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Nyolcadik alkalommal szervezte meg a Gyermeknappal egybekötött Mesenapot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a MagHázzal közösen. Családok, szülők, intézmények vezetői és tagjai,
civilszervezetek, cégek, magánszemélyek vertek sátrat (szám szerint 49-et), öltöttek jelmezt és varrtak maguknak ruhát, álarcot,
fejdíszt. Indiánokkal, tündérekkel és boszorkányokkal találkoztunk a Petőfi téren. Jancsi és Juliska a vasorrú bába elől menekült,
Piroska farkas nélkül vitte kosarát a nagymamának. Sok ismert

Maglód város 15 éves
3. oldal
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mese kelt életre május 28-án. Idén legtöbben kalóznak öltöztek,
de a gyerekek nem féltek senkitől – ők feladatokat oldottak meg:
kiraktak, kivágtak mintákat, fát fűrészeltek, rejtvényt fejtettek
vagy kislabdával dobtak célba. A máshol lebecsült fabatka nálunk... ha nem is aranyat, de palacsintát, görhönyt és kókuszgolyót ért. Mondjuk ki: a maglódi – és az ország különböző településeiről idelátogató – szülők ingyen szórakoztathatták gyerekeiket.
(folytatás a 2. oldalon)

Maglódi Oscar-díjas
9. oldal

Kedves Olvasók! A Maglód újság, mint tudják, évente tízszer, január és július kivételével minden hónap elején jelenik meg. Idén azonban kivételt teszünk. A városnapok megrendezésére június végén kerül sor, és nem szeretnénk,
ha erről csak az augusztusi lapszámban tudnánk beszámolni. Ezért most júliusban is kiadjuk a Maglód újságot,
viszont augusztusban nem jelenünk meg.
(a szerk.)
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(folytatás az 1. oldalról)
A 49 kitelepülő szervezet vagy magánszemély a saját költségén vendégelte meg a
gyerekeket, de az Önkormányzat is nyújtott támogatást a szervezőknek. A tarka
részvevők mellett színes programokat is
megtekinthettek a patakpartra látogatók.
A Barangolás a mesék birodalmában
című interaktív gyermekműsoron kívül,
láthattuk még a Kacamajka táncegyüttest,
aztán mesebeli vándorok járták a béke és
szeretet útját, indiai barátaink jógagyakorlatokat vezettek a lelkes résztvevőknek.
Tűzoltó- és rendőrautókba ülhettek be a
gyerekek, utazhattak mesés járgányokban,
kincseket kereshettek, vitézkedhettek, sok
játékos feladattal, mesével ismerkedhettek
– felsorolni sem tudjuk a sok életre kelt
mesecsodát. Ötletek sokasága, jó szándék és kiváló szervezés előzte meg az
önzetlenség és a szeretet napját. Az idő
is kegyes volt hozzánk, és a hangulat sem
maradt el. Minden finomság elfogyott, a
sok fabatka gazdáról gazdára vándorolt,
egyszer volt, hol nem volt, fantasztikus
napunk volt!
Kovács István
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2022. j ú n i u s 24-26.
18 00

Kiállítás megnyitó a Petőfi bicentenárium és a Jubileumi
évforduló alkalmából – ünnepi beszédet mond Tabányi Pál
polgármester – a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola születésnapi köszöntő műsora –
Kacamajka Városi Néptáncegyüttes és Tűzugrás

08 00

Városfutás

péntek

MagHáz

25

szombat
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00

00

Patakpart
11 00

Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje

12 00

Ezüsthang férfikórus – Jó ebédhez szól a nóta

14

Óriásbuborék-fújó készítése a gyerekekkel és interaktív
gyermekműsor

00

15 00

Maglódi Nők Klubja műsora

16 00

Maglódi Sziluett Mazsorett

17 00

Kamarás Zoltán és Barátai Rock koncert

18 00

Domino Rock Band

19 00

Vermesy Fúvószenekar

21 00

Szentpéteri Csilla & Band koncertshow

Napközben

26

vasárnap
Szent
István
tér

Maglódi néphagyományokkal és a helyi gasztronómiával
való ismerkedés a Kacamajka Városi Néptáncegyüttessel és
a Roszicska Egyesülettel. Közös görhönykészítés a gyerekekkel, táncház kicsiknek és nagyoknak, táncbemutató.

Vesszőkosaras körhinta, óriás fajátékok, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és a Maglódi KEF játékos foglalkozásai, sportos játékok a Szivárvány óvodával, csillámtetoválás, kézműves vásárosok, büfé, látványsütöde, gyros,
lángos, fagylalt, kürtőskalács stb.

0830

Ünnepi Szentmise a katolikus templomban

09

Elekes Gyula tűzzománcművész megnyitja és bemutatja a
Szent Korona kiállítást a Szent István téren

30

10 00
09 00-1200

Magdala városi ökumenikus énekkar kiskoncertje
Kézműves foglalkozások

A rendezvényt Maglód Város Önkormányzata szervezi
a maglódi civil szervezetek támogatásával.
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Tabányi Pál polgármester úr 15 éve
vehette át jelképesen Maglód Város
kulcsát. Az akkor még igencsak falusias jellegű település nagy reményekkel
lépett a várossá válás útjára. Mára elmondhatjuk, hogy város vagyunk. Kisváros, de napról napra
szépülő, gyarapodó kisváros. Egy város vezetőjének lenni sokkal több, mint feladat. Tagság, érzés, szenvedély, felelősség. Ezeket a nap végeztével nem lehet letenni, kikapcsolni a számítógéppel együtt. Ez állapot, amely nem jár folytonos elismeréssel,
és olykor megértéssel és elfogadással sem. Tervezni, álmodni,
építeni, fejleszteni, keményen dolgozni, majd látni az eredményeket és látni az újabb és újabb feladatokat, célokat, ez visz
ismét előre, tovább és tovább. 21. századi emberekként hajlamosak vagyunk elsiklani a részletekben rejlő szépségek felett,
és olykor elfelejtünk igazán hálásak lenni, akár apró dolgokért,
amiket egyszerűen csak természetesnek veszünk. A hétközna-
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pok sokszor annyira lefoglalnak, hogy
közben elfelejtünk benne lenni a közösségünkben, a városunk életében és
könnyen ítélkezünk. Pedig ez mindan�nyiunk otthona. Ez a közös bennünk.
Valamiért ezt választottuk annak a helynek, amiről így beszélünk: „Megyünk HAZA!” Büszkék lehetünk rá, még ha kicsit
„kopott” is, még ha kicsit „szegényebb” is, mint a szomszéd
város. Szerencsére igaz a mondás, hogy a szeretet nem csak a
gazdag házban lakozik. A legkisebb házba is befér. Zárjunk ös�sze, szeressük az otthonunkat minden hibájával együtt. Próbáljunk a része lenni, megismerni, mert oly sok csoda és szeretet
rejlik ebben a városban, a város apró közösségeiben. Itt az első
az egészség, a gyermek, a család, az összetartozás s minden más
ezután. És ha már szentimentális hangulatban vagyunk, nézzük
meg, kik is öregbítik településünk hírnevét. Kik jártak előttünk
az utcáinkon, templomainkban, iskoláinkban…
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Petőfi Sándor Emlékév kezdődik, és tart egészen 2023 végéig. A
Petőfi-bicentenárium alkalmából szeretnénk, ha városunk is kiemelten foglalkozna Petőfi Sándorral. A Petőfi-bicentenárium hivatalos
oldala így ír a nemzet költőjéről: „Petőfi volt az első influenszer, a
korszak legnagyobb kommunikációs stratégája. Másfél év alatt vált
ismeretlen karakterből meghatározó divatszerkesztővé, ismert íróvá,
költővé. Üzeneteit közérthetően fogalmazta meg, így vált a kulturális élet megkerülhetetlen szereplőjévé és a szabadságharc legjelentősebb alakjává. Olyan kirívóan öltözött, mint most Lady Gaga, dokumentált személyiségfejlődése izgalmas, összetett karakterre vall.
Egyéni érdekei hajtották, de a határok és konvekciók tartása nélkül
szolgálta a közösség érdekeit egyaránt. A reformkor nagyjai tehetségükkel, hitükkel és tettrekészségükkel egytől
egyig olyan példaképeink, akikhez időről időre vis�szanyúlunk, amikor elkötelezettségről, a változásra
való hajlandóságról, érdemi összefogásról, vagy a
modern magyar nemzeteszméről gondolkodunk.”
Úgy gondoljuk, igen kevés az az információ
amivel a Maglódon élők rendelkeznek és igazán
sosem szenteltünk elegendő figyelmet annak az
irodalomtörténeti ténynek, hogy Petőfi Sándor
maglódi gyökerekkel rendelkezik. Szeretnénk
most ezt megváltoztatni és széles körben megismertetni Petőfi maglódi kapcsolódásait.
Petőfi Sándor szüleinek maglódi megismerkedésével kapcsolatos háttér bizonyítékok és információk
(összeállította Németh Mihály evangélikus lelkész)
Hrúz György evangélikus tanító: Hrúz Mária Aszódról költözött
Maglódra nagybátyjához, Hrúz György tanítóhoz. Maglódra költözésének oka Hrúz György megözvegyülése lehetett. Hrúz György
1810-16 között volt Maglódon evangélikus tanító. A dátumot onnan
vélelmezzük, hogy a Maglódi Evangélikus Egyházközség 1858. évi
jegyzőkönyvi bejegyzésében a tanítókról ez áll: „10. Hrusz György,
jött Tarcsáról, itt volt vagy hat évig, aztán a rossz rend miatt elmenni kénytetett. 11. Pokorny Mihály 1816–1854-ig, amikor is itt halt
meg febr. 10.” Hrúz Mária ezután a maglódi evangélikus lelkészhez
– Martinyi Mihályhoz – költözött félig cselédnek, félig házvezetőnőnek. Ekkor ismerkedik meg az itteni mészárszékben székálló legényként dolgozó Petrovics Istvánnal.
Martinyi Mihály evangélikus lelkész: Martinyi Mihály 1811–19
között volt evangélikus lelkész Maglódon. A Maglódi Evangélikus
Egyházközség 1858. évi jegyzőkönyvi bejegyzésében ez áll róla „9.
Martinyi Mihály 1811–19. Jött volt Acsáról, innen ment Kiskőrösre, aztán végül mint pap Irsán halt meg.” A Kiskőrösi Evangélikus
Egyházközség anyakönyvi bejegyzéséből jól tudjuk, hogy 1823 januárjában Martinyi Mihály keresztelte meg Petőfi (Petrovics) Sándort. Martinyi Mihály gyermekei lettek a későbbi költő keresztszülei.
Martinyi Mihály és családja valamint Petrovics István és Hrúz Mária

