezik. Aki Istenre figyelve
a testét és vele együtt lelkét fegyelmezi:
az böjtöl!
A böjt tehát nemcsak a test, hanem a
lélek önfegyelmét is szolgálja! A böjtölésnek Istennel való kapcsolat nélkül, lelki
elcsendesedés nélkül, egyéni és istentiszteleti imádság nélkül nincs értelme!
A szenvedő Jézusra emlékezve alakult
ki az egyházban a böjti időszak. Húsvét
előtt – hamvazószerdától nagyszombatig
– a pusztában 40 napig böjtölő Jézus példáját követve gyakorolják ezt az önmegtartóztatást a keresztyének.
Régebben ezt az időszakot használták
arra is, hogy a hívő ember megfeledkezzen mindenről, amiben szívesen és bűn
elkövetése nélkül kedvét lelte volna. Ezért

b ö j t n e k ?

tartózkodtak például a húsevéstől, a táncolástól, bálok tartásától.
A keresztyénségen belül az ortodoxok
és a katolikusok böjtölési gyakorlata a szigorúbb.

A protestantizmus a Szentírás talaján
állva támogatta a böjtölés gyakorlatának
megtartását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a következőkre:
A böjtre nem lehet kényszeríteni a hívőket! A böjt, mint jócselekedet nem vezet
önmagában, Krisztushit nélkül, örök életre! A böjt nem csupán a test megöldöklése, hanem a halálból feltámadó új élet
születésének alkalma is: egyfajta „szent
tavasz” a lélek számára, amely Krisztus
áldozati kereszthalálából támad! A böjt
akkor nyer igazi tartalmat, ha Isten dicsőségét és szükséget szenvedő embertársaink megsegítését szolgálja!
A maglódi evangélikusok számára az
esztendő legszigorúbb böjtös napja Nagypéntek volt. Fekete viseletben vettek részt
a délelőtti úrvacsorás istentiszteleten.
Jézus kereszthalálára emlékezve tartózkodtak mindenféle húsétel fogyasztásától. Mákos tészta mézzel – volt ennek a
napnak az eledele. Így készültek fel Isten
színe előtt testben és lélekben húsvét ünnepére.
2022-ben március 2. és április 16. közé
esik a böjti idő. Hamvazószerda előestéjén
a maglódi evangélikus, katolikus és református egyházközségek – a Magdala Kórus
részvételével – böjtkezdő zenés áhítatot
tartottak az evangélikus templomban. Április 8-án, péntek este pedig ökumenikus
keresztútjárásra hívják az embereket Maglód központjába.
Érdemes átgondolnunk, hogy mit nevezünk böjtnek! Ha pedig tartjuk a böjtöt,
érdemes figyelnünk arra, hogy miként lehet Istennek tetsző és embertársainknak
hasznos böjtölésünk:
„Nekem az olyan böjt tetszik – mondja az ÚR –, amikor leoldod a jogtalanul
fölrakott bilincseket,… szabadon bocsátod az elnyomottakat,…! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a
szegény hajléktalant, ha mezítelen embert
látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred
elől!” (Ézsaiás 58-ból)
Németh Mihály evangélikus lelkész

Tisztelt maglódi lakosok!

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság különösen
fontosnak tartja, hogy a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonák megkapják a végtisztességet, és méltó körülmények között nyugodjanak. Ezért a hadisírgondozó szakemberek a közeljövőben tervezik feltárni és exhumálni Maglód
evangélikus temetőjében, a II. világháborúban elesett katonák jeltelen sírjait.
Kérjük, hogy aki rendelkezik olyan régi fotóval, információval, ami alapján pontosítani lehetne az egykori sírok helyzetét
a 2002. évben felállított II. világháborús emlékmű környezetében, az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze azt számunkra!
Aranyossy-Péter Máté előadó: hadisir@hm.gov.hu, +36 30 815 0936
Németh Mihály evangélikus lelkész: mnemeth@lutheran.hu
Kérges László alpolgármester, evangélikus egyházközségi felügyelő: kerges.laszlo@maglod.hu +36 70 337 2745
Köszönettel: Kérges László alpolgármester
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Munkatársat keresünk rakodó munkakörbe,
azonnali kezdéssel
A papír- és műanyaghulladék újrahasznosítással foglalkozó
Hamburger Recycling Hungary Kft. Maglódon található papírhulladék feldolgozó- és válogató üzemébe keresünk kollégát
RAKODÓ munkakörbe.
Feladat: tehergápjármű rakodása, teher emelése és mozgatása egyszerűbb eszközökkel (pl. kézi raklapemelővel) | áruszállításban való részvétel be- és kirakodás, a sofőr segítése |
kézi anyagmozgatás | gépkocsi kísérése
Elvárások: jó fizikum, megfelelő állóképesség | rugalmas
hozzáállás | önálló, precíz munkavégzés | terhelhetőség,
megbízhatóság | erkölcsi bizonyítvány
Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit nyújtunk: azonnali kezdés | bejelentett, hosszútávú
munkaviszony | megegyezés szerinti bérezés | cafeteria |
kulturált munkakörülmények | tervezhető munkarend | béren kívüli juttatások | fejlődő, piacvezető munkahely | bejárástámogatás
Munkavégzés helye: Maglód
Jelentkezni bruttó bérigény megjelölésével a
palyazat.recycling@hamburger-recycling.com e-mail címen
vagy a 06 30 371 66 65 telefonszámon lehet.

