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Nagypéntek és húsvét
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Az Önkormányzat által szervezett adománygyűjtésnek
köszönhetően 2 millió forintt értékű segélyszállítmányt
juttattunk el Bene testvértelepülésünk részére. Az adományokat személyesen adtuk át Bene község vezetőjének. Sajnos az ukrajnai háború még nem ért véget, ezért
tovább folytatjuk az adomány gyűjtést, mivel egyre nagyobb krízis helyzet alakul ki a térségben. Ezúton is köszönjük minden jószándékú ember támogatását!

Tisztelt Tabányi Pál!
Kedves Maglódi Testvéreink!

Hálás szívvel köszönjük Önnek és Maglód minden lakójának ezt a sok adományt, ajándékot, amit elhoztak hozzánk
Benébe! Községünk minden tagja érzi a támogatásukat,
gondoskodásukat, amit ebben a felfoghatatlan helyzetben
kapunk Önöktől.
Bene kicsi falu és nem túl tehetős, ezért önerőből nem
tudtuk volna ellátni a hozzánk érkező menekülteket, így viszont nyugodtan tudunk gondoskodni róluk, hisz van tartalékunk. Ezen kívül 140 egységcsomagot készítettünk, amit
ki is osztottunk a minap az egyedülálló nyugdíjasoknak a
sokgyermekes családoknak, valamint azoknak, akik otthonukban fogadnak menekült családokat.
Bene minden lakója nevében még egyszer, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN !
Isten bőséges áldása kísérje életüket és munkájukat!
Tisztelettel: Balogh János, Bene község elöljárója

FELHÍVÁS

Kérjük, ajánlja fel adója 1 %-át az
ÉLETET AZ ÉVEKNEK Alapítvány számára!
Az alapítvány adószáma: 18163494-1-13
Köszönjük!
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Nagyszabású útfelújítások

Évek óta folyamatosan növekszik az aszfaltos utak száma, de idén – a beruházási hitelfelvételnek köszönhetően
– nagyszabású útépítések kezdődnek. A kivitelező megkezdte a Táncsics utca második szakaszának aszfaltozását.
A tervek szerint a Bem utca is elkészül május közepéig.
Majd a korábban már kijelölt Rudolf és Sorompó utcák
után – az eredményes közbeszerzés eljárást követően – a
Bocskai utca, Fűzfa utca, Liliom utca, Nap utca hiányzó
szakasza, a Hold utca, Klára utca, Lehel utca, Vörösmarty
utca, Attila utca, Baross utca, és a Határ út hiányzó szakasza kerül leaszfaltozásra.

Az utcák kijelölésénél figyelembe kellett venni, hogy az
idei évben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megrendelte a
3111 sz. főút felújítását. Március 17-megtörtént a munkaterület átadása és a napokban el is kezdődik a most felújított
körforgalomtól a Katona József utca felújítása, majd a Fő
utca és a Sugár út következik. A Wodiáner utcára vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van, de ez a
szakasz is megépül az idei évben. Szintén felújítás kezdődik, várhatóan már március végétől a 31-es főúton is az M0
körforgalomtól Mendéig a Kiemelt Társadalmi Útfelújítási
projekt keretében.

Megújul a 3111-es főút
maglódi szakasza is

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., az állami tulajdonú 3111es főút kezelője megrendelte a maglódi szakasz felújítását
is. 2022. március 17-én megtörtént a munkaterület átadása
a kivitelező, Euroaszfalt Kft. részére. A cég március második felében megkezdte az előkészítést, áprilistól több ütemben és helyszínen a bontási, marási munkálatokat folytatnak. Elsőként a 31-es körforgalomtól a Katona József utca
felújítása veszi kezdetét, majd a Fő út és a Sugár út következik. A Wodiáner utcára vonatkozó közbeszerzési eljárás
még folyamatban van, de ez a szakasz is megépül az idén.
A szeptemberig tartó felújítási munkálatok idejére az autósoktól és az autóbusszal közlekedőktől nagy türelmet és
megértést kérünk, mivel a beavatkozás útszűkülettel, váltakozó forgalmi rend kialakításával, ideiglenes jelzőlámpás
irányítással és sebességkorlátozással jár együtt, amely jelentősen megnöveli a menetidőt. A régvárt és meglehetősen
időszerű felújítás révén nagymértékben javulnak a közlekedési feltételek városunkban.
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FIGYELEM!

A tervek szerint halad az új iskola építése. Mára már több,
mint 30 %-os készenléti állapotban van.

2022. április 7-én 23:00 órától a DPMV Zrt. és alvállalkozói
az elöregedett acél főnyomócső cseréjét hajtják végre a vízműtelep szomszédságában.
A beavatkozás idejére – cirka
2-3 órára – a település teljes
területén szünetel az ivóvíz
szolgáltatás. A rekonstrukció
nélkülözhetetlen a jövőben
tervezett víztisztító rendszer
hatékony működése érdekében. A munkálatokat követően átmeneti ideig a csapokból
zavaros víz folyhat. A probléma mielőbbi kiküszöbölése érdekében a szolgálató a tűzcsapokon keresztül elvégzi
a hálózat mosatását. Kérjük a lakosság megértését!

Avar- és zöldhulladék égetés

A márciusi képviselő-testületi ülésen az önkormányzat arról döntött, hogy városunkban tavasszal áprilisban, ősszel pedig majd
novemberben lehet hetente egy-egy napon avart és kerti hulladékot égetni. A jelzett hónapokban minden hét péntekén 09-18 óra
között rakhatnak tüzet. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tartsák
be a tűzvédelmi előírásokat: a tüzet ne hagyják magára, munka
végeztével oltsák el, szeles időben ne gyújtsanak tüzet! Legyenek
tekintettel a szomszédaikra, környezetükre. Frissen vágott lombot, füvet, továbbá nejlont, gumit, műanyagot, festéket és más
vegyi anyagot ne égessenek el!

Tisztelt Pácienseink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Gyömrői Rendelőintézetének telefonszámai megváltoztak.
Központi szám: +36 1 432 9540
Csak előjegyzés: +36 1 432 9548
A mellékek:
2123 Labor   
2125 Bőrgyógyászat, Nőgyógyászat-szülészet
2126 Ultrahang, Kardiológia, EKG, Belgyógyászat
2131 Ideggyógyászat, Dr. Kövér László  
2123 Reumatológia, (csak du.)
2128 Sebészet
2130 Szemészet, Fül-Orr-Gégészet
2135 Traumatológia, Ortopédia
2119 Irodavezető és asszisztense
A fizikoterápia és a gyógytorna továbbra is Monoron, az
RTG/Teleradiológia ugyancsak Monoron fogad betegeket
(Kb. 2 hónap múlva újra Gyömrőn lesz elérhető a 2122
melléken). A https://www.gyomrorendelo.hu oldalon a
RENDELÉSI IDŐK c. alatt a 2022. március 21-i változások érhetők el, a rendelések már az "A" épületben folynak.

Elektronikai hulladékgyűjtés

Önkormányzatunk elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi helyszíneken és időpontokban:
április 23. szombat 8:00-12:00 Luther utca–Wodiáner utca sarkán
április 30. szombat 8:00-12:00 József A. krt.–Sportpálya parkoló
május 7. szombat 8:00-12:00 Csokonai utcai buszforduló

Megújult a korábbi években – a környezetszennyeződéstől és
gyomirtóktól – tönkrement körforgalmunk

Gyűjtött hulladékok: háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, akkumulátorok, elemek.
Nem veszünk át: neoncsövet, izzót, nyomtató festékpatront
A meghirdetett gyűjtés az adott napra és helyszínre érvényes, kérjük, más időpontban ne helyezzenek el hulladékot a helyszíneken.
Csak maglódi lakcímkártyával rendelkező, és azt bemutató személyek jogosultak részt venni a hulladékgyűjtésen!
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m e g e m l é k e z t ü n k
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Bátrak a bizalomra képes emberek. Bátrak a bizalomra épülő közösségek. Bátrak, mert képesek
helytállni, és egymást támogatni olyan ügyekben,
amelyektől mindannyiunk sorsa függ.”