v a gy u n k

tehát Maglódról ismerték egymást. (Ha Martinyi Mihály Maglódon
maradt volna, akkor Petőfi Maglód születte lett volna.) Tény, hogy
mikor Hrúz György „a maglódi tanítói állását is elveszítette, (Hrúz)
Mária unokahúga a maglódi evangélikus lelkészhez (Martinyi Mihályhoz) került szolgálónak. Gyakran járt bevásárolni a mészárosokhoz is, s itt ismerkedett meg a szép fiatal leány Petrovics István
mészárossegéddel, bár nem lehetett szó barátságról sem, mert Hrúz
Mária, a pap szolgálója, Lány Sámuel ifjú csizmadialegénybe volt
szerelmes. Közben a maglódi lelkész Kiskőrösre költözött, a szolgálója ide már nem követte, hanem elment Pestre. De itt a nagyvárosi
életet nem sokáig bírta, egy év múlva visszatért Aszódra, a báró
Podmaniczky családnál lett mosónő. Míg Pesten volt, addig
Lány Samu megnősült, Petrovics István pedig fel-felkereste szüleit Aszódon, és amikor a szabadszállási mészárszék bérbe vevésével a családalapítási feltételeket is biztosítva látta, megkérte Hrúz Mária mosónő
kezét. Három évig Szabadszálláson laktak, 1821ben már a kiskőrösi mészárszék főbérlője lett, itt
született. 1823. jan. 1. első perceiben Sándor…”
Ecser vagy Maglód? Petőfi szüleinek megismerkedését, azért sem lehet a Maglód melletti Ecser
településhez kötni, mivel Ecser római katolikus, tót
falu volt. Maglód pedig evangélikus-lutheránus tót
falu. A két azonos nemzetiségű (szlovák) település
között a felekezeti különbözőség a legutóbbi időkig kiható szembenállást okozott. Lelkész úr által összeszedett
dokumentumokon kívül, még egy érdekes forrást szeretnék
a figyelmükbe ajánlani – Molnár Péterné: „…a róna, hol születtem” A Petőfi-szülőhelyvita 108–109. oldala: „A Kiskőrösön való
keresztelés indoklása már többféle. Egyesek szerint azért kellett sürgősen megkereszteltetni az újszülöttet, mert nagyon gyenge állapotban volt. Féltek attól, hogy meghal, mielőtt megkeresztelnék. Mások
szerint azért kellett elvinni, mert a helybeli református pap nem volt
hajlandó megkeresztelni az evangélikus gyermeket. (Nagy Sámuel
volt akkor a református pap, Nagy Károlynak, Petőfi majdani követválasztási ellenfelének az édesapja.) A legvalószínűbbnek az látszik,
hogy a szülők kívánsága volt, hogy az akkor Kiskőrösön szolgáló
Martiny Mihály evangélikus lelkész keresztelje az újszülöttet, ugyanis korábban Maglódon nála szolgált Petrovitsné. Az egykori munkaadó, Martiny Mihály iránti tiszteletből vitték Kiskőrösre keresztelni.
Az a feltevés is elfogadható, hogy Petőfi nem feltétlenül szilveszter
éjszakáján született, hanem előbb, mert a másik két keresztszülőnek
is meg kellett érkeznie Kiskőrösre. Dinga Sámuel mészáros és felesége izsáki, Kovácsay Ferencné Dinga Anna soltvadkerti volt. A
szülők a keresztelés napjául újév napját választották. Még ma is él
az a szokás, hogy a születést követő jeles ünnepen kereszteljék meg
a gyermeket. 1823. január elseje valószínűleg a keresztelés dátuma
és nem a születésé. Akkor állami anyakönyvezés híján a keresztelési
anyakönyv adatait használták a születés dátumaként.”
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Dobozi István (1847–1921) 1867-től tevékenykedett Maglódon
községi jegyzőként, megyebizottsági tagként; a községi és körjegyzők országos egyletének megalakítója, választmányi tagja
és jegyzője, a Pest–Kis-Kun Megyei Jegyzői Egylet elnöke. Dobozi István-díjat azok a személyek kaphatnak, akik a közigazgatás, közszolgálat területén dolgozva kiemelkedő teljesítményt
értek el.
Domján Edit (1932–1972) Jászai Mari-díjas színésznő, akinek a maglódi iskolaévek szolgáltak alapul a hivatásválasztásban. Maglódi Domján Edit-díjat azok a személyek kaphatnak, akik a művészet területén
kiemelkedő teljesítményt értek el. Domján Edit szüleivel
1946-ban költözött Maglódra,
itt végezte el az általános iskolát, kitűnő eredménnyel. Sokat
szerepel iskolai ünnepségeken,
szavalóversenyeken. E sikeres szereplések következtében
erősödik meg benne az elhatározás, hogy színésznő lesz. Az
egyik iskolai ünnepélyen Vörösmarty költeményét, a „Petikét” mondja. Az itt nyújtott
teljesítménye kapcsán igazgatója javasolja a szülőknek: Edit színi pályán folytassa majd a
tanulmányait! 1954-től 1972-ig rövid színészi pályája emlékét
közel nyolcvan színházi szerep; tíz filmszerep és számtalan
rádió és tv szerep őrzi. Művészi tevékenysége, sugárzóan lenyűgöző egyénisége, feledhetetlen hangja ma is élénken él a
közönség emlékezetében.
Dóra Tivadar (1912–1989) teremtett nehézipart először a településen a Maglódi Gépgyár és Öntöde megalapításával, amit azonban 1950 decemberében államosítottak; pályafutását a pénzverde
mérnökeként fejezte be. Dóra
Tivadar-díjat azok a személyek
kaphatnak, akik műszaki területen dolgozva kiemelkedő teljesítményt értek el. Dóra Tivadar
jászsági gyökerekkel rendelkezik, édesapja vasúti tisztként
dolgozott a MÁV-nál. A műszaki egyetem elvégzése után a csepeli Weisz Manfréd Művekhez
került. Tehetségének, szorgalmának köszönhetően gyorsan
kapaszkodott felfelé a ranglétrán. A gyár üzemigazgatójaként
vált ismertté a két világháború
között. A gyártulajdonos külön engedélyével Soroksáron üzemet
alapított és önálló vállalkozásba kezdett. A 40-es évek elején cégét Maglódra költöztette. Nem csak munkásai, de egész Maglód
előtt nagy tiszteletnek örvendett. Emberséges magatartásával, a
helyi közösség segítésével nem csak munkásai, de az egész falu
előtt nagy tiszteletnek örvendett.
Kállai Pál (1933–2006) magyar versenylovas, sportoló. Egyike a világ legsikeresebb pályafutását megélő zsokéinak. Ötévesen Maglódra költöztek, ahol a Wodianer báró kastélyában
tartott lipicai lovakon tanult lovagolni. Egy barátja elegáns
zsoké ruhája láttán, szülei szándéka ellenére 1949-től 8 hónap gyakorlás után ő is versenylovas lett. 1950. július 2-án,
Pazar II. hátán, a negyedik versenyén már nyert. 1954-ben a
moszkvai sikerek után hazatérvén a határőr meggyanúsította,
hogy a jutalmait valójában lopta – a becses tárgyak a vitában

