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Kedves Olvasóink!
A MagHáz és a könyvtár július 18-29. között zárva tart.
Az Önkormányzat is ebben az időszakban rendelte el a
közigazgatási szünetet. Első ügyfélfogadási nap augusztus
1-jén 13-16 óráig lesz. Addig kizárólag halotti anyakönyve-

A húszas-harmincas években virágkorát élte a település,
melynek a második világháború, majd a ránk kényszerített fél
évszázados csipkerózsika-álom
vetett véget. Az új évezred kezdetén indult el az a felzárkózási
folyamat, amely azóta is érezhetően jelen van mindennapjainkban. Az egykori kizsákmányolt
és háttérbe szorított falu új erőre
kapott, és ha nem is óriási léptekkel, de makacs szívóssággal
halad egyre feljebb és feljebb.
A fejlődésnek sokféle mérőszáma létezik, amely objektíven
tükrözi a változást. Elő lehetne
hozakodni a felépített intézmények adataival, az aszfaltos utak
kilométereivel, a milliárdos helyi beruházásokkal, amelyek
mind önmagukért beszélnek.
Ma azonban sokkal fontosabb folyamatról kell elismeréssel szólnunk. Az egyre erősödő
lokálpatriotizmusról,
amely
minden közösség, minden település erősödésének az alapja.
Ez az érzés a tősgyökeres polgárokkal együtt születik és fejlődik, a frissen betelepültek között azonban lassan alakul ki és
nehezen terjed, de mindnyájunk
szerencséje, hogy ragadós és
megállíthatatlan. Előbb alakul
ki a gyerekeknél az iskolában, a
sportpályákon, különböző közösségi élmények alkalmával, mint
felnőtteknél. Legtöbb esetben a gyerekektől vándorol át szüleik
gondolkodásába, de a lényeg hogy minél többen eljussanak a felismerésig; van mire büszkének lennünk. Igenis büszkének kell lennünk maglódi hagyományainkra, kultúránkra, oktatásunkra, sportsikereinkre, épített és természeti értékeinkre. Büszkék vagyunk
irodalmi alkotóinkra, professzionális és amatőr képzőművészeinkre, iparművészeinkre, de gyermekeink rajzaira, festményeire is,
melyek a maglódi közösséget gazdagítják.
Köszönöm a szervezőknek, hogy létrejött ez a kiállítás városunk 15. születésnapján, amely egyben Petőfi emlékév is! Köszönöm a sok szép képet és rajzot, melyek méltó keretbe foglalják
városnapi programjainkat!
Tabányi Pál polgármester ünnepi beszéde
Babos László alkotása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Maglódiak!
Ünnepelni gyűltünk ma össze,
nem magunkat ünnepeltetni.
Ez a hétvége nem a fennkölt
gondolatoké, nincs himnusz
és szózat, ez a hétvége egyszerűen csak az építő összetartozásról, a lokálpatriotizmusról,
a büszke maglódiságról szól.
Magunk elé idézzük az ismeretlen ősöket, akik több
alkalommal is felépítették ezt
a települést és maguk képére formálták dimbes-dombos
környezetüket. Szálláshelyet
teremtettek maguknak, melyre
gyermekeik, unokáik már szülőföldként emlékeztek vissza.
A tatárok, törökök, szerbek dúlása után a felvidékről
történt betelepítés hozott új
életet a maglódi patak partjára. Megfordult itt a nemzet
leghíresebb székálló legénye,
ünnepelt színésznője, világhírű ördöglovasa, de Maglód a
kétkezi munkás és parasztembereknek köszönheti a több
mint 300 éve tartó állandóságát, amely megteremtette
a polgárosodás alapját.
Maglód az egykori pár tíz
fős jobbágyfalu ma tizenháromezres város. Tizenöt évvel
ezelőtt itt a Magház avatási
ünnepségére érkezett a hír, hogy első kezdeményezésünkre megkaptuk a városi címet. A felhőtlen öröm azonnal büszkeséggel is
párosult, na meg némi iróniával. Volt aki javasolta, hogy írjuk ki
a helységnévtábla alá: „ez a falu város.” A túlzottan optimisták
pedig arról beszéltek, „meglátjátok, Maglód világváros lesz.” Kinek-kinek fantáziájára bízom, hogy melyik állítás állta ki az idő
próbáját. Egy biztos, bőven jut még teendő a következő 3-4 évtizedre is.
2007. óta 15 év telt el, de Maglód 28 évet öregedett... bízom
benne, hogy csak a város, és nem az itt lakók! Történt ugyanis,
hogy a várossá válást alátámasztó dokumentumokban korábbi ismereteink alapján Maglód első írásos említését 1352-re datáltuk.
Azóta az önkormányzat által finanszírozott kutatás eredményeként újabb papírra vetett bizonyíték látott napvilágot, mely szerint 1339-ben már lakott helyként tüntették fel Maglódot. Ismerve
a kutatók elszántságát, hamarosan eljutunk az avarkorig.