Köszönöm a lehetőséget, hogy együtt megemlékezzünk a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről. Két év óta
először lehetünk együtt, mert nekünk magyaroknak március 15.
egyet jelent az összefogással és a nemzeti szabadság eszményével.
A nemzeti színű kokárda, mely minden magyar ember mellkasát
díszíti e jeles napon különleges szimbólum. Ez az a nemzeti ünnep, amelyet
minden magyar gyermek elsők között
ismerhet meg. Saját kezeikkel készítenek kokárdát és nemzeti színű zászlókat,
miközben megtanulják a nemzeti dalt,
megismerik hazánk nagyjait, úgymint
Petőfi Sándort, Kossuth Lajost, Széchenyi Istvánt vagy Gábor Áront. A magyar
történelem jeles eseményeinek megismerésével pedig megtanulják többek
között azt is mit jelent a szabadság és
a hazaszeretet.
A XIX. század közepén egész Európa forradalmaktól volt hangos. Az ekkor
egyre inkább egységessé váló nemzeti
mozgalmak erősebbé és hangosabbá
váltak, követelve saját létük elismerését
az elnyomó nagyhatalmakkal szemben.
1848 tavasza úgyis ismert, mint a népek
tavasza. Forradalom tört ki többek között Párizsban, Berlinben majd Bécsben
is, és ez a hirtelen fellángolás hazánkat
sem kerülte el. Pesten és Budán az akkori márciusi ifjak felbátorodva a bécsi
forradalom hírén, március 15-én maguk is a tettek mezejére léptek. És hogy mit kívántak elsősorban ezek a forradalmi ifjak?
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Ezek az óhajok akkoriban nem leltek meghallgatásra, aminek
következtében kitört az 1848-1849-es szabadságharc. A folyamatos túlerő ellenére a magyar nemzet derekasan helytállt. Az 1849es tavaszi hadjárat során a magyarok óriási hadi sikereket aratva
igyekeztek elnyerni nemzetünk függetlenségét. A bátorság melyet
felmenőink tanúsítottak abban az időben lenyűgöző, mely mind
a mai napig tiszteletet érdemel. Azonban a tiszteletadás mellett

nem felejthetjük el levonni a tanulságokat sem. A tavaszi hadjárat
sikereit követően, olyan túlerővel kellett szembenéznie a magyar
csapatoknak melyet már a hősies áldozatkészség és bátorság sem
tudott legyőzni.
Kedves Honfitársaim!
Nem szabad elfelednünk, hogy a szabadság melyet őseink
olyannyira akartak, és amiért sokan az életüket adták mennyire meghatározó napjainkban is! A szabadság és béke védelme
2022-ben különösen fontos! Sajnálatos módon a közvetlen szomszédságunkban bekövetkezett a legszörnyűbb esemény, ami egy
nemzettel történhet. Az Ukrajnát érő orosz támadás miatt milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Magyarország történelme
során számtalanszor megtapasztalta milyen az, amikor nála jóval
nagyobb ellenféllel kell küzdenie, ahogyan azt is hogyan kell az
erőszakos elnyomás ellenére is megőriznie nemzeti identitását.
Ezek a tapasztalatok mind arra késztetnek bennünket, hogy a hőn
áhított békét és egyetértést ne agresszív úton érjük el.
A magyar nemzet szabadsága és békéje a legfontosabb, ezért
nem bocsátkozunk fegyveres konfliktusba!
Mi magyarok többször átéltünk nehéz helyzeteket éppen ezért
köszönöm mindenkinek, akik segítséget nyújtanak azoknak, akik
a háború elől menekülnek. Hatalmas feladat, mert még csak az
elején vagyunk.
Törekedünk arra, hogy biztonságukat garantáljuk, fájdalmaikat
és félelmeiket amennyire lehetséges enyhítsük, eközben pedig fáradhatatlanul azon dolgozunk, hogy diplomáciai úton minél előbb
lezárulhasson ez a szörnyű háború. A felelősség hatalmas rajtunk,
ám bízom benne, hogy együtt képesek vagyunk a számtalan nehézség ellenére is tovább haladni a békés fejlődés útján.
„Együtt erő vagyunk, szerteszét
gyöngeség írta Vass Albert, és ez változó világunkban egy kulcsfontosságú
mondat. Mi magyarokaz elmúlt 10 évben számtalan megoldandó problémával
nézetünk szemben. Elég csak a 2015-től
megindult migrációs áradatra, a koronavírus okozta világjárványra vagy az
ezzel együtt járó gazdasági nehézségekre gondolni. Mégis egymást segítve képesek voltunk a nehézségek ellenére is
gazdaságilag erősödni, nemzetünket és
szabadságunkat fenntartani.
Kérem ne feledjék, hogy most április
3-án arról is döntünk, hogy folytatjuk-e
ezt az utat?
Hogy megvédjük-e életünket és függetlenségünket? Hogy olyan vezetőket
választunk, akiknek célja a békés fejlődés vagy olyanokat, akik felelőtlen
kijelentéseikkel és tetteikkel veszélybe
sodornák a magyar népet?
Mi mind azért dolgozunk, hogy a jelent építve egy szebb és élhetőbb jövőt
alakítsunk utódaink számára, akik majdan tovább éltetik Magyarországot. Az eszközök ugyan változtak
1848-hoz képest, de a cél még mindig ugyanaz. Egy békés, független és boldog nemzet megteremtése és fenntartása.
Hazánk szabadságából, függetlenségéből nem engedünk, ahogyan nem engedtünk 1848. március 15-én sem. A magyarság jövőjét nem tehetjük kockára pillanatnyi érdekekért.
Ki kell állnunk és meg kell védenünk az országot, mert nekünk
most is Magyarország az első!
Köszönöm, megtisztelő figyelmüket!
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
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nagypéntek és húsvét ajándéka
De jó, hogy a kétnapos húsvéti ünnep mellé néhány éve csatlakozott a nagypéntek is mint szabadnap; így a várva várt tavaszban
négynapos, jól megérdemelt pihenésünk is lehet. Az is jó, hogy
a Nyuszi hoz egy kis ezt meg azt; meg hogy találkozhatunk az
esetleg már rég nem látott családtagjainkkal; és hogy minket, hölgyeket meglocsolnak a fiúk, hogy el ne hervadjunk.
Tényleg ennyiről (ami önmagában amúgy valóban érték), de
csak ennyiről szólna ez a kétezer éves ünnep? Semmiképpen sem.
Ezt a szívet mélyen megérintő kozmikus történetet próbálom most
úgy elbeszélni, hogy akár egy nyitott szívű gyermek is megérthesse. Engedjük meg most magunknak, hogy gyermeki nyitottsággal
hallgassuk.