MAGLÓD SZÍVÉBEN
A MAGLÓDI
INGATLANTULAJDONOSOKÉRT!
2022.02.11.2100
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A kommunista diktatúra emléknapján, február 25-én közös megemlékezést tartott Maglód Város Önkormányzata és a Maglódi
Polgári Kör. Sokan eljöttek az alkalomra, köztük Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő is. A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja megtartását az Országgyűlés 2000. június 13-án fogadta el. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben
ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet
hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet
töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től
az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.
A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az
úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Kovács
Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon
tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és
levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. A megemlékezés a
Himnusz Közös eléneklésével kezdődött. Vaskó József, a Polgári
Kör alelnöke olvasta fel Bánhídi Béla gondolatait. Utána Pálosi
Ádám énekelt egy részletet Erkel Ferenc Bánk bánjából. Ezt követően Marton Botond olvasott részletet Albert Camus: A Magyarok
vére írásából. Végül Bálint Klára református lelkész és Németh
Mihály evangélikus lelkész vezetésével imádkoztak a megjelentek. A Szózat közös eléneklése után sokan mécseseket helyeztek el
a Gyömrői gyilkosságok kopjafái tövében.  
Kérges László alpolgármester
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Újra nyitva a Maszatmaraton
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Jó hangulatú megnyitóval indítottuk az állandó túraköröket február 5-én. Nem várt érdeklődés övezte a
megújult programot, melynek kiinduló és célállomása nagy örömünkre a maglódi Szarvas Cukrászda.
A 20 km-es terepútvonalat és a 11 km-es városi aszfaltos
útvonalat is jó páran teljesítették. Jó néhány család gyerme-

áldozatokra

A GYÖMRŐI GYILKOSSÁGOK
MAGLÓDI ÁLDOZATAI
Diószeghy István, Maglód főjegyzője
Dr. Bellus János, nagykátai járási bíró
Juhász Sándor, irodatiszt
Zambelly Béla, Maglód jegyzője
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MASZAT TÚRA (március 12.)

k

Utazás a Karancs-Medves vidékére. Meglátogatjuk
a Salgó-várat, felmászunk a Boszorkánykő lávalépcsőin a sziklaszirtre, majd az Eresztvényi kőbányák geológiai érdekességekben és természeti
szépségekben igen gazdag tanösvényén át jutunk el a
Somoskői várhoz, ahol megcsodáljuk a méltán híres geológiai képződményt, a bazaltorgonákat.
A túra hossza 16 km, szintemelkedése
550 m. Utazás saját autóval, Maglódról
az út kb. 1,5 óra. Találkozó 09:30-kor
az Eresztvényi Látogatóközpont – Novohrad-Nógrád Geopark parkolójában.
A program ingyenes, de mindenképpen jelezni kell a részvételi szándékot a
maglodimaszat@gmail.com címen.
Főszervező: Székely Csaba

TÜCSÖK TÚRA (március 12.)

kekkel is sikeresen teljesítette a távot. Mindenkinek szívből gratulálunk! Bízunk benne, sokaknak jelent kikapcsolódást és feltöltődést
a jövőben. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek az avatónapra!