tönkrementek. Ezt ő olyan megaláztatásnak érezte, hogy az
első adandó alkalommal, 1956-ban egy ausztriai versenyen a
szállodájukból megszökött, és nyugat felé vette az irányt. Németországban kémnek hitték, ám sikerült kijutnia az Egyesült
Államokba. Itt 16 évig élt, sikeres zsoké lett, többször megfenyegették, és merényleteket is
követtek el ellene, mert nem
ment bele a megvesztegetésekbe. A 60-as években Amerika
húsz legjobb és legkeresettebb
lovasa közé tartozott. Lovagolt
a világ egyik leghíresebb versenyén, a Kentucky Derbyn is
1966-ban. Több országot is bejárt: Ausztriában, Kanadában,
de az USA, Németország, Törökország, Jugoszlávia, Kuvait,
Svájc, Szlovákia, Csehország,
Oroszország versenypályáin találkozhatott vele a lóversenyszerető közönség. Magyarországon – egyedülállóan – 1089, az
USA-ban 1780 futamot nyert. 1952-ben a legeredményesebb
hazai lovasként első champion-címét nyerte. 1991-ben Jeremyvel, 2000. július 2-án Rodrigóval megnyerte a Magyar Derbyt.
Hosszú pályafutása alatt 78 kiemelt nagydíjon haladt át győztesként a célon. 1990 óta ismét Budapesten élt, és még 73 éves
korában is aktívan sportolt.
Kertész Károly (1926–1989) katonatiszt, 1958-tól közel 30
éven át a Maglódi KSK vezetője, akinek irányítása alatt épült
fel a sporttelep. Kertész Károly-díjat azok a személyek kaphatnak, akik a város sport életében
kiemelkedő teljesítményt értek
el. Édesapánkról írni nehéz
feladat. Nem tudom magamban
eldönteni, hogy mi az, ami közérdeklődésre számot tarthat és
mi az, ami nem. Úgy gondolom,
hogy maglódi polgárként arról
az emberről kell írnom, akiről
egy stadiont neveztek el. A ma
itt élő lassan 13ezer emberből
kevesen tudják már, hogy ki
volt Ő, de higgyék el nekem,
hogy amikor 1989-ben meghalt
nem volt Maglódon senki, aki
ne ismerte volna Őt, a kicsi labdát kergető gyerektől az aggastyánig. Katona ember volt, akinek fontos volt, talán az egyik
legfontosabb az akkor Községi Sport Körnek hívott ma Torna
Clubnak nevezett egyesület, aminek 1965-től haláláig elnöke
volt. Nemzedékeket tanított meg a sport tiszteletére és szeretetére. Öltözőt épített, bekerítette a sportpályát, épített székházat, kifejezetten azért, hogy a vendéglátó részleg bevételéből
biztosítsa az egyesület anyagi függetlenségét és a lelátó építését is Ő kezdte el. Sass Gyula bácsival létrehozta a természetjáró szakosztályt, majd életre hívták a kézilabda szakosztályt
is. Az amatőr sportolók életét is figyelemmel kísérte és életük
minden területén segített nekik. A közügyek iránt elkötelezett
emberként az akkori nagyközség vezetésében VB tagként tevékenykedett. Sokrétű munkájába a családja tagjait is bevonta. A
felsorolt dolgokat egyedül nem tudta volna megvalósítani, ha
nem lettek volna olyan társai, mint Horváth Sándor, Garamszeg
Pál, Hunka Béla, Francenzovics István, Galambos György. Ha
más meg is feledkezik ezekről az emberekről, nekem nem szabad. (Horváthné Kertész Erzsébet)
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
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Dr. Pápes Tibor (1944–2002)
Nemesorosziban született, majd
a csehszlovák kormány – családjával együtt – kitelepítette.
Szegeden végzett orvosi egyetemet az életét hivatásának szentelő körzeti orvos, aki 1969-től
haláláig Maglódon teljesített
szolgálatot. Pápes Tibor-díjat
azok a személyek kaphatnak,
akik az egészségügy területén
kiemelkedő teljesítményt értek
el. Pápes „dokira” az alaposság
és a szerénység volt jellemző.
Sereg Gyula (1923–1992) az összevont maglódi iskola igazgatója, a nyaralói iskola építtetője, majd igazgatója, díszpolgár (posztumusz, 1994). Sereg Gyula-díjat azok a személyek kaphatnak,
akik a város oktatási életében
kiemelkedő teljesítményt értek
el. Az ötvenes évek közepén a
nyaralói rész fejlődése szükségessé tette az iskolahálózat bővítését. Mivel állami pénz nem
állt rendelkezésre, Sereg Gyula
iskolaigazgató lelkes szervezőmunkájának következtében
megmozdult Nyaraló lakossága. Az összefogás eredményeként 1956-ban felépült egy két
tantermes, majd 1961-re egy öt
tantermes általános iskola és két
nevelői lakás. A társadalmi munka értékét mutatja, hogy míg a
nyaralói iskola összköltsége 930 000 Ft volt, a hasonló típusterv
alapján készült ecseri iskola 4 500 000 forintba került. 1962-ben
ismét kettévált az iskola. Az 1. számú (Központi) igazgatója Ladányi János, a 2. számú (Nyaralói) igazgatója Sereg Gyula maradt, aki folytatta az iskolahálózat fejlesztésére vonatkozó törekvéseit. 1975-ben gyakorlati műhely, konyha és könyvtár épült a
nyaralói iskolában. Az 1. számú Általános Iskola ebben az időszakban – 1977-ben – tornateremmel, 1979-ben pedig tanteremmel bővült.
Szeberényi Lajos (1820–1875) „Szeberényi Lajos, a Kisfaludy-Társaság tagja, Maglódon, 1820-ban született. A gimnáziumot
Selmeczbányán végezte - ugyanitt kötött barátságot Petőfivel is, a theologiát Pozsonyban, a jogot
Pápán hallgatta. 1846-ban Pesten ügyvédi oklevelet szerzett és
a fővárosban telepedve le, főkép
hirlapírással foglalkozott. 1848ban a Kossuth Hirlapjának volt
munkatársa és a Népbarát tót
kiadását szerkesztette. A szabadságharcz után orosz fogságba
került, de megszökött; azonban
1851-ben újra elfogták, majd
Csabára internálták. 1857-ben
makói, 1860-ban szegedi, 1864ben pozsonyi ev. lelkésszé lett
s Pozsonyban egyúttal a gyakorlati theologia tanárává. Meghalt
1875-ben, Pozsonyban. Czikkeket írt a korabeli napi, heti és egyházi lapokba, és szerkesztette a Néptanítók Könyvét.” Ő a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény
névadója.

v a gy u n k

Takács Lajos matematikus (Maglód, 1924 – Ohio, 2015), szülei Maglódon fűszer és vegyes kereskedelemmel foglalkoztak. A
számok iránti érdeklődése és tehetsége hamar megmutatkozott.
Elmondása szerint „mikor másodikos voltam, osztálytársaim
szorgalmasan magolták az egyszeregyet. Nekem nem kellett az
egyszeregyet megtanulni. Természetesnek vettem, hogy azt
tudni kell és nem tanulni.” Szeretett sakkozni, szívesen foglalkozott gyakorlati feladatokhoz
kapcsolódó számítások elvégzésével, de különböző gépek (gőzgép, autó, villanycsengő, rádió)
működésének titkait is nagy kitartással igyekezett megfejteni.
Középiskolában a érdeklődése elsősorban a rádiótechnikára és
a kapcsolatos számításokra irányultak. 1943-ban – érettségiző
diákként – részt vett az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai
Társulat által kiírt országos matematika versenyen, melyen második helyezést ért el. A Műszaki Egyetemen 1948-ban doktorált
Jordán Károlynál statisztikából. A következő évben Grünwald
Géza-díjjal tüntették ki. Mivel az ötvenes években politikai
feltételekhez kötötték az álláshoz jutást, az ’56-os forradalom
leverése után számos magyar tudós emigrált, köztük Takács
Lajos is. 1959 óta él az USA-ban. A clevelandi Case Western
Reserve University emeritus professzora. 1994-ben az USA-ban
Neumann-díjat kapott két, még Magyarországon írott cikkéért.
A matematikai statisztika nemzetközileg elismert kutatója. Róla
még nem neveztünk el díjat.
Wodiáner János és a Bánk bán
„Az Erdélyi Múzeum című folyóirat 1814-es pályázatára Katona
József beküldött egy művet. A lap a kolozsvári Nemzeti Színház
megnyitására várt történeti drámákat, erre készült el a Bánk bán.
Az eredményhirdetéskor meg sem említették e pályaművet, és
ami a korabeli postai állapotokat illeti, még akár az is megtörténhetett, hogy meg sem érkezett a szerkesztőségbe. Az ős-Bánk
bánból sokáig csak Bárány Boldizsár Rosta című kritikájából ismertek részleteket, 1912-ben azonban előkerült a teljes szöveg
Maglódon, és még ugyanebben az évben ki is adták könyvformában.” (Forrás: Papageno) „Az 1814 körül írt, és időközben elveszett Bánk bán-kéziratot majdnem száz évvel később tehát Maglódon találták meg. Ezt az irodalomtörténeti szenzációt vidékünk
földesurának, Wodiáner Jánosnak köszönhetjük. A nagy drámaíró
öccsének dédunokája – aki szintén kecskeméti származású volt,
és ugyancsak Katona Józsefnek hívták – 1910-től Maglódon élt,
és vasutasként dolgozott a „nagyállomáson”. Gondolhatnánk, a
kéziratot, mint családi örökségét hozta magával, de nem így volt.
Katona úr 1907-ig Kecskeméten járt gimnáziumba, ahol némi
zsebpénzért korrepetálta az egyik helyi parasztgazda fiát. Ez a legény mutatott neki egy vastag füzetet, „valami tragédiaféle” volt
benne, melyet „egy másik Katona József” írt. Katona úr elkérte
a füzetet a tanuló szüleitől, Maglódra költözése után pár évvel
pedig megismerkedett Wodiáner Jánossal, és megmutatta neki
a kéziratot. A kétezer kötetes könyvtárral rendelkező, kulturált
földbirtokos rájött, hogy az eredeti szövegkönyvet tartja a kezében, melynek 1848 után nyoma veszett. Wodiáner János eljuttatta
a Bánk bánt Császár Elemér akadémikushoz, aki hitelesítette a
„füzetet”, és 1912-ben már ki is adták könyvformában. A vasutas Katona József és a nagybirtokos Wodiáner János a Nemzeti
Múzeumnak adományozta nemzeti drámánk eredeti kéziratát.”
(Forrás: Sal Endre, Újságmúzeum)
Fajka Szilvia összeállítása
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