Nagyon-nagyon régen, az idők kezdetén Isten megteremtett
minket, az embert. Egy gyönyörű kertben éltünk, amit úgy hívtak, hogy Éden. Nagyon boldogok voltunk ott, mert Isten nagyon
szeretett minket, és mi is nagyon szerettük Őt. Meg is ígértük egymásnak, hogy ez mindig és mindig így lesz. De egyszer csak jött a
Gonosz, és azt súgta a szívünkbe, hogy ne higgyünk Istenek, mert
Ő nem is szeret minket. És mi olyan ostobák voltunk, hogy elhittük a hazugságot. Nem Istenre hallgattunk, hanem a Gonoszra,
aki becsapott minket. Elhagytuk Istent, aki pedig nagyon szeretett
minket. Azóta már nem az Édenben, az Élet kertjében élünk, ahol
szeretet, öröm és békesség ölelt körül minket; hanem azon kívül,
a rideg nagyvilágban. Olyanok vagyunk, mint egy kis elveszett
bárány: árván, szomorúan, félelemmel telin járjuk az utunkat, miközben a szívünk leges-legmélyén emlékszünk arra, hogy milyen
nagyon is jó volt az Édenben, Isten békességében és szeretetében.

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

Bizonyára fájt Istennek, hogy az ember elhagyta Őt, de Ő nem a
saját fájdalmával törődött, hanem mint egy jóságos édesapa-édesanya azon aggódott, hogy mi lesz az elveszett gyerekével. Próbált
nekünk Fentről üzenni, hogy Ő még mindig nagyon szeret minket,
de mi már nem hallottuk meg a szavát. Ekkor nagyot gondolt Isten: lemegyek az emberhez a Földre, megkeresem és megtalálom
az „elveszett bárányt”, hogy többé ne legyen elveszett, magányos
és szomorú. És akkor, karácsonykor eljött hozzánk Isten szeretete.
Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia hozta el azt nekünk, amikor
megszületett, beleszületett ebbe a világba.
Velünk élt Jézus. Kedves volt hozzánk. Amiben tudott, segített minket. Arról beszélt, hogy az Ő mennyei Édesapja mennyire
nagyon szeret minket. És egyszer csak megálltunk a Golgota hegy tetején. Ott állt egy
kereszt. Tudtuk, éreztük, hogy az a kereszt
az ember keresztje; mert az ember hagyta el
Istent, az Élet kertjét, és mert ennek a történetnek a vége a halál. Szomorúan néztem
Jézusra. Elmondtam Neki, hogy sajnálom,
és nagyon megbántam, hogy nem hittem
Istennek, és hogy elhagytam Őt. Azt is elmondtam, hogy mennyire nagyon örültem,
hogy Ő, Jézus megkeresett és megtalált.
Hozzá léptem, hogy elbúcsúzzak Tőle,
aztán induljak a keresztre. Ekkor Ő megölelt… majd a kereszthez lépett, hogy Őt
szögezzék fel helyettem.
Ott álltam a kereszt alatt, és sírtam. Ott
voltam a temetésén is, és sírtam. Kimentem újból a temetőbe, és sírtam… mert
miattam halt meg; és mert hogy mennyire
nagyon szeretett. És egyszer csak megállt
mögöttem valaki, és a nevem szólított. Én
megfordultam, és nem hittem a szememnek: ott állt az élő Jézus Krisztus. Elmondta, hogy nem csak azért jött, hogy megtaláljon minket; hanem hogy magára vegye
minden tévedésünket, mulasztásunkat és
annak következményét, a halált… ezért halt meg helyettünk. Ez
a megváltás. És Ő a Megváltó. És aki elfogadja, hogy Ő, Jézus
ennyire nagyon szeresse, annak életet ajándékoz, mégpedig egy
olyan örökké tartó életet, amit a földi halálunk sem tud elvenni.
Megígérte, hogy soha nem fog elhagyni! Ha elfogadom, velem
lesz örökké, a Lelke által.
Hát ezért mosolygok, s van örömmel és hálával tele a szívem.
Semmiféle körülmény közepette nem felejthetem el, hogy Hozzá tartozom. Szeretetében „akár élek, akár halok” békességben
és biztonságban vagyok. Köszönöm a Nagypéntek és a Húsvét
ajándékát, ami nem csak az enyém lehet, de mindenkié, aki azt
elfogadja.
Bálint Klára
református lelkipásztor
mentálhigiénés szakember

▪ 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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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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

p r o g r a m o k
április 9. szombat
09.00-12.00 Mag és Növénybörze a MagHáz előtt (csere és eladás)
14.00 „Húsvétváró” – Jótékonysági rendezvény a Maglód Város
Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért és Családjaikért Alapítvány rendezésében
április 11. hétfő A magyar költészet napja
április 11-14. hétfő-csütörtök 10.00-16.00 Húsvéti programok –
tojásfaállítás, kézműves foglalkozás, kisállat simogatás
április 23. szombat
09.00-12.00 Élményfestés
11.00 Boribon autózik – bábelőadás
19.00 Retro buli a Shadows band közreműködésével
április 25. hétfő Szexpedíció – színházi előadás
április 28. csütörtök A Művészeti Oktatás Napja a Vermesy Péter
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
április 30. szombat Majális a patakparton
május 1. vasárnap Tortafeszt
május 7. szombat 19.00 Bridge, a nagy játszma – vígjáték 2 felvonásban – színházi előadás

Kedves Kertbarátok!

Ismét börze lesz április 9-én a
Magház előtt! Lehet hozni haszon-, dísznövényeket, magokat,
gumókat, hagymákat, szobanövényeket. Lehet csereberélni, aki
úgy gondolja, kérhet érte pénzt is
(esetleg a virágföld vagy a cserép árát). Lehet egymással kerti
tapasztalatokat is cserélni. A cél
az lenne, hogy akinek van felesleges növénye az elhozza, elajándékozza és ha talál valami neki
tetszőt, akkor visz is haza. Így
minimális, vagy nulla befektetéssel lehetne a környezetünket növényekkel gazdagítani.
Lesz, aki dísznövényeket kínál majd eladásra, ő hivatalosan
is ezzel foglalkozik. Tehát lehet válogatni itt is ott is. Várjuk a kezdő kert-művelőket is, nekik Szabó Gábor kertész
ad tanácsot. Jó készülődést a börzére! Várunk mindenkit
szeretettel!
Falusi-Tóthné Koller Ilona

t o r t a f e s z t
Szakmai bemutatóval, kóstolóval és vásárral egybekötött Sütemény és Tortafesztivál helyszíne lesz május 1-jén a MagHáz. Az országos cukrász rendezvény rangos zsűrijének elnöke Enzsöl Balázs sztárcukrász lesz. S hogy kerül egy ilyen
rangos esemény a mi
haranglábas városkánkba? Sipos László, a televízióból ismert Ide süss!
című vetélkedő egykori
győztese, és a szintén
Maglódon élő Mészáros
Darabos Edit szervezik.
Edit jogász végzettségű, László pedig „csak” idén május 20án szerzi meg a cukrász szakvizsgát. Ezzel csak azt akarjuk
mondani, hogy nem a ruha teszi… vagyis nem feltétlen a képesítés teszi a mestert. A maglódi fesztiválra az ország minden tájáról érkeznek, de jut az ínyencségekből a helyi édesség-kedvelőknek is.
MagHáz
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Megköszöntöttük a Hölgyeket

Maglódon már hagyomány, hogy március 8-án a férfiak nem csak köszöntik, de szórakoztatják is a hölgyeket.
E jeles napon maglódi férfiak, férjek, barátok, szerelmek állnak színpadra és előadásukkal kápráztatják el a hölgyeket.