Családi kirándulás kicsikkel-nagyokkal
Mendén, a Billei erdőben. Sétálunk egy
jót, majd pihenünk-játszunk a Kőtojásnál.
Várható táv: 4-5 km. Gyülekező: 9:00-tól
a Maglódi Nyaraló vasútállomásnál. Indulás a 9:21-kor Sülysáp felé induló vonattal. Várható érkezés (ideális időjárás esetén) 14:30 a vasútállomásra. Várunk mindenkit szeretettel! Szervezők: Dudás Évi és
Katona-Siklósi Gabriella, infó: maglodimaszat@gmail.com
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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

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
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Az egy hónapig tartó átigazolási időszak
utolsó napjaiban volt legaktívabb egyesületünk. Már a felkészülés kezdetén tudni lehetett, hogy kik azok, akik távozni
szeretnének, de konkrét döntésekig csak
lassan jutottak el a felek. A kapus poszt
kivételével felnőtt csapatunk minden szekciójából volt távozó, így minden posztra
kerestünk megfelelő adottságokkal rendelkező labdarúgókat.
Rakita Gábor vezetőedző nagyon szerette volna, ha néhány fiatal játékos mellett rutinos, sok tapasztalattal rendelkező
játékosok is érkeznek, mely kérését – még
ha az utolsó napokban is – sikerült teljesíteni. Tavasszal maglódi színekben fog
szerepelni a kilencszeres válogatott, az
MTK-val bajnoki, a Kecskeméttel Magyar
Kupa győzelmet ünneplő, korábban Spanyolországban és Angliában is légióskodó
védő, Balogh Béla. A támadó szekcióba
is érkezett rutinos játékos Hrepka Ádám
személyében, aki kétszer ölthette magára
a nemzeti csapat meggypiros mezét. Magyarországon a legtöbb (173) mérkőzést
az MTK színeiben játszotta, azokon 35
gólt szerezve. Játszott még Izraelben és
Hollandiában is. Érkezett még az utánpótlás válogatott, 11 évig a Ferencváros kötelékébe tartozó Fitos László. Csapatunk
tagja lett még, a korábban ugyancsak utánpótlás válogatottságig jutó Kardos László
is, aki NB 3-ban már volt csapatunk tagja.
Sárga-kék mezben játszhat tavasszal Kállay-Saunders András is, akit a legtöbben
kiváló énekesként ismerhetnek, de együttesünket természetesen labdarúgóként fogja erősíteni. Ami a fiatalokat illeti: Pilisről
érkezett Szegedi Richárd, Hódmezővásárhelyről a gólerős Rostás Roland. Rakita
Gáborra előző állomáshelyén, Péteriben
tett jó benyomást a fiatal védő Tóth Péter, aki a felkészülést már csapatunkban
kezdte meg. A maglódi U19-es együttes-

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
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ből pedig két tehetséges fiatal, Szalai Milán és Kristóf Levente készül már az első
csapattal. Érkezett: Balogh Béla (BVSC),
Hrepka Ádám (BVSC), Fitos László (FC
Dabas), Kardos László (Felsőpakony),
Kállay-Saunders András (Sződ), Szegedi
Richárd (Pilis), Rostás Roland (Hódmezővásárhely), Tóth Péter (Péteri). Távozott:
Zámbó Tibor (CSO-KI), Papp Richárd
(Monor), Tatai Tamás (KISE), Garics Gábor (Gázgyár), Fischer Zsigmond (Szentendre), Halász Balázs (Gyömrő).
Megyei első osztályba jutó ifjúsági
csapatunk vezetőedzője, Balogh Sándor
sem tétlenkedett, főleg úgy, hogy gólerős
támadója, Kopunovic Denis Kistarcsára
igazolt. Őt a Monortól érkező Kertész Zalán hivatott pótolni. Mellette az ugyancsak
tehetséges fiatal, Ecsedi Bálint érkezett,
valamint Barna Richárd személyében riválist kapott, a felnőttben is számításba vett
kapusunk, Nyilas Levente. Érkezett: Kertész Zalán (Monor), Ecsedi Bálint (KISE),
Barna István Richárd (Issimo). Távozott:
Kopunovic Denis (Kistarcsa), Holkó Márk
(Ecser), Molnár Hunor (Ecser), Kovács
Máté (Péteri).
Télen is volt tehetségközpontba távozó
labdarúgónk, mégpedig a 2008-ban született, kiváló adottságokkal rendelkező Valló
Patrik, aki az Újpest csapatához igazolt.
Az átigazolási szezon végeztével máris
kezdődött a bajnokság tavaszi szezonja, így
Rakita Gábor edzőnek nem sok ideje maradt az új játékosok beépítésére, ráadásul az
első játéknapon máris az egyik bajnokaspiránst, a Dunaharaszti együttesét fogadtuk,
így nem is csoda, végül a vendégek örülhettek a három pontnak. Együttesünk jelenleg
a 13. helyen áll a pontvadászatban.
MAGLÓD-HELLOPARKS – DUNAHARASZTI MTK 1–3 (1–3) gól: Balló H.
Maglódi TC: Bene M. – Véglás P., Balogh
B., Lázár Zs., Kalina T. – Vékei N., Hajdu B. – Rostás R., Horváth R. (Hrepka Á.
56p), Seregy T. – Balló H. (Fitos L. 71p)
edző: Rakita Gábor
Rakita Gábor (edző,
Maglódi TC): Ös�szességében elégedett vagyok a fiúk
hozzáállásával és a
mutatott játékkal.
Természetesen bő-