p r o g r a m o k
június 4. szombat 19:00 Emlékezzünk együtt Trianonra – Nemzeti Összetartozás Napja
június 5. vasárnap Pünkösdölés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a MagHázban
június 10. péntek, 17:00-20:00 Élményfestés a MagHázban
június 12. vasárnap, 10:00-20:00 Rákoskert Napja „Művészeti
szomszédolás” – vendég: Maglód. Táncház – Roszicska Hagyományőrző Egyesület, Kacamajka néptáncegyüttes, Maglódi
fúvószenekar – a Rákoskerti Művelődési Ház kertjében és
parkolójában
június 12. vasárnap, 15:00 Mirabell Gála a MagHázban
június 18. szombat, 13:00 Görhöny és Folkfesztivál
június 24-26. péntek-vasárnap Maglód város 15 éves
Városnapok
3. oldal
június 27-július 1. Mirabell tánctábor a MagHázban

Napközis nyári táborok

Igény esetén a gyerekek napközbeni felügyeletét a nyári
szünidőben is meg kell szervezni. Ezt a feladatot Maglódon
évek óta – az Önkormányzat és az Oktatási Alapítvány közötti megállapodás alapján – az iskola pedagógusai látják el.
A tanév befejezésétől egészen július végéig tartó, összesen
6 turnusban megszervezett táborba több mint kétszázhatvan
alsós tanuló jelentkezett. A hétfőtől péntekig tartó turnusok
– kedvezmények nélküli – térítési díja gyermekenként 06.30ig bruttó 2424 Ft/nap, 07.01-től bruttó 2767 Ft/nap, amely
tartalmazza a napi háromszori étkezést és a szolgáltatási díjat. A nyári napközis táborok költségeihez az Önkormányzat
mellett a Megerősítők Egyesület járult hozzá. A táborokban a
gyerekeket változatos programok várják, lesz angol, környezeti, kézműves gasztronómiai és logikai témahét is. A korábbi
évekhez képest a helyszín megváltozott, ezen a nyáron a nyaralói iskolában várjuk a táborozókat. Az iskola szervezésében
két ottalvós tábor is lesz a nyár folyamán, júliusban Balatonfenyvesen nyaralhatnak a felsős diákok, augusztus végén pedig művészeti tábor várja a legkisebbeket.
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jótékonysági rendezvény

A MAGAM Egyesület szervezésében május 8-án családi délutánt
tartottunk. A jótékonysági rendezvényen és a támogatójegy értékesítéséből befolyt összeget a Maglódi Napsugár Óvoda és a Maglódi Szitakötő Bölcsőde között osztottuk szét. A két intézmény
készségfejlesztő játékok beszerzésére és az alaptevékenység kiegészítésére fordította a kapott pénz. Az Egyesület a Hétszínvirág
és a Szivárvány Óvodának felajánlott egy-egy könyvcsomagot,
így támogatva két másik intézményt is. A Napsugár Óvoda és a
Szitakötő Bölcsőde a leírtakon túl mesekönyveket és interaktív
foglalkoztató könyveket kapott az Egyesülettől.
A rendezvény számos programmal várta a családokat, szinte
minden korosztály megtalálta a számára érdekes tevékenységet.
A gyerekeket különböző kézműves-foglalkozások, csillám- és arcfestés, játékos feladatok és ügyességi játékok várták. A könyvtár
dolgozói csendes szigettel és diavetítéssel kedveskedtek a résztvevőknek. A vállalkozó szellemű gyerekekről mosolyfotó készült.

A Gyömrői Önkéntes Tűzoltók és a Maglódi Rendőrség munkatársai is jelen voltak a rendezvényen: az érdeklődő gyerekek játékos formában ismerkedtek a két szervezet munkájával. A szülőket
számos kézműves termékeket kínáló kirakodóvásár várta.
A színházteremben különböző műsorral kedveskedtünk a családi napon résztvevőknek. Felléptek a Kis-Kacamajka táncosai,
magas színvonalú Sziluett mazsorett bemutatót láthattunk. Zenés
mozgásra csábította a gyerekeket és szüleiket a Zumba Fittnes, a
Zumba Kids, valamint az Art in Motion/RG. Interaktív pantomim
eladás varázsolta el a gyerekeket, majd a Vitéz László bábelőadáson együtt követhettük a jó felülkerekedését a gonoszságon.
A rendezvényen befolyt összeget Maglódi Szitakötő Bölcsődében
készségfejlesztő játékok, mesekönyvek és bábok vásárlására fordítottuk. A Maglódi Szitakötő Bölcsőde munkatársai és magam
nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást.
Gellérthegyi Tibor Györgyné intézményvezető

Bölcsődei hírek

A szülőknek március-április hónapban volt lehetőségük a 2022/2023-as
bölcsődei gondozási évre jelezni jelentkezési szándékukat. A 39 szabad
férőhelyre, április 30.-ig 77 jelentkezési lap érkezett be. A felvétel elbírálásánál nem a jelentkezési lapok
beérkezési ideje a döntő, hanem a
törvényi előírások és egyéb szakmai
szempontok. A szülők e-mailben
kapnak tájékoztatást felvételi igényük elbírálásáról. A Maglódi Szitakötő Bölcsőde június 13.-án tartja
bölcsődei ballagását és gyermeknapi
rendezvényét, melyre szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket. Reményeink szerint a rendezvény során a
gyerekek közelebbről is megismerhetik a tűzoltók és a rendőreinek munkáját, felszereléseiket, járműveiket.
Lehetőségük lesz egy kotró rakodó
géppel közelebbről megismerkedni.
Kollégáimmal kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és vattacukorral
várjuk bölcsődés gyermekeinket.
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A Napsugár Óvoda udvarán elkészült a vízelvezető rendszer, utána pedig műfű került a talajra.
Maglód Város Önkormányzatának, Tabányi Pál polgármesternek és Varga Krisztinának,
a Projekt Kft. vezetőjének nagy szerepe volt az anyagi forrás megteremtésében.
Gerzsényi Bertalan, Bódi Bálint és Stumpf Miklós vállalkozók pedig felújították az udvart.

maglódi oscar-díjas

Mit is jelent a Pedagógus Oscar-díj? Hallottunk már róla? A Neteducatio Magyarország vezető, budapesti székhelyű, távoktatással foglalkozó szolgáltatója, mely
2005 óta e-learning-képzésekkel, szakmai
anyagokkal segíti a pedagógusok munkáját. A szakmai tanácsadáson túl mára
már az ország piacvezető távoktatásos
továbbképzéseit kínálja, a portfóliókészítéshez, és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez
szükséges felkészítő anyagokkal együtt.
A több, hatékonyan és könnyen elvégezhető akkreditált képzés mellett szakkönyvek széleskörű választéka képezi
kínálatukat, a pedagógus szakma egészét
(óvodapedagógus, alsó és felső tagozatos
pedagógus, intézményvezető, bölcsődei
nevelő, tanító) kiszolgálva.