(Folytatás a 2-3. oldalon)
zéssel kapcsolatban lehet az önkormányzati ügyeletet keresni. Az elérhetőségek a honlapon közzé lesznek téve, de
ebben az időszakban egyéb anyakönyvi ügy intézése szünetel. Következő lapszámunk szeptember elején jelenik meg.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
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Tabányi Pál polgármester 15 éve vehette át a városi rangot jelképező városkulcsot és e
jubileumot most, június 24-26-án ünnepeltük. Az első napon (péntek este) Tabányi Pál
polgármester tartott ünnepi beszédet a MagHázban, ahol helyi felnőtt- és gyermekalkotók képzőművészeti alkotásaiból rendeztek kiállítást. A most is látható tárlat két részből
áll, egyik a jubileumi évfordulóra készült művek, másik része pedig az iskolások által a
Petőfi bicentenárium alkalmából készített képek. Az emelkedett alkalomnak megfelelően a színházteremben folytatódott az aznapi program: a Vermesy Péter Általános Iskola
művészeti tagozatának ifjú muzsikusai és művésztanárai varázsolták el a közönséget.
Aztán színpadon termett a „kis” Kacamajka, amely társulat ugyancsak nagy produkciót
mutatott be, végül a Maglódi Kacamajka hívta az udvari tűzugrásra a közönséget. Másnap, szombaton reggel 8-tól egészen 23 óráig kínált műsort a városnap a patakparton.
Városfutással indítottak a sportosabb maglódiak, majd a helyi gasztronómiával és néphagyományokkal ismerkedhettek a látogatók. A Roszicska
és a Maglódi Kacamajka összefogásával a táncbemutató görhönykészítésbe „torkollott”. Maglód lánya, a háromszoros Fonogram-díjas Kovácsovics Fruzsina egy órán át szórakoztatta a kicsiket, és az őket elkísérő
szülőket-nagyszülőket, utána pedig autogram-kérésekre és közös szelfik
készítésére került sor, amely során Fruzsina kedvességét, szerénységét,
„emberi arcát” még jobban megismerhettük. Deres fejű urak követték a
fiatal művésznőt, Ezüsthang címen nótáztak, de aranytorkuk van, akárki
meglássa-meghallja! Aztán a kicsik és nagyok tüzet olthattak az árnyékos
oldalon, miután Pompi, a tűzoltó manó vidám történeteit megismerték.
Profi lánglovagok gyújtották a tüzet, az egyik tűzoltóautó pedig egy felfújható ugrálóvár volt. Délután apácák töltötték be a nagyszínpadot és a
fergeteges show után, a Maglódi Nők Klubja tagjaiként tovább segítették
a rendezvény zavartalan lebonyolítását. Még ifjabb korosztály, a mazsorettek következtek, aztán egy old boys csapat, Kamarás Zoltán és Barátai
adták elő ifjúi hévvel a nagyszerű rock-koncertjüket. Majd a Dominó
Rock Band volt hű aznapi jelmondatukhoz: „A gálya, a hajsza és a Főnix
éjszakája”. Nem volt hideg, 36 fokban játszott vérpezsdítő indulókat a rezesbanda (a Vermesy Fúvószenekar, Jutasi Miklós szenvedélyes vezényletével). Hanem
az Ég megirigyelte a földi jókedvet, vagy csak neki is melege lett, délután egy kisebb