A fellépők között megtalálhatóak „civilek” és a profi zenészek is. Az idén se történt ez másképp. Először Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte a nőket és egy
verset is mondott. Aztán a Magdala evangélikus kórus férfi
tagjai következtek, akik saját versekkel és humoros dalokkal kedveskedtek a közönségnek. Név szerint is említsük
meg őket: Katona József, Jósvai József, Ecseri Illés, Mihály Zoltán, Rédei Krisztián, Esztergomi Zoltán, Gecsei
Péter, Meglécz Béla. Utánuk a Maglódi Ezüsthang Férfikórus énekelt Krucsó András vezetésével. A kórust: Kovács
László, Gecsei Gábor, Újvári László, Pintér Tibor, Kaska
György, Túrós György, Sütő Gábor és Ecseri Illés alkotja.
Őket Bak Ernő, Kostyák Atilla és Tóth István követte, mai
zenei darabokat játszottak. Homok Zoltán a könyvtár vezetője pedig elmesélt egy kedves történetet, majd Petrovics
János énekelt magyarnótákat. Kérges Dániel és Kérges
László rövid vicces történetekkel szórakoztatta a Hölgyeket, majd Pintér Tibor énekelt egy ismert olasz operettből.
Gábor Dávid és Kérges Dániel gitáron több számos egyveleget adtak elő, és végül a Kacamajka Táncegyüttes férfi
tagjai egy rögtönzött esküvőt tartottak a színpadon. „Vőlegények” voltak: Beliczki Dominik, Kelemen Dávid, Pályi
József, Orosz Zoltán, Kocsán Richárd, Orosz Máté, Szentesi Zoltán, Lévai Attila. A műsor végén minden Hölgy kapott egy szál virágot.
Kérges László alpolgármester

Elégettük a telet

A MagHáz aulájában, a
„kis Kacamajka” tánca
kezdte a télbúcsúztatást,
aztán elindultunk a Nagyhíd mögötti tisztásra a
kiszebábbal. Hogy mi az a
kiszebáb? Egy nőt ábrázoló, felöltöztetett fakereszt,
amelynek zsebébe gyerekek
és felnőttek cédulákat tettek,
melyekre mindenki azt írta,
amitől meg akar szabadulni.
A hosszú menetelés során
néhányan elmondták, mit
írtak: tél, betegség, háború,
szülők válása… amik a télbúcsúztatók apraját-nagyját
foglalkoztatták.
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k i s i s k o l á s
hétköznapok

A kitartó munka, szorgos tanulás és tehetséggondozás
sok eredményt hozott tanulóinknak az elmúlt időszakban.
A versenyek fontosak a gyermekek életében, lehetőséget
adnak szembenézni a félelmekkel, felkészülni az élet kihívásaira, hiszen a mai világban folyton megmérettetik az
ember. A kudarc és a sikerélmény egyaránt fontos tanulságot hordoz életutunk során.
Márciusban zajlott a Területi Népdaléneklési Verseny,
idén tizedik alkalommal. Az eseménynek a MagHáz biztosított helyszínt, a környék hat iskolájából összesen 63 kisdiák
jelentkezett. Az éneklés az egyik legjobb fejlesztő eszköze a
pedagógusnak, rendkívüli módon stimulálja az agytevékenységet, kihatva az összes képességterületre. Úgy tartja a mondás, hogy a magyar ember örömében és bánatában is dalra
fakad, de lassan már kikopni látszanak a hétköznapi ember
eszköztárából azok az énekek, amelyekhez érzelmi támogatásért nyúlhatna. Jó látni, hogy ezeknek a gyerekeknek örömöt okoz az éneklés, hogy gazdagodik a saját népdalkincsük,
miközben megőrzik és ápolják a nemzetét! Iskolánk tanulói
közül helyezést ért el az 1-2. évfolyamon: Varga Lehel 2.a –
arany minősítés, Butt Mátyás 2.d. – ezüst minősítés, Laczkó
Zsófia 1.e – bronz minősítés; 3-4. évfolyamon: Deák Kamilla
4.a, Molnár Liza 3.d, Papp Lujza Olga 4.d – arany minősítés,
Bőti Botond 4.d – ezüst minősítés. Köszönjük a szervezést
Tóth Csilla tanító néninek.
Sikeres kis nyelvészeket is köszönthetünk! Molnár Kristóf
és Kiss Júlia 3.a osztályos tanulók a Nyelvész verseny negyedik fordulójába, az országos döntőbe jutottak, Szeili Mariann
felkészítésével. A MatekÁsz versenyen – ugyancsak a 3.a
osztályból – hárman kerültek be a megyei döntőbe: Molnár
Kristóf, Munkácsi Marcell és Török Zsófia.
Idén a Zrínyi Ilona Matematikai Verseny második fordulóján 44 alsó tagozatos kisdiák vett
részt.
A versenyek mellett a hónapot a Pénz hete projekttel zártuk! A gyerekek
találkozhattak a takarékosság, a megtakarítás, a tudatos
pénzkezelés fogalmával.
A tanulás mellett
a lelki megújulásra is mindig jut
időnk! Boldogságkavicsokkal érkezett
a Vermesybe a tavasz!
Idén ismét megjelentek
az alsós kisdiákok által díszített kavicsok Maglód utcáin,
kedves szavakkal és képekkel örömöt csempészve a megtalálójuk napjába. A program célja:
felhívni a gyermekek és felnőttek figyelmét arra, hogy az
apró tettek határozzák meg a mindennapjainkat. Csupán
egy kis odafigyelés, egyetlen cselekedet is hozzájárul egy
boldogabb világ megteremtéséhez, és erre bárki képes!
A programgazda idén is Berencsi-Eke Csilla tanító néni.
Kívánjuk, hogy jártában-keltében mindenki találjon egy
kavicsnyi boldogságot!
Tot-Harsányi Kata