A középdöntőbe kerülés feltétele egy
háromperces videó elkészítése volt a
jelölt szakmai életútjáról, hivatásáról.
A videóra 10 napon keresztül szavazhattak rokonok, barátok, ismerősök, bárki,
akinek a jelölt szimpatikus volt a Neteducatio Facebook oldalán. Sokan támogatták Andreát a videó megosztásával,
illetve sok olyan ember támogatta, aki
ismerte, ismeri aktivitását, elhivatottságát, pedagógiai munkáját. A sok jelölt
közül minden kategóriában választottak
közönségdíjast és szakmai nyertest is. Aki
a legtöbb szavazatot gyűjtötte, elnyerte a
közönségdíjat, majd a szavazás lezárása
után néhány nappal a zsűri is értesítette a
jelöltek közül a szakmai nyerteseket a különböző kategóriákban. A maglódi óvodapedagógus a közönségszavazáson harmadik helyezést ért
el, és izgatottan várta, vajon
kit választ a szakmai zsűri.
A Konferciára két kolléganője, Illyés Zsóka és Juhász Jánosné Éva kísérte el
Andreát. Sok érdekes előadást hallgattak a múlt, jelen,
jövő szekciók alatt, és tárlatvezetést, továbbá digitális
újdonságokat is megtekinthettek az Óvodamúzeumban,
illetve a Konferenciaközpont
aulájában.
Andrea a Pedagógus Oscar-díjjal
kapcsolatos eseméNagy Ervin színművész átadja a díjat
nyekre így emlékszik vissza:
Az immár nyolcadik éve megrendezett „Nagyon megtisztelő érzés volt, hogy
Pedagógus Oscar-díjátadó ünnepség meg- több titokzatos személy jelölt a Pedagógus
szervezésével a Neteducatio nem titkolt Oscar-díjra, egyikőjük gyermeke a Csicélja a pedagógusi munka presztízsének gabiga ovis-csoportomba jár, ő felfedte
emelése és az odaadó pedagógusi hiva- magát, a többiek a mai napig sem jelenttás megbecsülése. A Pedagógus Oscar az keztek. Biztatom a többi, számomra ismeegyetlen olyan nagy elismerés a pedagógu- retlen jelölőt, hogy jelentkezzenek, szeretsok számára, amelyet tanítványaiktól, volt ném nekik is megköszönni a jelölést.
diákjaiktól, vagy a szülőktől érdemelnek
Örültem a Maglód Újság felkérésének
ki. Ezért a díjátadó ünnepség is különle- és a sok gratulációnak, melyet számomra
ges alkalommal és különleges helyszínen értékes emberektől kaptam. Köszönöm a
került megrendezésre 2022. április 27-én kedves szavakat a Polgármester úrnak, aki
a VI. Modern Pedagógus Konferencián, a másnap reggel felhívott, hogy gratuláljon,
festői szépségű kisvárosban, Martonvásá- és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának,
ron a Brunszvik-Beethoven Központ és az mely megkereste az óvodát, írhatnak-e cikÓvodamúzeum adott helyet idén eme ese- ket rólam az Akikre büszkék vagyunk rovaménynek.
tukban.
Mészárosné Ádám Andreát, a MaglóKöszönöm Maglód város támogatádi Napsugár Óvoda óvodapedagógusát sát, a főiskola megtisztelő bizalmát és
négy anonim személy jelölte a Pedagógus minden családtagomnak, rokonomnak,
Oscar-díjra. A jelölésről Andrea e-mail- ismerősömnek határon innen és túl, hogy
ben értesült, melyben a Neteducatio kérte, szavaztak rám, biztattak, erőt adtak ebben
küldjön magáról egy rövid bemutatkozást. a különleges küzdelemben.
Több száz önéletrajz közül a szakmai zsűBiztatok sok fiatalt, leendő kollégát,
ri kiválasztott hatvanhárom továbbjutót a hogy végezzék el az óvodapedagógus szaközépdöntőbe az alábbi kategóriákban: kot, válasszák ezt a szép pályát, mert a
kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, álta- gyermekek szeretetén túl sok kihívást és
lános iskolai tanító, általános iskolai tanár szépséget rejt magában ez a hivatás.”
és középiskolai tanár.
Nagy Márta
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kisiskolás
hétköznapok

Közeledik a tanév vége, ez már a végső
nekifutás. Az anyák napi ünnepségek izgalommal, készülődéssel teli időszakát az
évvégi dolgozatok követik az iskolában.
Nehéz időszak ez, hiszen már mindenki
– diák és tanár egyaránt – fáradt, nehezebben veszi az akadályokat, mindezért
mondhatjuk, hogy a kitartás, az együttműködés, a türelem és az egymásra figyelés
az egyik legfontosabb üzenet! Az iskolánkban megrendezett Boldogság futást
ennek szellemében szervezték a kolléganők. A program keretében minden osztály
egy futóversenyen vett részt, ahol bár az
első befutókat díjazták, mégis az összetartozást, az egymás segítését hangsúlyozva,
a cél a táv teljesítése volt. Az élmény, hogy
„Meg tudom csinálni! Képes vagyok rá!
Segítenek a társaim, amikor szükségem
van rá!”. Ezeket a szempontokat átbeszélve, minden osztály választhatott egy
Szuperhőst, akiről úgy érezték, hogy önmagát is felülmúlva teljesített, a díjazottak
közé juttatva őt. (A rendezvény ugyanezen
szempontok miatt volt zártkörű, hogy ne
külső motiváció vezérelje a gyermekeket, ne érezzék úgy, hogy mivel mindenki őket nézi, kötelezően teljesíteni kell!)
Azt hiszem bátran kijelenthetem, hogy
minden gyermek csupa pozitív élménnyel
tért haza. Jó volt látni, az örömöt az arcukon, amikor befutottak a célba, de azt is,
hogy ha valaki megbotlott esetleg, akkor
a többiek azonnal a segítségére siettek.
Remélhetőleg sikerül hagyományt teremteni, és minden évben megrendezni ezt az
eseményt. Köszönjük szépen a szervezőknek, Berencsi-Eke Csillának és Winkler
Ildikónak! Ez az időszak a szülőknek sem
könnyű -ezt saját tapasztalatból is tudom-,
hiszen már minden gyereknek a nyári szünet lebeg a szeme előtt, és gondolni sem
akar a fránya matematika dolgozatra, nem
hogy külön készülni rá még otthon. Szóljon hát a boldogság futás üzenete nekik is:
kitartást, türelmet és sikeres együttműködést kívánok a tanév végére!
Tot-Harsányi Kata
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fenntarthatóság