szélvihart és esőt küldött a patakpartra. Elmosni mégsem tudta a városnapokat, Szentpéteri Csilla, a világhírű zongoraművész, a Szentpéteri Csilla and Band ledfalakkal, fényés hangeffektusokkal felturbózott koncertshow-t adott este 9 órától. 11 órakor vastapssal
zárult a fergeteges audio-vizuális koncert. A makói származású művésznő 6 éves kora
óta zongorázik. 2000-ig komolyzenei darabokat játszott, aztán jazz, rock, latin műveket
és filmzenéket is felvett repertoárjába, és saját szerzeményeit is játssza. Európa, Amerika és Ázsia nagy városai után hozzánk is ellátogatott a Szentpéteri Csilla and Band,
emlékezetessé téve a jubileumi ünnepségsorozatot. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk,
ki és mi minden szórakoztatta még a 15 éve várossá vált Maglód apraját-nagyját. Körhinta, óriás fajátékok, továbbá sportos foglalkozások a Családsegítő, a KEF és a Szivárvány óvoda vezényletével. A nőklubosok kora reggel óta ahol tudtak segítettek, pakoltak
szervezkedtek, rendezkedtek, gondoskodtak a kézműveskedőkről a nagy melegben, a
büfések sütöttek, de kürtős kalácsot és fagyit is árultak. Két tanító néni (Brigi néni és
Marita néni) egész nap csillámtetkót készített a gyermekek (s olykor felnőttek) kezére.
Vasárnap reggel a katolikus templomban folytatódott az ünnepségsorozat, az ünnepi
szentmisét követően a Szent István téren beszélt a székelyudvarhelyi Elekes Gyula tűzzománc-művész a Szent Koronáról és a nálunk felállított Szent Korona kiállításról, melyet
ő álmodott meg, tervezett, készíttetett és indított el Nagy-Magyarországi vándorútjára.
A nálunk is kiállított korona-makettről Elekes úr elmondta, az erdélyi város templomkertjében állították ki először, hogy a román hatóságok ne tudják betiltani. Aztán meg épp
itt, Maglódon számlálták a hétszázezredik megtekintőt, nemzeti szimbólumunk olyannyira népszerű lett. Ugyanitt a Magdala ökumenikus kórus
gyönyörű kiskoncertet adott, de a hangulat, amit teremtettek Simon Barbara tanárnő vezényletével, nagykoncertté nőtte ki magát a téren. Ugyancsak megjelentek a helyi történelmi egyházak vezetői is a Szent István
téren, akik ökumenikus imádságot tartottak. Majd kézműves foglalkozások keretében maglódi és nemzetiszín zászlókat illetve Szent Koronákat
készíthettek a gyerekek, a Családsegítő munkatársai pedig – a hőségben
– limonádéval kínálták a látogatókat. Köszönetet mondunk mindenkinek,
aki részt vett a színvonalas háromnapos rendezvény előkészületeiben, a
szervezésben, a lebonyolításban, illetve képzőművészeti alkotásával, zenés műsorával vagy más tevékenységével szórakoztatta Maglód ünneplő
közönségét!
Fajka Szilvia sajtóreferens
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A júniusi képviselő-testületi ülés fő pontjai