B e m u t a t ko z n a k
a 20 2 2 s z e p t e m b e r é b e n i n d u l ó
elsős osztályok tanítói
Horváth Anita – 1.a osztály
Tíz éve élek, illetve dolgozom Maglódon, jelenleg a néptáncos
irányultságú 4.a osztályfőnöke vagyok. Szeretném ezt az irányultságot továbbra is megtartani, mert hiszek a tánc és a zene jótékony hatásában a tanulást illetően. Több oldalról is megtapasztaltam, hogy mennyire jó irányba mozdítja el a tánc a gyermekek
fejlődését. Egyrészt, mint édesanya, másrészt, mint negyedik éve
táncos osztályban dolgozó tanító, tudom ajánlani mindenkinek.
Számomra a tanítás nem munka, hanem hivatás. Szeretem, ha a
gyerekek vidámak, jókedvvel dolgoznak, bizalommal fordulnak
hozzám és érzik, hogy számíthatnak rám.
Konczné Simon Tímea – 1.b osztály
Már több mint 20 éve élek és tanítok Maglódon. Két felnőtt lányom van. A mindenkori osztályom az én iskolai családom, ahol
fontos a rendezett, szép, nyugodt környezet és az együttműködés.
Jelenleg is matematikát kedvelő osztályom van, sok ügyes, okos
gyermekkel és szeptembertől újból ezt az irányultságot fogom tanítani. Itt is, akárcsak a többi osztályban az alapkövetelmények
elsajátítása az elvárás, de van olyan foglalkozásunk is, ahol játékos formában fejleszthetjük a kreativitást, gyakoroljuk a problémamegoldó gondolkodást és logikai játékokkal játszunk. Sok
szeretettel várom leendő elsőseimet!
Balázs-Kurucz Judit – 1.c osztály
Férjemmel és kisfiammal élek Maglódon. 2017 óta tanítok az alsó
tagozaton, jelenleg a 4.c osztályfőnöke vagyok. A hagyományos
tanórák mellett boldogságórákat is tartok, melyek nagyban segítik
a gyerekeket a helyes énkép kialakításában, segítséget nyújtanak a
körülöttük levő stressz és egy boldog és sikeres felnőttkor megteremtéséhez. A gyerekek heti két alkalommal megismerkedhetnek
az angol nyelvvel is. Számomra a legfontosabb, hogy a tanítványaim nyugalomban, szeretetben tanulhassanak, elfogadó, klassz kis
osztályközösség alakuljon ki. Ezt fogom szem előtt tartani a következő években. Szeretettel várom az 1.c osztályba jelentkezőket!
Nagyné Czuczi Edina – 1.d osztály
Gyerekkori álmom volt, hogy felnőttként gyerekeket taníthassak, és abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 13 évvel ezelőtt valóra is válthattam ezt az álmom. Jelenleg is, de a jövőbeni
osztályomban is alkalmazni fogom a boldogságóra módszertanát
annak érdekében, hogy a gyermekeket bevezethessem az érzelmek világába, hogy megtanulják kimondani, megélni érzelmeiket.
A zene és a ritmus nem csak a délutáni két szolfézs órán jelenik
meg, hanem igyekszem a mindennapjainkba is becsempészni a
dalok, énekek szeretetét. Nagy hangsúlyt fektetünk az olvasásra
annak érdekében, hogy tanítványaim felismerjék a könyvek rejtett,
varázslatos világát, bővüljön szókincsük, javuljon szövegértésük.
Szeretettel és nagy izgalommal várom a zenés osztályba érkezőket!
Csák Ildikó – 1.e osztály
1992 őszén kerültem a Maglódi Általános Iskolába, mint kisdiák, és
némi kitérő után ugyanitt állapodtam meg, mint tanító néni. Több
fontos küldetésem is van a pályámon. Elsődleges célom minden tanulómhoz megtalálni a kulcsot és hitelesen továbbadni számukra a
tanulás örömét. Óráimon igyekszem a jó hangulat kialakítására. Meghallgatjuk és elfogadjuk egymást. Tanítói hitvallásom másik nagyon
fontos eleme az olvasóvá nevelés. A következő tanévben ezért humán
irányultságú osztályt fogok vezetni, amely szorosan együttműködik
majd városunk könyvtárával. A szakköri foglalkozásainkon igyekszünk egyre mélyebben betekinteni a betűk világába, annak érdekében, hogy minél jobban megismerkedhessünk csodálatos anyanyelvünkkel és a lehető legtöbb gyermekirodalmi alkotással.

maglód 2022 április

m á r c i u s

r e n d h a g y ó

Az idei március 15-i megemlékezésre
egy, erre az alkalomra írt színdarabbal
készült a Vermesy Péter Általános Iskola és AMI 7.-es évfolyama egy 8.-os
és egy 5.-es diákkal kiegészülve.
A darab mai diákok március 15ével kapcsolatos érzéseit, kérdéseit,
meglátásait ütköztette egymással egy
gyorséttermi eszegetés keretében, miközben megelevenedtek a színpadon a
jeles nap emblematikus eseményei is.
Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt,
az 5-6. osztályos közönség pedig vele
együtt zúgta a refrént, a nézőtér soraiból hangzott el a 12 pont megannyi
követelése.
A Föltámadott a tenger című vers
kapcsán korabeli röpiratok záporoztak a karzatról a meglepett közönségre, a vers elhangzása után két tanuló
Szalaggyakorlata varázsolta a színpadra a forradalom energiáját.
A mindent elsöprő lelkesedés végül
magával ragadta az egymással vitatkozó mai diákokat is, és a Szózat már
teljes egyetértésbe kovácsolt mindenkit, az utolsó versszakot a 24 szereplő
együtt szavalta a színpadon. Az előadást Oláh Ibolya Magyarország című
dala zárta, amit a 7-8. osztályos kö-

zönség együtt énekelt a szereplőkkel,
mert „Van egy ország, ahol álmomban
jártam, Magyarország”: ami összeköt,
ami a miénk, ami szerethető.
A darabról: idén egy újszerű, mai,
a diákok figyelmét is felkeltő, mégis
mély gondolatokat és érzelmeket közvetítő ünnepi műsorral szerettük volna
meglepni iskolánk felső tagozatos diákjait, ezért gondoltunk egy merészet,
és színpadra vittünk egy olyan interaktív színdarabot, melyben a fénytechnika segítségével jelen és múlt összeér.
A jelenkor diákjai egy gyorsétterem asztalánál a közelgő március 15-i
ünnepélyről, a reformkor és a szabadságharc jelenőségéről beszélgetnek.
Beszélgetés közben a színpad jobb oldalán időről időre mint felvillanó emlékképek elevenednek meg a forradalom kitörésének fontosabb eseményei.
A beszélgetés végére a diákok arra a
következtetése jutnak, hogy rajtunk,
tetteinken múlik, milyen országban
élünk.
A próbák nagyon izgalmasak voltak.
Jó volt látni a hatalmas elhivatottságot és lelkesedést mindenki szemében.
A közös alkotás öröme igazi csapattá
kovácsolt össze bennünket, ráadásul

megemlékezés

ripka

Ripka Jánosné-verseny az iskolánkban:
• Ripka Jánosné Gizi néni 1949-től élt és dolgozott Maglódon.
• A tanítás mellett számtalan szakkör, megnyert tanulmányi verseny fűződik a nevéhez, de ő volt az is, aki a maglódi gyerekeknek az első balatoni nyári tábort megszervezte.
• Szerette Maglódot, erről tanúskodik, hogy festményein a
maglódi tájat, népviseletet, mindennapi életet megörökítette,
gyűjtötte a szlovák népdalokat, tanította a maglódi táncokat.
Mindemellett verseket is írt.
Fiai Gizi néni halála után megalapították a Ripka Jánosné-díjat, melynek keretében minden tanév végén egy arra érdemes
maglódi pedagógust és egy nyolcadikos diákot kitüntetésben és
pénzjutalomban részesítenek. Idén március 5-én volt Gizi néni

15.

igazi színésztehetségekre bukkantunk
a szereplőgárda tagjai között.
A végeredményt látva, illetve a vis�szajelzések hatására beneveztünk az
ünnepi műsorral a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra,
melynek Pest megyei fordulója április
24-én, Fóton kerül megrendezésre. Tehát a munka folytatódik, és izgatottan
várjuk megmérettetésünket.
Az ünnepi műsorban szereplő diákok: Gál Dániel (7.a), Garcsik Laura
(7.b), Gurbai Krisztián (7.a), Homoki
Lili (7.e), Jedlicska Lia Sára (7.b), Keresztesi Márk (7.b), Kovács Ádám (7.a),
Memlauer Zsófia (8.b), Nagy Botond
(7.b), Pádár Jázmin (7.d), Pap János
(7.b), Rónai Balázs (7.b), Szabadi Máté
(7.e), Szabó Iringó (7.a), Szabó Petra
(7.e), Szécsényi Izabella (7.d), Sztarahorszki Gergely (7.a), Tabányi László
(7.a), Tari Antónia (7.a), Tarnótzky
Fanni (7.a), Temlin Dóra Valéria (7.a),
Varga Csenge Napsugár (7.e), Varga
Kincső (5.d), Vince Kamilla (7.b). Felkészítő tanárok: Bede István, Grandpierre Aranka, Nagyné Rádi Veronika.
Kanicsár Bori