Immár harmadik alkalommal vesz részt iskolánk az országos
Fenntarthatósági témahét programban, melyet április 25–29. között rendeztek meg. A program célja a Föld Napja üzenetének, a
fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között. Iskolánk ezen a héten két projektnapon 18 osztály több mint
400 tanulóját mozgatta meg. Iskolán belüli és külső helyszíneken
megtartott foglalkozások a fenntarthatóság kérdéskörét járták körül. A 2021/2022-es tanév kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás. Ezek mellett a hulladék, mint állandó
téma is megjelenik. Ezekben a témákban kiemelten kezeljük az
egyéni, a kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeit. Iskolai szinten nagy hangsúlyt fektetünk a közösségre, annak összetartó erejére, a közös kapcsolatokra, az együvé tartozásra. Reméljük, hogy maglódi sulisnak lenni jó, és egy összetartó,
fenntartható, értékeit megőrző közösség maradunk. A legpozitívabb számomra az volt, hogy a 7. és 8. osztályos diákjaink maguk
fogalmazták meg, hogy az emberek önzősége mennyire gátolja az
optimális megoldások megvalósulását azáltal, hogy sokan csak
a saját érdekeiket nézik és döntik romba világunkat. Minden – a
fenntarthatósághoz is kapcsolódó – programnál fontos szempont
a „játszva tanulás”, a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzés, az
élménygyűjtés. Hiszünk az együttműködésben, a játékos tanulásban. Összességében úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ez így
megfogalmazódott bennük, megmutatja annak a folyamatnak az
ívét, amilyen szemléletet próbálunk elültetni bennük, hogy ezáltal aktív részesei legyenek a környezetünk védelmének és a fenntartható fejlődésnek.
Bede István
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Ebben a tanévben is megmutathatták földrajztudásukat
azok a 7-8.osztályos tanulók,
akik részt vettek a Teleki Pál
országos Földrajz- Földtan
Versenyen.
A verseny ismeretanyaga:
 a 7-8. osztályos tananyag,
a kontinensek  Magyarország földrajza  a Természetbúvár folyóirat „Világjáró és Hazai tájakon” rovatok
cikkei  Teleki Pál élete és
munkássága volt.
A verseny igazi megmérettetés minden jelentkező
tanuló számára, mivel az
órán összegyűjtött ismeretanyag mellett szükség volt
a logikus gondolkodásra, az
összetett kapcsolatok és ös�szefüggések keresésére, sokszor következtetésekre. Az
elért eredmények azt mutatják, hogy a nagy ismeretanyag ellenére
is vannak tanulók, akiknek sikerül ezt a tantárgyat elsajátítani és
megszeretni. A legjobb eredményt elérő tanuló Zsiborács Dávid,
aki büszkeségünkre Pest megye 30 településéből a legjobb eredményt érte el, és az Egerben megrendezett 3 napos Országos Kárpát-medencei versenyen képviselte nemcsak iskolánkat, hanem
Pest megyét is. Egy ilyen országos versenyen már csak a jók közül
is a legjobbak vannak. Büszkék vagyunk rá, neves iskolákat hagyott maga mögött, szép eredményt elérve. Minden versenyzőnek
ezúton is gratulálunk, remélve, hogy kedvet kaptak az elkövetkezendő versenyeken való részvételre is.
Bede István
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Az idei március 15-i műsort rendhagyó módon, interaktív színdarab formájában láthatták iskolánk felső tagozatos, illetve negyedik évfolyamos diákjai a MagHázban. A történet a jelenben egy
gyorsétteremben kezdődik, ahol négy diák arról beszélget, hogy
van-e értelme minden évben ünneplő ruhába bújni, és megemlékezni az 1848-as forradalom kitöréséről. Az eszmecsere során
időről időre megelevenednek a múlt eseményei is. A pozitív vis�szajelzéseken felbuzdulva a produkcióval neveztünk a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra. A Pest megyei
fordulóra Fóton került sor. Nem mertünk nagyot álmodni, hiszen
„társulatunk” február elején állt össze zömében hetedikes diákokból a „Ki szeretne a március 15-i műsorban szerepelni?” felhívásra. Nagy örömünkre sokan jelentkeztek a feladatra, mi pedig
mindenkinek adtunk szerepet a darabban. Nem válogattunk, nem
néztük meg, a jelentkezők milyen színészi képességekkel rendelkeznek. A szerepek többségére maguk jelentkeztek a diákok. Azzal dolgoztunk, amink volt, és az alkotás öröme hajtott bennünket
előre. Mindemellett fogalmunk sem volt, mire számíthatunk.
Gyermekszínjátszó versenyen még nem vettünk részt. Nem tudtuk, milyen jellegű és minőségű darabokkal neveznek a többiek, bár
azt sejtettük, hogy rajtunk kívül nem igazán fog senki ünnepi műsorral színpadra állni. Így az idei bemutatkozásunkat amolyan ráhangolódásnak, ismerkedésnek szántuk. Volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy arany minősítést kapott a csoportunk, és a hiteles
ünneplésért egy különdíjjal is gazdagodtunk. Természetesen rengeteg jó tanáccsal látott el bennünket a zsűri. Az építő jellegű kritika
mellett sok dicséretet is kaptunk. Nagyon tetszett a szakembereknek
a karakterek megformálása, és az egész csapatot kiemelték a hangos és érthető beszéde miatt. „Nekem a Vörösmarty Gimnáziumban
nehézséget okozna ennyi jól beszélő diákot összeszedni.” – mondta
az egyik zsűritag. Az országos döntőre nem jutottunk tovább, de
így is felülteljesítettük legmerészebb álmainkat is. Nagyon büszkék
vagyunk gyermekeinkre, akik részt vettek a megmérettetésben, és
időt, energiát nem sajnálva a legtöbbet hozták ki magukból: Gál Dániel, Garcsik Laura, Gulyás Hanna Lili, Gurbai Krisztián, Homoki
Lili, Keresztesi Márk, Kovács Ádám, Memlauer Zsófia, Nagy Botond, Papp János, Szabadi Máté, Szabó Iringó, Szécsényi Izabella,
Sztarahorszki Gergely, Tari Antónia, Tarnótzky Fanni, Temlin Dóra
Valéria, Varga Csenge Napsugár, Varga Kincső, Vince Kamilla.
Grandpierre Aranka

Felkészülés és búcsú

Cantate vasárnap hetében a Vermesy Péter Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Kóruskája és a Magdala Kórus közös koncertet adott a maglódi evangélikus templomban. A Magdala Kórus ezzel a fellépéssel készült fel a győri
országos evangélikus kórustalálkozóra. A kisiskolások
énekkara és az iskola művészeti igazgatóhelyettese pedig
ezzel az előadással köszönt el a Kóruska nyugdíjba vonuló
karvezetőjétől, Mácsainé Szegő Klára tanárnőtől.
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„Azért most légy bátor … és legyen bátor az ország egész
népe – így szól az ÚR - és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek URa. Mert ígéretet tettem nektek
… és Lelkem köztetek marad! Ne féljetek! Így szól a Seregek
URa: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a
tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, … Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt,
mondja a Seregek URa, és ezen a helyen békességet adok! így szól a Seregek URa.” (Haggeus próféta könyvéből)

Nehezebb újrakezdeni valamit, mint elkezdeni. A félbehagyott
dolgokat nehezebb folytatni.
Krisztus előtt 538-ban a babiloni fogságból hazatért zsidó nép
maroknyi csapata megkezdte a jeruzsálemi templom újjáépítését.
A fásultság azonban hamar úrrá lett rajtuk. A munkálatok megszakadtak. Ekkor lépett színre Haggeus próféta, aki így szólt népéhez: „Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az ÚR háza újjáépítésének ideje. … Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok
faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még
romokban hever?” A próféta Isten Lelkétől ihletett szavai szíven
találták a népet és folytatták, majd befejezték a templom építését.
Krisztus után 33-ban, egy jeruzsálemi ház felső szobájában,
kicsiny csapat imádkozott kétség és remény között. Mesterüket
keresztre feszítették. Aztán feltámadt a halálból, majd szemük láttára mennybe ment. Mi legyen velük? Mintha Jézus munkája félbe
maradt volna… és hát jól tudjuk: nehezebb újrakezdeni valamit,
mint elkezdeni. Aztán végbemegy a csoda, pünkösd csodája: Isten megrendíti azt a felső szobát Jeruzsálemben. Szélrohamhoz
hasonló zúgás támad, kettős tüzes lángnyelvek jelennek meg az
apostolok feje fölött, nyelveken kezdenek beszélni. Megtelnek
mind Szentlélekkel és a félbehagyott munka folytatódik. Péter
apostol prédikál a sokaságnak Krisztusról. A hallgatókat pedig,
mintha szíven ütötték volna. Megrendülnek és megtérnek. Így
születik meg a Krisztusban hívők közössége: az egyház.
A maglódiak első templomát a törökök dúlták fel. A török kiűzése után az utódok visszatértek a romok közé. Hozták magukkal

ü n n e p e

a Bibliájukat, rézveretes énekeskönyvüket. Talán akkor hozták magukkal a pünkösdi zöldágazás gyönyörű szokását is. Mindezeken
kívül még valamit hoztak magukkal: a hitüket. Azt a rendíthetetlen
Krisztushitet, amiért oly sokat kellett tűrniük. Valahányszor feljártak istentiszteletet tartani a maglódi templomdombra; valahányszor pünkösdkor feldíszítették zöld ágakkal, színes szalagokkal és
kendőkkel-keszkenőkkel az üszkös romokat – hittek abban, hogy
egyszer megújulnak a romos falak. Tudták, hogy bár nehezebb újrakezdeni valamit, mint elkezdeni, nekik mégis újjá kell építeniük
ezt a hajlékot. És évtizedek múlva, 1778-ban, felszentelték a maglódi evangélikus templomot úgy, ahogyan azt ma is láthatjuk!
Nehezebb újrakezdeni valamit, mint elkezdeni. A félbehagyott
dolgokat nehezebb folytatni.
2022-ben az emberiség nehéz helyzetben van. Közöny, csalódottság, keserűség vesz erőt rajtunk. Közösségeink erőtlenednek,
fogyatkoznak. Megpróbál bennünket korunk megannyi válsága:
migráció, járvány, háború, infláció… De hangzik a biztatás: „dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek URa. Mert
ígéretet tettem nektek … és Lelkem köztetek marad! Ne féljetek!”
– Ahogyan az első pünkösdöt szél, tűzláng, nyelveken szólás jele
kísérte, ugyanúgy a maglódi pünkösdöt is jelek kísérik: a zöld
nyárfaágakat mozgatja a szél; a színes kendők, szalagok a tűz
szimbólumai; nyelveken szól az ige, hangzik az ima és zeng az
ének. Mindez üzenetet hordoz: Isten nem hagyott el! Megtartja
ígéretét. Szentlelke ma is munkálkodik. Szíven akar találni!
Kedves Olvasó! Talán benned is ott van a vágy: de jó lenne
visszatalálni, gyermeki hittel újra bízni! Istenre lelni! Talán benned van az is: Nehezebb újrakezdeni valamit, mint elkezdeni. Valóban, a félbehagyott dolgokat nehezebb folytatni. De Isten biztat:
folytasd! Kezdd újra! Kezdd elölről! Ő segít újjáépíteni, megújítani lelked templomát! Nem kövekből, hanem élő kövekből – belőled – akar templomot építeni a Szentlélek! Ebbe a templomba
beépülni kegyelem, maga a pünkösdi csoda! Engedjük hát, hogy
belőlünk, mint élő kövekből építsen templomot közöttünk, Maglódon is, Isten Szentlelke!
Németh Mihály evangélikus lelkész
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Maglód Klenova városrésze teljes egészében lakó-pihenő övezet. Megelégedésünkre szinte az összes utca
aszfaltozott és rendezett. De sajnos az itt lakók örömét
beárnyékolják a felelőtlen sofőrök, akik a KRESZ-táblákat figyelmen kívül hagyják. A sebességkorlátozást
sok esetben nem tartják be, még a kihelyezett fekvőrendőröknél sem. Ez pedig ott, ahol ennyi kisgyermekes
család lakik, óvoda, bölcsőde és játszótér is van, még
komolyabb balesetveszélyt rejt magában. Éppen ezért,
minden maglódi és klenovai lakos érdekében szeretném felhívni a felelőtlen autósok figyelmét a lakó-pihenő övezet tábla néhány nagyon fontos jelentésére a
mellékelt képpel.
Kerek Tibor