á

BESZÁMOLÓ a Monori Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről. Béres Károly tű. alezredes, parancsnok beszámolójából megtudhattuk, hogy Maglódon a tavalyi
évben minimálisan, de csökkent a Maglód területéről érkező riasztások száma. Összesen 52 esetben vonultak, melyből 4 esetben tűzesethez indultak, ebből 2 lakástűzhöz,
melyben sajnos 1 haláleset is történt, és két autó kiégésénél volt szükség a segítségükre.
Jelentős számú viharkárhoz vonultak és két esetben közlekedési balesetnél volt rájuk
szükség. Parancsnok úr nagyra értékelte a Gyömrői Önkéntes Tűzoltók segítségét, szinte minden esetben elsőként értek Maglódra, és megköszönte a Maglódi Önkormányzat
támogatását is.
BÉREZÉS. A kötelező feladatellátás keretében sok területen tapasztalható a munkaerőhiány és ennek következtében a munkaerő elvándorlás. Számos önkormányzat a
közalkalmazotti bértáblán felüli juttatásokkal próbál úrrá lenni a krónikus szakember
hiányon. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következő képviselőtestületi ülésre készítsék elő a helyi óvodákban dolgozó közalkalmazottakat megillető pótlékrendszer meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 2022. szeptember 1-től 2022.
december 31-ig szóló időtartamra fedezetként 10.000.000 Ft összeget irányoz elő a saját
bevételei terhére.
CSAPADÉKVÍZ gyűjtés önkormányzati támogatással. A szélsőséges időjárás okozta
nagy mennyiségű csapadék városszerte egyre nagyobb problémát jelent. A burkolt felületek térnyerésével egyre kisebb szikkasztásra alkalmas terület marad mind közterületen,
mind a magán ingatlanokon. Ráadásul egyre jobban elterjedt az a HÉSZ által is tiltott
tendencia, hogy a felszíni csapadék a közterületre kivezetésre kerül. Maglód domborzata sok esetben nem teszi lehetővé a csapadék folyamatos, árokban történő elvezetését.
A szikkasztó árkokat pedig nem egy esetben az ott lakó polgárok kényelmi szempontból
betemetik. A felszíni vizek kezelésével, hasznosításával kapcsolatos szemléletformálás
az egyre sürgetőbb feladataink közé tartozik. Ehhez javasolt polgármester úr egy olyan
önkormányzati pályázati rendszer megalkotását, mellyel városunk polgárait ösztönözni
tudnánk az ingatlanjukon keletkező csapadékvíz gyűjtésére. A javaslat szerint évente
ismétlődő forrás biztosításával támogatnánk a vízgyűjtő tartályok, szivattyúk beszerzését, telepítését. Előzetes elképzelés szerint a bekerülési költség 50%-át kell az ingatlan
tulajdonosának vállalnia. A pontos részletek kidolgozása most kezdődik.
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Maglódot választotta
a Magyar Posta Zrt.
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A Magyar Posta Zrt. Magyarország legnagyobb automatizált központi csomagfeldolgozóját építi meg Maglódon, az ügyfelek színvonalasabb ellátása érdekében.
A Wodianer ipari parkban (városi temető
mellett) 30 milliárd forintból tervezett létesítményből szolgálná ki a posta az országos hálózatának kisebb átrakodó pontjait.
Az óriási, 38 000 négyzetméter alapterületű központi csomagfeldolgozó építése
még a nyáron megkezdődhet, és a tervek
szerint 2023. év végére el is készül.
A beruházás jelentős iparűzési adóbevételt generál majd városunknak, valamint
több száz munkahelyet teremt Maglód és
a környező településen lakók számára,
azonban forgalomnövekedéssel is fog járni, amely már az így is túlterhelt útjainkat
további kihívás elé állítja.
Mivel állami beruházásról van szó, az
önkormányzatnak nagyon kicsi a mozgástere, érdekérvényesítő ereje, ezért csak
javaslatokat, észrevételeket tehetünk. Az
előzetes tárgyalásokon kértük a fejlesztési
terület megközelítéséhez a 31-es úttal párhuzamos bekötő út megépítését (északon
Pécel felé) , valamint a maglódi postahivatal épületének bővítését és korszerűsítését.