r

t

ven van még mit finomítani a játékunkon,
ki kell küszöbölni a hibákat, de nyolc távozót nem lehet az egyik pillanatról a másikra pótolni. A mai teljesítményünk bizakodásra ad okot. Az már most látszik, hogy
ha mennyisségben nem is, de minőségben
mindenképpen sikerült erősítenünk.
Tavaszi menetrend:
2022. 02. 19., 1400:
Maglód-HelloParks – Dunaharaszti
2022.02.26., 1400:
Pilis – Maglód-HelloParks
2022.03.05., 1430:
Maglód-HelloParks – Biatorbágy
2022.03.12., 1500:
Gödöllő – Maglód-HelloParks
2022.03.19., 15:00:
Maglód-HelloParks – Dunavarsány
2022.03.27., 1530:
Maglód-HelloParks – Felsőpakony
2022.04.02., 1600:
Vecsés – Maglód-HelloParks
2022.04.09., 1600:
Maglód-HelloParks – Tököl
2022.04.16., 1600:
Pereg SE – Maglód-HelloParks
2022.04.23., 1630:
Maglód-HelloParks – Taksony
2022.04.30., 16:30:
Gyömrő – Maglód-HelloParks
2022.05.07., 1630:
Maglód-HelloParks – Budakalász
2022.05.14., 1700:
Nagykáta – Maglód-HelloParks
2022.05.21., 1700:
Maglód-HelloParks – Veresegyház
2022.05.28., 1700:
CSO-KI Sport – Maglód-HelloParks
Kézilabda utánpótlás együtteseinknél
is gőzerővel zajlik a munka és hamarosan
mindhárom korosztályunk (U8, U9, U11)
számára elindul a tavaszi szezon. A felkészülésben az U8 a legaktívabb, ők több
alkalommal is játszottak felkészülési mérkőzést a Ferencváros fiataljaival.
A megyei első osztályban szereplő, hatodik helyen álló asztalitenisz csapatunk
két győzelemmel és egy vereséggel kezdte
az idei évet. Hazai pályán 12-6-ra vertük a
Dunakeszi és a Dabas együttesét, míg idegenben 13-5-re kaptunk ki a Gödöllő gárdájától. Csapatunkból kiemelkedik Márton
Balázs, aki 18 meccséből 17-et megnyert
és ezzel a második a teljesítménylistán.

▪ 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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hirdetés

Érdekel a történetünk? Kíváncsi vagy milyen cég bújik meg a 31-es út mellett?
Akkor olvasd rövid történeteinket és keress fel minket a honlapunkon is!

Újra lendületben a maglódi Eagle

2021 decemberének végén szerencsésnek tartottuk magunkat, hogy egy jól szervezett, vidám
karácsonyi vacsorán intettünk örömteli búcsút az év nehézségeinek. Együtt állíthattuk le a
gépeket, tehettük le a tollakat – mert a cég ígéretét megtartva – akivel elkezdtük a nehezebb
időszakokat, azokkal kezdtük meg az új évet is. Szépen zárult az év, hiszen volt időnk együtt
lenni a családunkkal, így mindannyian kipihenten érkeztünk vissza az Eagle gyárfalai közé.
A 2021-es év meghozta nekünk a várt reményeket, így az új évet nyugodtan kezdtük meg.
Idén újra ég a kezünk alatt a munka, szükség van a termékeinkre, megrendeléseink visszaálltak
a tervezett szintre, gördülékenyen megy a termelés.
Februártól új hozzáadott értékekkel gazdagítottuk béreinket, többször is bizonyítottuk, hogy
a régióban minőségi és munkatársainak biztonságot adó munkahely vagyunk. Ennek egyik
eleme, hogy a délutánban végzett munka után 40%-os műszakpótlékot fizetünk. Így el tudjuk
indítani a 2 műszakos váltott munkarendet is, amellyel több munkatárs igényének is meg tudunk felelni. Ezzel ismét léptünk előre az Emberarcú gyár célkitűzésünk megvalósításában.

Újfent bővülő csapatunkhoz keresünk hosszú távra:

MÉRÉSTECHNIKUST

GYÁRTÓSORI OPERÁTORT

A munkakörök részleteit megtalálod honlapunkon:

www.ekkeagle.hu

RAKTÁROST