g y o r s h a j t ó k

=
hirdetés

Örömmel jelentjük be, hogy június végén megnyitja
kapuit Maglód első Lipóti Péksége a Fő utca 26. szám
alatt. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
www.facebook.com/lipotipeksegmaglod

Az MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. maglódi
telephelyére belkereskedelmi értékesítő pozícióra
keres új munkatársat. Elvárás: közép vagy felsőfokú
végzettség, alkalmazható angol nyelvtudás. Iparági
tapasztalat előny. Bérezés megegyezés szerint.

2022.02.11.2100

Érdeklődni lehet: Vaskó Csaba, +36 30 242 1684,
info@mvv.hu, 2234 Maglód, Mendei út 2.

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

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

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

Az Enni adok, enni kapok-dobozt a Megerősítők Egyesület
(Damjanich u. 21.) működteti 2018 óta, célja a helyi rászoruló
emberek megsegítése. Az ételdoboz egy – kerítésre kívülről
felszerelt – vízhatlan szekrény, amelyhez bárki hozzáfér. Várjuk az ételadományokat, és azokat a személyeket, akik ingyen
hazaviszik a jószívvel felajánlott ennivalókat!
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ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.
Maglódon, komfortos, tiszta környezetben azonnali
munkakezdéssel felvételre keres:
Betanított munkára férfi munkatársakat keresünk fémipari munkakörre. Elvárás: józan életmód, jó fizikai képesség
Lakatos/Géplakatos munkatársakat
Szakirányú vagy betanított ismeret szükséges.
Üzemvezető
Feladat: komplex, teljes gyártási folyamatban való aktív
vezetői részvétel. Gépészmérnök végzettség, 2-3 év szakmai gyakorlat előny, Solid Works tervező program ismerete, angol vagy német nyelvismeret, határozott, magabiztos
fellépés szükséges.
Kereskedelmi értékesítő/ügyintéző
Elvárások: minimum középfokú végzettség, kommunikációképes angol nyelvtudás, kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, műszaki érzék, eredményorientáltság, precíz, felelősségteljes, önálló munkavégzés.
Feladat: komplex, minden ami a kereskedelmi ügyintézéshez kapcsolódik. Ajánlat készítés, projekt kezelés, kapcsolattartás a partnerekkel, számlázás stb.

ÁLLATORVOSI
Tervezését, telepítését,
RENDELÔ
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
Bende Zsolt
Rendelési
idô: hétköznapszerelô.
17–19 óráig
biztonságtechnikai
T 06-30/9484104
U bbiztonsag76@gmail.com
Hívjon bizalommal!

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

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

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

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

BÉR MEGEGYEZÉS SZERINT!
Érdeklődni személyesen: Maglód, Ady Endre u. 25-39.,
telefonon: 29/325-132, e-mail: ugyvezeto@isguniball.hu
– önéletrajz küldése szükséges

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

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

Hirdessen a Maglód újságban!
Telefon: 06 29 326 222
e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com
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Megrendeztük a 4. Maglódi sportágválasztót, amely
program részeként egészségnapot is tartottunk. Május
21-e reggelén félve tekintettünk az égre – felhők, enyhe
eső és erős szél köszöntötte
a sportágválasztó szervezőit. Bizakodva vetettük bele
magunkat a munkába, hogy
a helyszín a 10 órai kezdésre
tökéletes állapotba kerüljön
a sportágak képviselőinek
és persze a célközönség, a
gyerekek fogadására. Három
év kényszerszünet után került újra megrendezésre az
esemény, ezért nem csak az
időjárás, hanem a hosszú kihagyás is okot adott az izgalomra: hogyan fog sikerülni a
mai sportnap? Szerencsére a
megnyitó idejére az időjárás
ideális sportidővé alakult, kisütött a nap, és a gyerekek is
szép számmal látogattak ki az
eseményre. A maglódi egyesületek mellett több olyan
klub is ellátogatott hozzánk,
akik Maglód közvetlen közelében működnek és várják
a sportolni vágyó fiatalokat.
A rendezvényen látványos
bemutatókat kísérhettünk figyelemmel, kiemelkedő produkciót mutatott be a maglódi
Kung-Fu csapat, akik a tőlük

g y e r e k e k
s p o r t
j ó k e d v

mazsorett
m a s z a t

A MASZAT SE Tücsök programja a szokásos módon folytatódik a nyár kezdetével. Június 30-tól minden csütörtökön
este 18:00–19:30 között játékos-mozgásos vidám programmal várjuk a gyerekeket. A részvétel ingyenes.

A programokon kívül pedig a nyár ideális időszak felkészülni a szeptemberi
II. Városi futóversenyre!

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

megszokott oroszlán-táncot is
előadták dob kísérettel. Ezúttal két oroszlán is bemutatkozott egy vörös és egy fekete,
nagy sikert aratva a látogatók
körében. Ezután tradicionális
fegyveres és pusztakezes formagyakorlatokat láthattunk
tőlük. A Kacamajka és a Capoeira egyesület is bemutatóval színesítette a programot. A
sportágak mellett a rendőrség
is népszerű feladatokkal várta a gyerekeket, kerékpáros
ügyességi pályán és részeg
szemüveggel tehették próbára
ügyességüket. Játékos vetélkedők, ügyességi feladatok, a
különböző sportágak kipróbálása és persze a résztvevők között a nap végén a számtalan
értékes sportnyeremény tette
igazán élvezetessé és izgalmassá a programot. Úgy gondolom, hogy a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) célkitűzése – a gyerekek számára alternatívaként bemutatott
számtalan sportág megismertetése – olyan cél, mely mellé
sok sportoló és civil szervezet
szívesen csatlakozik. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített
ennek a remek sportnapnak a
létrejöttében.
Remport Csaba, a KEF elnöke

A maglódi mazsorettes lányok sikereiről következő lapszámunkban
írunk. Addig is gratulálunk nekik, a felkészítőiknek és a szüleiknek!

h í r e k

További nyári programjaink:
06. 24–26.: Tücsök tábor Diósjenőn
06. 22–24: Mosonmagyaróvár-Kimle
kerékpáros-evezős túra
08. 02–07: Gyergyó, erdélyi túra
08. 13: II. Csillagfeszt – hullócsillagok
éjszakája (sátorozási lehetőséggel)
Info: Facebook/Maglódi Szabadidő,
-Természetjáró és Sportegyesület
Kapcsolat: maglodimaszat@gmail.com

tüdőszűrés
2022. június 9–17-ig

hétköznap 8:00-18:00 óra között.
2234 Maglód, Fő utca 24.
(Régi művelődési ház, bejárat a
Kölcsey Ferenc utca felől)
MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!