Rongálók

A TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A Sportegyesület Szabó Bence 18 éves
maglódi fiatalnak, aki 11 éve veseátültetett asztaliteniszező, a Szervátültetettek és Művesekezeltek Oxfordban megrendezendő Európa Bajnokságán való részvételéhez kér támogatást. A kérelemben szereplő 500.000 Ft-os összeg tartalmazza az utazás költségét,
a versenyen való részvételt és a szállás-étkezést is. A képviselő testület 350 000, a Maglódi Torna Club 100 000, Stefán Povázson Szilvia és Horváthné Kertész Erzsébet pedig
50-50 000 Ft-tal támogatták a kérelmet.
A GYÖMRŐI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP kapacitás problémái évek óta ismeretesek, számtalanszor merült fel a téma a képviselő-testület ülésein is. A kistérségi
szennyvíz-agglomerációt alkotó 3 település (Gyömrő, Maglód, Ecser) intenzív lakossági
és gazdasági fejlődését, valamint a folyamatban lévő fejlesztéseket figyelembe véve,
2026 után nem látható biztosítottnak a gyömrői szennyvíztisztító telepen a szennyvizek
kezelése, még a jelenleg folyamatban lévő kapacitás-bővítés mellett sem. Most műszaki lehetőség adódik a gyömrői telep terhelésének csökkentésére azáltal, hogy Ecser a
saját szennyvizét a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. rendszerébe kötné, így a felszabaduló kontingens Maglód és Gyömrő vonatkozásában pozitívumként hat. Ezért a Képviselő-testület támogatta Ecser Nagyközség agglomerációs átsorolásának támogatását
a Budapesti szennyvíz-agglomerációhoz.
Városunknak napról-napra növekvő GÉPJÁRMŰFORGALOMMAL kell megküzdenie. Az M0 31-es csomópontjában tapasztalható dugók miatt sokan Ecsernél hajtanak
le és Maglódon át folytatják az utat Gyömrő, ill. Mende irányába. A közlekedésbiztonsági szempontok előtérbe helyezésével folyamatoson dolgoznunk kell a lakosság biztonságérzetének javításán. Lehetőség van rendőrségi egyeztetést követően fixen elhelyezett
sebességmérő (Trafibox) lakott területen történő elhelyezésére. Ezzel a berendezéssel
hatékonyan tudnánk fellépni a fő közlekedési utakon a gyorshajtók ellen. A berendezés
bekerülési költsége kb. 3.000.000.- Ft + Áfa, melyet az önkormányzat költségvetésében
kell biztosítani. A telepítés helyét a Monori Rendőrkapitánysággal engedélyeztetni kell.

A Martinovics-téri szökőkútban ismét
anyagi kár keletkezett. A területen térfigyelő kamera működik, a rongálás pedig
bűncselekmény, amely jogi következményeket von maga után. A keletkezett kár
javításának összegét az önkormányzat az
adófizetők pénzéből finanszírozza, ezért
megkérjük a maglódi lakosokat, hogy ha
rendeltetésszerűtlen használatot észlelnek,
figyelmeztessék lakótársaikat vagy akár
név nélkül jelezzenek a közterületfelügyelet felé. Mindannyiunk érdeke, hogy vigyázzunk közös értékeinkre.

békétlen

béke

Az első világháborút lezáró átkos békediktátumról mi is
megemlékeztünk június 4-én. A résztvevők elénekelték a Magyar és a Székely Himnuszt, majd Kérges László alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Azt követően a Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói
adtak műsort. Városunk egyházi vezetői is segítettek oldani
a ma is sajgó gyászunkat.