jánosnéról

születésének 100. évfordulója. Ez alkalomból két versenyen vehettek részt a diákjaink:
• A MAGAM Egyesülettel és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtárral közösen indított vers- és prózaíró pályázat: három, Gizi
néni által festett kép közül kellett egyet kiválasztani, és írni
egy, a képhez tartozó mesét, novellát vagy verses szöveget.
• Az iskolai házi verseny: három feladatlapot kaptak a gyerekek, szövegértést, egy hiányos Ripka Jánosné-verset, melybe
nekik kellett a versből hiányzó szavakat behelyettesíteniük és
egy olyan, szintén Gizi néni által írt verset, melynek az összekevert versszakait kellett helyes sorrendbe állítaniuk.
A verseny népszerűsége minket is meglepett: a négy évfolyamról
114 tanuló – a diákok negyede – nevezett be.
Kanicsár Bori
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A könyvtárban is Ripka Jánosné maglódi tanárnőre emlékeztünk,
akinek 100. születésnapját ünnepeltük. Bevezetésként a Ripka
Jánosné irodalmi pályázat díjátadására került sor, melyet az iskola és a Magam egyesület közösen hirdetett meg. 52 pályamű
közül kerültek ki a legjobbak: Ecsedi Lili 5/a, Deák Viktor 5/a,
Kristóf Jázmin 6/d, Gulás Nóra 8/c, Vavrik Rella 8/c és Felde
Máté 7/c osztályos tanulók, gratulálunk nekik! Vendégünk volt
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, aki ajándékkönyveket
hozott és adott át a díjazottaknak. Ezután a beszélgetés, az emlékezés percei következtek: meghívottjaink voltak: Dr. Ripka Géza
és Ripka János, a tanítónő fiai, illetve Tóth Csilla és Mészáros
Mária tanítónők, akikkel Remport Csaba, Borbás Anikó és Marton Gábor közösen idézte fel Gizi néni életútját, és mutatták be
nemrég megjelent verseskötetét. A Ripka-testvérek visszaemlékezései után a délután zárásaként megható volt hallgatni a régi
tanítványok személyes történeteit.

Köszönjük az általános iskola és a Magam Egyesület segítségét,
Olvasóinknak, hogy ilyen sokan ellátogattak a könyvtárba, és
méltó módon emlékezhettünk Ripka Jánosnéra, Gizi nénire.   
Homok Zoltán könyvtárvezető

könyvbemutató és festészeti kiállítás
Mindig nagy öröm egy új könyv
megjelenése, főként, ha maglódi
szerzőről van szó!
Bánhegyi Szofi fiatal olvasónk,
akinek verseskötete Légy ott velem!
címmel jelent meg. A könyv bemutatóját március 19-én tartottuk a
könyvtárban, ezen kívül megtekinthető volt Szofi testvéreinek, Polli és
Lotti festészeti kiállítása is.
Szofival a könyvről, verseiről
Henter Katalin tanító néni beszélgetett: a válaszokból egy érzékeny és
különleges személyiség képe bontakozott ki, melyet verseinek komolysága vagy éppen könnyedsége
jellemez. A közönség érdeklődve
hallgatta a költeményeket, melyek
az érzelem, szerelem, gyötrelem témaköréből kerültek válogatásra.
A verseket a Csütörtök Esti Verslábak tagjai adták elő: Vaskó Ági,
Tóth Mónika, Kiss Éva, Kocsis Istvánné, Bánhegyi Erika, Tábori Zsuzsanna és jómagam előadásában, Tóth Zoltán válogatásában.
Az előadást színesítette Kis Éva Cecília, aki két dalt adott elő,
nagy sikert aratva kivételes hangjával. A rendezvény sikeréhez
hozzájárult Kiss Zsuzsanna fotós is.
Szofi előzőleg nagyon izgult, hogyan sikerül majd az előadás,
de úgy gondoljuk erre nem volt oka. Ezen a délutánon egy ked-

Fotó: Kiss Zsuzsanna
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ves, érzelmes alkotót ismerhettünk meg, aki verseivel elbűvölte
a közönséget. A bemutató dedikálással zárult, Szofi örömmel és
meghatottan írta alá könyvét. A könyvtár és Szofi nevében is köszönjük a Bánhegyi család, a Csütörtök Esti Verslábak, és mindenki közreműködését, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
H. Z.
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A maglódi Kacamajka Táncegyüttes rendkívül izgalmas hétvégét tudhat maga mögött. Együttesünk meghívást kapott az I. Veszprém–Bakony Kamara Fesztiválra, melyet március első hétvégéjén rendeztek meg
az Agóra Veszprém Kulturális Központban.
A fesztivál keretén belül egyik legújabb, Pápatakán
három almafa című koreográfiánkat mutattuk meg a
veszprémi közönségnek, melyet a nap végén szakmai
zsűri értékelt. Mózesné Kulánda Nikolett (becenevén
Kitti) és Leidinger Dömötör egy Pálpataki vendégvárás, mulatozás köré épülő produkciót álmodtak meg,
mely nagy örömünkre a zsűri tetszését is elnyerte.
Csoportunk a kimagasló teljesítmény elismeréseként
különdíjban részesült, melynek köszönhetően augusztusban bemutatkozhatunk a XXX. Jubileumi Csángó
Fesztivál Nagyszínpadán, Jászberényben. Minden tán-

télűző
mulatság

cosunk nevében kijelenthetem, hogy hatalmas izgalommal és lelkesedéssel készülünk erre a nyári programra, ahová várjuk szeretettel a maglódi közönséget.
Az eredményhirdetés gálaműsorral zárult, melyet
egy fergeteges táncház koronázott meg a Zagyva Banda közreműködésével, mindannyiunk nagy örömére.
Rendkívül jó érzéssel töltött el bennünket, hogy hosszú
idő után újra felhőtlenül szórakozhattunk.
Habár veszprémi programunk véget ért, a munka
nem áll meg – újult erővel készülünk tavaszi és nyári fellépéseinkre, melyekről a későbbiekben adunk
tájékoztatást. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Csoóri Sándor Alap révén lehetőségük nyílik a hazai
tánccsoportoknak az ország különböző területein is
bemutatkozniuk, melynek köszönhetően együttesünk
is újabb élményekkel gazdagodhat.
Nagy Boglárka

Az Albertirsai Szlovák Önkormányzat meghívására idén is, mint már évek óta mindig, örömmel vettünk részt a Télűző mulatságon. Felvonulással kezdődött a program, ceglédi
betyárokkal, Mohácsról érkezett busókkal, népes érdeklődő sereggel kísérve.
A színpad előtt Busó táncbemutató és fényképezkedés volt. Több sátorban
kézműves termékeket árultak. A műsorban az albertirsai Művészeti Iskola növendékei zenéltek, táncoltak. A Patkós Irma Művészeti Iskola tanulóinak néptánc műsorát követve a Roszicska Egyesület
mutathatta be Szentesi Zoltán által koreografált maglódi táncait. A közönség tapssal fejezte ki tetszését. Természetesen
viseletünkben vettünk részt a busók által rendezett táncházban. A Tűzzsonglőrök előadására már sötétedés után került
sor. Az utolsó program a kiszebáb égetése volt.
Maglódi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
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Maglódra, kerti és ház körüli munkákhoz
Hölgyet/Urat keresünk heti min. 1-2 napos
elfoglaltságra. Főleg maglódiak jelentkezését várjuk a 20-205-0072-s telefonszámon,
Szöllősi Évánál.