▪ 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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Az idény utolsó fellépése volt Turán
legkisebb kézilabda korosztályaink számára május 22-én. Mind a lányok, mind a fiúk töretlen fejlődését
mutatja, hogy mindkét nem meggyőző teljesítménnyel nyerte meg
mérkőzéseit. A fiúk a Gyömrő ellen igazi örömkézilabdát mutattak
be, és 23–1-re verték a szomszéd város fiataljait.  Lányok  Maglódi TC U8–Hatvan 12–1 g: Görög L. 4, Csajbók L. 3, Herczeg A.
L. 2, Vajda N. 2, Nagy O. - Szilágyi Zs. 6 védés, Majdanics Zs. 3
védés  Maglódi TC U9–Databall (Kistarcsa) 15–11 g: Görög L. 6,
Csajbók L. 4, Herczeg A. L. 3, Vajda N. 2, Majdanics Zs. 7 védés,
Szilágyi Zs. 2 védés  Fiúk  Maglódi TC–Hatvan 16–4 g: Sebők
M. 5, Almási A. 3, Sándor Cs. 3, Csajbók S. 2, Újvári F., Újvári Z.
- Nagy Levente 5 védés  Maglódi TC–Gyömrő 23–1 g: Csajbók
S. 6, Sándor Cs. 6, Almási A. 4, Újvári Z. 4, Sebők M. 2, Újvári F. Nagy Levente 5 védés

Szamoránsky Piroska, edző: Eredményes volt U8-as korosztályaink
bajnoki zárása. A harmadik fordulóban a lányok a Hatvan csapatát
verték 10-1-re, majd azzal a Kistarcsával játszottunk, akiktől két
hónapja 14-7-re kikaptunk. Sikerült a visszavágnunk, mert most
15-11-re mi nyertünk. Ezen a meccsen külön ki szeretném emelni
Majdanics Zselyke nagyszerű védéseit, Vajda Nóra védőmunkáját.
Támadásba Csajbók Lili és Herczeg Anna Léna mutatott extrát. Az
előző forduló képest védekezésben is sokat fejlődtek a lányok. A fiúk
szintén ragyogó napon vannak túl. A Hatvan és a Gyömrő ellen is
magabiztos játékkal rukkoltak elő. Utóbbi találkozón második sor
kapott több lehetőséget és gyönyörűen tudott is élni vele mindenki.
Szuper hétvége volt, örülök, hogy ilyen lelkes és ügyes kis csapatoknak lehetek az edzője!
A május meghozta az áttörést felnőtt labdarúgó csapatunk életében, hiszen háromszor is győzni tudtunk, ám későinek bizonyult
a feltámadás. Noha pontszámban beértük az előttünk álló Budakalász együttesét, de kevesebb győzelmünk van, így mi szorultunk a kieső pozíciót jelentő 15. helyre. Nagy valószínűséggel a
megyei másodosztályban kezdjük meg augusztusban az új évadot.
Legutóbb a 2003/2004-ben szerepeltünk a második vonalban, akkor bajnokként jutottunk fel a megyei első osztályba, majd két év
múlva az NB3-ba, ahol háromszor is ezüstérmesek lehettünk. Természetesen keserűséggel tölt el minket a tény, hogy kiestünk, de
a szezon egészét nézve kijelenhetjük: rendkívül pechesek voltunk.
11 döntetlent játszottunk, így hiába a kevesebb vereség, sok pontot
veszítettünk. Összességében csak egy ponttal kevesebbet, mint ős�szel, mégis hárommal rosszabb helyre csúsztunk. Az utolsó előtti
fordulóban, Nagykátán végig támadtuk a meccset, de potyagóllal
maradtunk alul, a Veresegyház ellen, 0-2-ről, fordítottunk 4-3-ra a
88. percben, majd a 91. percben kiegyenlített az ellenfél, ha csak
a kettőből egyik pontvesztést elkerüljük, bennmaradhattunk volna.
Sajnos nem sikerült… Felnőtt együttesünk vesszőfutását után-
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pótlás együtteseink feledtethetik, ami sikerülni is látszik. Megyei
első osztályú U19-es együttesünk továbbra is harcban van a dobogóért. Elmúlt öt mérkőzésén 59 gólt szerző U16-os csapatunk
pontazonossággal áll csoportja élén, csak rosszabb gólkülönbsége
sorolja a második helyre. Vecséssel állnak nagy harcban, egyszer
sikerült is megverni őket, de a visszavágón, tartalékos összeállításban sajnos alulmaradtunk. U13-as korosztályunk egy lépésre
van a bajnoki címtől, amihez mindössze egy pontot kell szereznie. Öregfiúk csapatunk is feljavult májusra, de a dobogóra már
nem maradt esélyük, így az elmúlt évekkel ellentétben most meg
kell elégednünk a középmezőnnyel. EREDMÉNYEK: Felnőtt 
Maglód-HelloParks–Taksony 0–4  Gyömrő–Maglód-HelloParks
2–2 g: Vékei N., Balló H.  Maglód-HelloParks–Budakalász 1–0
g: Seregy T.  Maglód-HelloParks–Tököl 3–1 g: Balló H., Seregy T., Rostás R.  Nagykáta–Maglód-HelloParks 1–0  Maglód-HelloParks–Veresegyház 4–4 g: Seregy T., Balló H., Kalina T.,
Hajdu B.  CSO-KI–Maglód-HelloParks 0–2 g: Balló H., Horváth
R.  Végeredmény: 1. Gödöllői SK, 2. Dunaharaszti, 3. Vecsés,
4. Biatorbágy, 5. Dunavarsány, 6. Veresegyház, 7. Nagykáta, 8.
Pilis, 9. Kiskunlacháza, 10. Tököl, 11. Gyömrő, 12. Taksony, 13.
Felsőpakony, 14. Budakalász, 15. Maglód-HelloParks, 16. CSOKI sport  U19  Örkény–Maglód-HelloParks 0–2 g: Ernhöffer
M., Szalai M.  Maglód-HelloParks–Taksony 3–3 g: Meczner K.,
Lajti L., Osvalda G.  Kismaros–Maglód-HelloParks 3–1 g: Véglás P.  U16  Maglód-HelloParks–Mogyoród 20–1 g: Pápa R.
6, Kovács Bálint 4, Fodor D. 3, Lengyel R. 3, Kiss K., Gyorgyovics Z., Nagy Botond, Béres A.  Ecser–Maglód-HelloParks 0–10
g: Kovács B. 3, Matók B. 3, Lengyel R., Pápa N., Pápa R., Kiss
K.  Kerepes–Maglód-HelloParks 0–10 g: Kiss K. 3, Lengyel R.
2, Gyenes G., Fodor D., Kovács Bálint, Kovács Barnabás, Nagy
Balázs  Maglód-HelloParks–Csömör 17–0 g: Pápa R. 7, Gyenes
G. 2, Fodor D. 2, Lengyel R. 2, Kovács Bálint 2, Gyorgyovics Z.
 Vecsés–Maglód-HelloParks 7–2 g: Pápa R., Lengyel R.  U13
 Maglód-HelloParks–Pilis 4–1 g: Teplán Á., Vánkos D., Szénási
B., Gyüre M.  Monor II.–Maglód-HelloParks 0–5 g: Vánkos D.
3, Németh L., Teplán Á.  Maglód-HelloParks–Kőbánya 0–1 
Abony–Maglód-HelloParks 1–4 g: Balogh M. 2, Vánkos D., Molnár Cs.  Öregfiúk  Fót II–Maglód-HelloParks 5–2 g: Budafai
G., Csaba S.  Maglód-HelloParks–Mende 9–1 g: Csaba Zs. 5,
Csaba S. 2, Lázár Z., Veres L.  Csömör–Maglód-HelloParks 5–4
g: Veres L. 2, Veréb K., Budafai G.  Maglód-HelloParks–Kerepes
6–4 g: Veres L. 2, Veréb K., Klusóczki B., Simon L., Csaba S.
Legkiemelkedőbb teljesítményt felnőtt futsal gárdánk nyújtja,
amely kiélezett küzdelmet folytat a Rubeola csapatával a biztos
feljutást jelentő első helyért. Miután fő riválisunk botlott Nyíregyházán, csapatunk újra elfoglalta a vezető pozíciót. A második hely
is NB1-es kvalifikációt érhet, de ott csak sikeres osztályozó után
valósulhat meg a feljutás.  Rubeola–Maglódi TC 2–2 g: Horváth
R., Jenei K.  Mád–Maglódi TC 3–5 g: Papp R. 2, Vékei N. 2,
Horváth R.  Maglódi TC–Gyöngyös 5–3 g: Vékei N. 3, Horváth
R., Petric B.  Maglódi TC–Csenger 6–2 g: Seregy T. 3, Vékei N.,
Papp R., Jenei K.
Asztaliteniszezőink a Dunaharaszti csapatai ellen zárták a bajnokságot. Az utolsó előtti fordulóban 11–7-re nyertünk majd, a már
bajnok címet szerzett Dunaharaszti II. ellen nagyaranyú vereséget
szenvedtünk, ami azért is fájó, mert így a Gödöllő győzelmével
megelőzött minket és lecsúsztunk a dobogóról. Egy diadal azért
jutott nekünk is, hiszen az egész bajnokságban kiemelkedően játszó Márton Balázs az első helyen végzett a teljesítmény listán, 97
százalékos mutatóval.  Maglódi TC–Dunaharaszti III. 11–7 pontszerzők: Székely L.–Ivanics I. (párosban), Ivanics I. 4, Székely L. 2,
Kiss F. 2, Burján P. 2 (egyéniben)  Dunaharaszti III.–Maglódi TC
16–2 pontszerzők: Ivanics I., Kiss F.  Végeredmény: 1. Dunaharaszti II., 2. Őrbottyán II, 3. Gödöllő, 4. Maglódi TC, 5. Albertirsa,
6. Top Fitness, 7. Dunakeszi, 8. Dunaharaszti III., 9. Gyál, 10. Őrbottyán I.
Bíró Roland
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