„Kedves Maglódiak! Kedves Barátaim! Szeretettel köszöntöm a
kedves megjelenteket, ezen a gyásznapon. Mi a trianoni tragédia?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestem magamban a választ,
amikor társaságban felmerül a békediktátum kérdése, vagy ha
átlépem a jelenlegi országhatárt és szembe kerültem valamilyen
Magyar emlékkel. Azonban rájöttem saját tapasztalásaim során,
hogy nem kérdéseket kell feltennem magamnak az okok felderítésére, hanem állításokat kell kijelentenem, mert a tényekkel szemben nincs helye az óvatoskodásnak.
Íme, néhány kérdés, amely kijelentve többet mond mindannyiunknak: Vajon, június 4. olyan nap-e, mint a többi? Június 4. nem
olyan nap, mint a többi! Fáj-e még valakinek, fél-e még valaki
Trianontól? Még ma is nagyon sok embernek okoz fájdalmat Trianon! Még mindig élnek emberek félelemben Trianon miatt. Érezhetünk-e megnyugvást valaha, vagy valamiféle elégtétel a fájó sebek miatt? Trianont, mint történelmi eseményt el kell fogadnunk,
és nem állhatunk bosszút érte! Próbáljuk megérteni az okokat,
hogy tanulhassunk belőle! Valóban meghatározza napjainkat még
ma is? Trianon még ma is velünk él és meghatározza napjainkat!
Talán ez a legfájdalmasabb kérdés. Tud-e róla, érdekel-e valakit a
magyarokon kívül, hogy mi is történt Trianonban több mint 100
éve? Sajnos a világot nem érdekli, hogy milyen igazságtalanság
történt a Magyarsággal Trianonban. Egyedül az érdekli szomszédainkat, hogy bármi áron, akár történelemhamisítás árán is megtarthassák javainkat!
Az első világháborút lezáró Trianoni békediktátumba bele volt
kódólva a második világháború, de talán ennél több is, a jelenleg
kialakult helyzetünk is. Magyarország kényszerpályán van ma is,
a kinnrekedt és túszul ejtett Magyar testvéreink miatt. Ki kellett
volna maradni a II. világháborúból, hiszen nagyon megszenvedtük, de nem lehetett. Eltelt 100 év az első nagy világégés óta, és
ismét háború dúl szomszédunkban. Ez ismételten nem a mi háborúnk, mégis velünk akarják megfizettetni az árát, úgy, mint Trianonban. Mindeközben elvárják tőlünk, hogy tehetetlenül nézzük
a Kárpát-aljai magyarok szenvedését. Ismételten kelet és nyugat
szorításába kerültünk.
Nem kell elégtétel Trianon fájdalmáért! A Magyar Lélek sohasem kívánta senki emberfia vesztét, azonban nézzünk csak körül
környezetünkben. Az a Franciaország, amely otthont adott a diktátum aláírásának, mára már szinte teljesen elesett. Bevándorlók
országává vált, keresztény templomokat gyújtanak fel és papokat gyilkolnak meg a fővárosban. Mára már nagyon közel került
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a polgárháborúhoz. Csehország, a valamikori Csehszlovákia egyik
tagja, szinte visszafordíthatatlan társadalmi elöregedési folyamat
elején tart. Ausztria, amely miatt háborúba indultunk 1914-ben,
most a legnépszerűbb gyereknév a Mohamed, és több bevándorló
hátterű gyerek született tavaly Bécsben, mint osztrák. Keleten Ukrajna a szétesés szélén áll, maga alá gyűrve népeket, ki tudja még
mi vár arra az országra. Lent délen most nyugalom van ugyan, de
tudjuk, hogy a délszláv háborúban mit követtek el egymás ellen,
és a migrációs nyomást sem tudják sokáig tartani. Egy kis túlzással elmondhatjuk, hogy egyelőre mi vagyunk Európában a béke
szigete.
Trianonban Magyarországot halálra ítélték. Azonban innen
úgy tűnik, hogy a 100 éve történt gyalázatos trianoni események
után, bíráink, éppen öngyilkosságot készülnek elkövetni. Itt a
csonka hazában mi még élünk, és megvagyunk. Biztatva, segítve
és sokszor befogadva a kívül rekedt nemzettársainkat a túlélésre.
Ennek talán az egyik legnagyszerűbb példája a maglódon évről
évre megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Magyarok találkozója, ahová feltöltekezni jönnek testvéreink. Azt is el kell ismernie
bármely politikai oldalhoz tartozónak, hogy országunk vezetése
ebben a feszült, háborús helyzetben, a szárnyaló infláció mellett
mindent megtesz, hogy túlélhessük a nehézségeket, és továbbra is
megmaradhassunk Kárpát-medence szerte.
A történelmet megváltoztatni nem tudjuk. Nem feledve a múltat, el kell fogadnunk a jelent, és bizakodni kell abban, hogy a
magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Addig is Istenbe vetett hittel, szeretettel egymás felé fordulva kell élnünk,
mert mindannyian látjuk, hogy setét fellegek gyülekeznek a világ
felett, és mi már jól tudjuk, hogy nem számíthatunk másra, csak
magunkra. Talán az sem véletlen, hogy pünkösd olyan közel van
a magyar golgotához. Köszönöm, hogy itt vagytok emlékezni.”
Részletek Kérges László alpolgármester beszédéből