MAGLÓD SZÍVÉBEN
A MAGLÓDI
INGATLANTULAJDONOSOKÉRT!
2022.02.11.2100

maglód 2022 április

farsang

a

nyugdíjasoknál

k á r t y a v e r s e n y

Fotó: Kodaj-Horváth Réka

A Maglódi Nyugdíjas Klub az idei évben a maglódi Szenior
Örömtánc csapatot látta vendégül. Lajos Pálné Anna köszöntése után Kiss Éva szavalásában elhangzott Vaskó Ági
Fars/h/ang című verse:
„Egy költői vénától jól becsípett bolha”.
Ki most lépett hat lábbal a tisztes férfikorba,
farsangolni vágyott, s remélte, hogy ágy ott
a cicomás dámák, kebleinek halma.
Döntött is azonnal: Irány a Batyus bál!
Vértelen izmára, öntelten rápumpál,
kicsinyke fejére feldob egy kalapot,
szállító eszköznek keres egy alakot.
Így jut a tánctérre, bolhánk és a mester,
ki csípését vakarja-, s bizony nagyon resttel.
Vérszívónk már unja is, hogy mélabús a Béla,
átugrik hát Évára, kit nyakon csókol néha.
Ugri-bugri ez a tánc, észt veszejt a Hip-hop,
kis is villan táncosunknak térdkalácsa, itt-ott.
Stílust vált a zenekar, jő a csábos tangó,
Dalma az új áldozat, ki földre szállt pillangó.
Szex hintója ringatózik ütemre, zenére,
nem is gondol a mi bolhánk, egy újabb cserére.
Soha nem volt pimasz úr, csak szívni vágyott pimaszul,
be is csíp hát sebtibe’, mint Józsibá a restibe.
S Dalma vére hogy hatott?
Úgy, hogy majd meg fullad ott.
Nem kell neki már az Eta, salsa tánc és vér repeta.
Dobva már a puccos pesti, nem számít, hogy lent is festi,
s nem kell neki hason Mása, hisz nem Dalma hasonmása,
nem kell neki az Emese, se a keze, se feneke.
A Szenior örömtáncos csapat vidám, samba stílusú táncokkal kápráztatta el a közönséget, míg a Maglódi Nyugdíjas
klub A favágók című kabaréjelenetet adták elő.
Kodaj-Horváth Réka – Vaskó Ági

A Maglódi Nyugdíjas Klub regionális kártyaversenye Pomázon vette kezdetét – ulti
és römi kártyajátékok –, ahol is a maglódi
’ultis fiúk’ elhozták egyéniben az első helyet. Első lett Faragó Károly, második egyéniben Székely Gyula, és csoportban második helyezettek: Faragó Károly, Székely
Gyula, Sasinszki Ferenc. Ezt követte a MagHázban tartott verseny, ahol házigazdaként,
szervezőként és játékosként is helytálltunk.
A Maglódi Nyugdíjas Klub 2014 óta rendez
vetélkedőt. Általában összeszokott csapattal vesznek részt, ahogy ezen a selejtezőn
is, amelyen vendégül látták: Pest-, Nógrád-,
Heves- és Hajdú-Bihar megye képviselőit.
A rendezvénysorozatot a kabai verseny zárta, ahol egyéni első helyezett: Sasinszki Ferenc, második helyezett: Faragó Károly lett.
Itt is csoportban második helyezettek: Abonyi László, Faragó Károly, Székely Gyula és Sasinszki Ferenc lettek. Éremhullás
volt – mesélte örömmel Lajos Pálné Anna,
a Maglódi Nyugdíjas Klub elnöke. Römiben ugyan nem jeleskedtünk – szokásunktól eltérően –, de az, hogy a csapatok ismét
együtt lehettek és kellemes, tartalmas napot
tölthettünk együtt, mindennél többet ért.
K-H. R.
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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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Március közepére már majdnem teljeLabdarúgó csapataink közül csak az öregfiúk és az U13 nem
sen beindult szakosztályaink versenyeztelépett még pályára. Utóbbi betegségek miatt kell, hogy elhalassza
tése. Asztaliteniszezőink, labdarúgóink után immár a kézilabdá- első tavaszi bajnoki mérkőzését.
zók is megmérethették magukat.
Felnőtt együttesünk már öt tavaszi forduPappné Szamoránsky Piroska U8-as és
lón van túl, amelyeken mindössze két pontot
Borbás Linda U9-es csapatai Turán venszerzett, ami sajnos nagyon kevés, így nem
dégszerepeltek, ahol végre versenyrendszer
is csoda, hogy visszacsúsztunk az utolsó
keretein belül is megmutathatták, mennyit
előtti helyre. Ami viszont bizakodással töltfejlődtek az elmúlt hónapokban. Az ősszel
het el minket az az, hogy első öt mérkőzémár mérkőzéseket játszó, Bakonyi Marietta
sünket az első öt helyezett ellen játszottuk,
vezette U11-es fiúcsapatunknak is volt felahol a Pilis elleni találkozót leszámítva nem
lépése, ők Soroksáron mérkőztek meg eljátszottunk alárendelt szerepet, így az alsóbb
lenfeleikkel. U8-as korosztályaink közül a
régióban tartozó együttesek ellen talán már
lányok hét gólos győzelmet arattak a Hatvan
a győzelmek összejöhetnek. Csapataink és
gárdája ellen, majd a jó erőkből álló Dataegyesületünk életét egy szörnyű veszteség
balltól ugyanilyen különbségű vereséget
árnyékolta be február utolsó napján. Felnőtt
szenvedtek. A fiúk előbb döntetlen játszotés futsal csapatunk kiváló labdarúgója, Pontak a Databall együttese ellen, majd örömjácok Csaba súlyos, gyógyíthatatlan betegség
tékkal 12-5-re verték a szomszédos Gyömrő
következtében 36 évesen elhunyt. Azon túl,
együttesét. Rengeteg gólt láthattak a csahogy mindkét szakágunk megemlékezett
patunkat kísérő szülők, de ne feledkezzünk
róla mérkőzései előtt, a megyei első osztály
meg a kapusokról sem. A lányoknál Szilágyi
minden mérkőzése gyászszünettel kezdődött
Zsanett és Matók Anna védett szenzációsan,
emlékére.
míg a fiúknál Vitkóczi Áron és Nagy LevenA felnőttel ellentétben, a megye legjobb
Poncok Csaba (1985–2022)
te teljesített kiválóan.
nyolc csapata közé jutott U19-es gárdánk
Leány U8  Maglódi TC–Hatvan 10–3 gól: Vajda Nóra 5, Görög
várakozáson felül teljesít. Mindhárom tavaszi mérkőzésüket megLilla 3, Csajbók Lili, Nagy Olívia  Maglódi TC–Databall 7–14
nyerték és hibátlan mérleggel vezetik a tabellát. Bekezdett U16gól: Görög Lilla 4, Csajbók Lili 2, Vajda Nóra
os együttesünk is, ugyanis első mérkőzésükön 10-0-ra nyertek
Fiú U8  Maglódi TC–Databall 7–7 gól: Csajbók Sándor 2,
a megyei harmadik vonalban.
Ujváry Zétény 2, Sándor Csongor 2, Sebők Martin  Maglódi
EREDMÉNYEK:
TC–Gyömrő 12–5 gól: Csajbók Sándor 3, Sándor Bálint 3, Sebők
Felnőtt:  Pilis–Maglód-HelloParks 6–1 g: Hrepka Á.  MagMartin 2, Almási Antal 2, Ujváry Zétény, Sándor Csongor – Papplód-HelloParks–Biatorbágy 0–0  Gödöllő–Maglód-HelloParks 1–0
né Szamoránsky Piroska (edző): Úgy gondolom nagyon jó úton
 Maglód-HelloParks–Dunavarsány 3–3 g: Hajdu B. 2, Balló H.
haladunk, és arra törekszünk, hogy minél több edzőmérkőzésen,
U19:  Pomáz–Maglód-HelloParks 0–1 g: Kertész Z.  Magtornán szerepeljünk, hogy kellő tapasztalatot is szerezni tudjunk. lód-HelloParks–Örkény 3–1 g: Kristóf L., Nagy L., Szalai M. 
Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, büszke vagyok rájuk.
Taksony–Maglód-HelloParks 1–2 g: Osvalda G., Ernhöffer M.
Leány U9  Maglódi TC–Hatvan 7–3 gól: Szomráky Johanna 5,
U16:  Maglód-HelloParks–Kerepes 10–0 g: Kovács Bálint 6,
Herceg Anna Léna 2  Maglódi TC–Databall 2–14 gól: SzomráPápa R. 2, Lengyel R., Gyenes G.
ky Johanna 2
A Nemzeti Bajnokság másodosztályában szereplő futsal együtFiú U9  Maglódi TC–Gyömrő 5–5 gól: Kocsis Miklós 2, Din�tesünk megnyerte az alapszakasz küzdelmeit és így a felsőházi rányés Balázs 2, Harsányi Bence  Maglódi TC–Databall 8–8 gól:
játszást az első pozícióból kezdheti meg.  Rubeola FC–Maglódi
Harsányi Bence 3, Kocsis Miklós 3, Dinnyés Balázs 2 – Borbás
TC 0–0  Maglódi TC–Gyöngyös 13–0 g: Papp R. 4, Jenei K. 3,
Linda (edző): Sokat fejlődtek a gyerekek tavaly óta, ügyesek és
Érsek R. 2, Lázár Zs. 2, Németh G., Seregy T.  Szeged–Maglódi
agilisak voltak. Élvezték a játékot. Csapatként játszottak, nem volt TC 2–10 g: Seregy T. 3, Papp R. 3, Vékei N., Jenei K., Érsek R.,
egyénieskedés, támogatták egymást. Kis bátorítás után bátrabban
Lázár Zs.
támadtak, ami azért kellett, mert némelyikük félt, hogy hibázik.
Asztalitenisz együttesünk makulátlan teljesítményt nyújtott az
elmúlt hetekben. Az Őrbottyán, a Gyál és az
Albertirsa ellen is meggyőző játékkal győztek
és így a harmadik helyre tornászták fel magukat a megyei első osztály táblázatán. Márton
Balázs eddig lejátszott 30 meccséből 29-et
nyert meg és így 96.66 százalékos mutatóval
első a teljesítménylistán.  Őrbottyán–Maglódi TC 1–17 pontszerzők: Székely L.-Márton
B., Ivanics I.-Kiss F. (párosban), Kiss F. 4, Ivanics I. 4, Márton B. 4, Székely L. 3, (egyéniben)  Maglódi TC–Gyál 15–3 pontszerzők:
Székely L.- Márton B. (párosban), Márton B.
4, Székely L. 4, Kiss F. 3, Burján P. 3 (egyéniben)  Albertirsa–Maglódi TC 7–11 pontszerzők: Székely L.-Márton B. (párosban), Márton
B. 4, Székely L. 3, Ivanics F. (egyéniben).
Bíró Roland
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A Székely Szabadság Napja – március 10. – a Makk József tüzérezredes által szervezett erdélyi felkelés
megtorlásának napja. 1851-ben – az
1848/49-es szabadságharc leverése
után – Kossuth Lajos Makk Józseffel
újabb felkelés tervét dolgozta ki Törökországban. A felkelés célja egész
Magyarország függetlenségének elérése, a terv szerint néhányezer fős
fegyveres csoport (12 központból)
folyamatosan zaklatja a Habsburg
szerveket, majd a közigazgatás átvétele után egy új magyar kormány
állhatott volna fel.
A legkomolyabban a Kárpátok
bércei között, székely területeken
indult meg a lázadó magyar katonaság felállítása. Sajnálatos módon a mozgalomba beépült osztrák
kém lebuktatta a szerveződést, így
a letartóztatások már 1851 decemberében megkezdődtek. 1852ben már hatvan felkelőt tartóztattak le, majd a perek lezárulta
után a székely fővezéreket – 1854. március 10-én Marosvásárhelyen a Postaréten, április 29-én pedig Sepsiszentgyörgyön –
kivégezték.
A marosvásárhelyi kivégzés színterén 1875-ben emlékművet
avattak fel. Az emlékbeszédet Orbán Balázs tartotta, feliratát Jókai Mór írta: „Szent hely ez, óh vándor! Egy nemzet tette e jelt itt,
leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé! Élni szabadságban, vagy
ezért meghalni merészen: ezt hitték, vallották, s haltak érte híven.
Törvényes, szabad és független nemzeti állás intő szobra legyen
honfi, e drága jel itt!” 1874.
A Székely Vértanúk Emlékműve felállítása óta itt tartják a
március 15-i megemlékezéseket is, 2012-től pedig a Székely Szabadság Napját. A ma élő székelyek számára ez a nap nem csak a
közös emlékezés napja, de az összetartozásé is, a tudatos, közös
fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” Wass Albert
Az 1989-es forradalomtól hosszú út vezetett idáig, az autonómiára való törekvésünk lassú úton, de halad. Igaz, sokszor egy
lépést előre, kettőt hátra, de a sok közös fellépés, felvonulás, gyü-

n a p j a

lekezés, láttatjuk, hogy vagyunk, az
aláírásgyűjtés, a sok elindított bírósági eljárás után kint loboghatnak
a székely zászlók a városházán, és
ilyen például a napokban elfogadásra került rendelet is, hogy a magyar
vonatkozású műemlékekre vis�szakerülhetnek a magyar feliratok.
A székelyföldi magyarságnak eddig
is természetes volt, de az Erdély
szórványában élő magyarjai számára ez nagy hiánypótlás. Az apró,
előrehaladó lépések mellett így is
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a gyermekek magyarul
tanulhatnak az iskolákban, magyarul tudják intézni az ügyeiket, igaz
vannak egyedi, kirívó esetek is. Ezzel nem azt mondom, hogy székelyként, erdélyi magyarként nyugodtan
ölbe tehetjük a kezünket, sajnos
folyamatosan tudatnunk kell, hogy létezünk, vannak kisebbségi
jogaink, mert elég egy kormányváltás, vagy egy népszavazás,
mint a 2004. december 5-i. Sajnos itt a közeli példa, hogy mi
zajlik a szomszédunkban a kárpátaljai Testvéreinknél, ahol mára
már sajnos nemcsak a magyarságuk megmaradásáért, kisebbségi jogaikért, hanem a szülőföldjükért, az életük munkájáért, az
otthon maradt férjekért, apákért, fiaikért – akiket bármikor harcba hívhatnak – is aggódniuk kell. És aggódunk mi is értük, nagy
összefogással, mindenki saját lehetősége szerint segített, segít és
segíteni fog, ahol tud. Ma, amikor a megemlékezésünk végén elmondjuk az imát, lélekben öleljük át kárpátaljai Testvéreinket is,
kérjük a jó Istent, óvja és vigyázza Őket.
Megemlékezésünket Bocskai István – Magyarország és Erdély
fejedelme, székelyek ispánja – politikai végrendeletéből vett idézettel fejezem be: „…szeretettel intvén mind az Erdélyi és Magyarországi Hiveinket az egymás között való szép egyességre.
Atyafiui szeretetre az Erdélyiekért, hogy Magyarországtól, ha
más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyarországiakat, hogy az Erdélyieket töllök el ne taszítsák, tartsák!
Atyokfiainak, és véreknek, tagoknak.” 1606.
Todor Ilona elnök, Tamási Áron Erdélyi Kör