Sziblekné Cseh Györgyi forgatókönyve alapján készült
Békétlen béke című műsorát adta elő Késmárky Uzonka
szólamcsoportja – szólót énekelt Nagy Eszter és Pálosi
Ádám, zongorán kísért Késmárky Uzonka.
Kis István, Kis Demeter Erika és Velner Klára 8.A és 8.D
osztályokból álló tánccsoportja a Kitörő örömre lelj Magyarország! és a Van egy ország, van egy ház című dalokra adták elő táncprodukciójukat.
A verseket a 8.D osztály tanulói – Farkas Réka, Forgó Dorottya, Gohér Dóra, Gulyás Janka, Koricsánszky Katica,
Szabó Anna, Szabó Réka és Temesi-Karóczkai Dávid –
mondták el.
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Államalapító királyunk, Szent
István emléke évszázadok óta
számos kivételes és különleges formában él tovább. Ezek
közül legismertebb a Szent
Jobb ereklye, melynek történetét talán kevésbé ismerjük.
Szent István épségben megmaradt jobb keze a régi liturgikus könyvek szerint három
eseményhez köthető: a Szent
Jobb megtalálásához, felemeléséhez és áthelyezésének
ünnepéhez. III. István király,
ill. a Hartvik-legenda részletesen beszámol az ereklye felbukkanásáról. Eszerint Szent
László emeltette ki Istvánt,
szentté avatása és koporsójának felnyitása 1083. augusztus
20-án történt Székesfehérváron. Épségben maradt jobb kézfeje,
mint ereklye először a kincstárban került megőrzésre. Érdekes
adalék, hogy a királyi gyűrűt nem találták, az ereklyét pedig egy
Mercurius nevű kincstárnok őrizte, aki később „magához vette” –
lényegében eltulajdonította. Szent László katonákkal kereste fel
Mercuriust, aki végül visszaadta a Szent Jobbot: „Amikor a király
megdorgálta, ő könnyezve vonult el a templom egy zugába. Ekkor
mennyei ifjú jelent meg előtte, lepelbe takart csomagot nyújtott át
neki, és meghagyta, ne szóljon senkinek e dologról, míg el nem
érkezik az ideje. A lepelben Szent István épségben maradt jobb

humorfa

keze volt. Mercurius ezt pedig
földbe ásva őrizte, de most felfedi a királynak…” Ezek után
az ereklye az erre a célra alapíttatott szentjobbi apátságban
(a település ma Erdélyben található) került elhelyezésre.
Annak oka, hogy a felső kar
miért hajlott meg és szorult
ökölbe, a szakértők szerint a
holttest hirtelen kiszáradásában keresendő. A török uralom
alatt Boszniába majd Raguzába került, ahol két évszázadot
töltött. Jóval később – 1771ben – Mária Terézia előbb
Schönbrunnba, majd Budára
hozatja és elrendeli Szent István napjának augusztus 20-iki
megünneplését. Nagyot ugorva
az időben, 1938-ban az eucharisztikus kongresszus alkalmából
a Szent Jobb vasúti országjárásra indul. A II. világháború idején
a koronázási jelvényekkel Salzburgba kerül, majd 1945-ben az
amerikai hadsereg által szerencsés módon újra itthon, a körmeneten látható. 1950-től 1987-ig a Szent István bazilika kincstárában
őrzik. 1988-ban újra országjárás következett, majd 1989 óta az
ereklye körmenetben emeli az egyházi és nemzeti ünnep fényét.
Napjainkban a Szent István Bazilika kápolnájában őrzik, ahol
egész évben megtekinthető.
Homok Zoltán könyvtárvezető

gyümölcsei

Május végén újra maglódi szerző könyvbemutatójának adott otthont a Városi Könyvtár. Neubauer Tamásnak immáron a második kötete jelent meg, Humorfa gyümölcsei…
avagy húsz adag tömör fejlövés címmel, mely hasonlóan az első kötethez húsz rövid írást
tartalmaz. Ahogy a címből már sejthetjük,
sajátos, fanyar humorú, rövid, de elgondolkodtató történetekről van szó, melyek
tartalma egyformán merít megtörtént eseményekből és a képzelet forrásából.
Az eseményen bemutatkozott a szerző,
Neubauer Tamás és a könyv illusztrátora,
Tóth János. A beszélgetésből megismerhettük mindkét személy életútját, barátságuk történetét. Ezen kívül számos érdekes
dolgot tudhattunk meg közös munkájukról, az illusztrációk születéséről, a könyv
kiadásának tapasztalatairól. A kötetből
négy történet került kiválasztásra, melyeket a Csütörtök Esti Verslábak tagjai,
Vaskó Ági, Kiss Éva és mi, könyvtárosok
olvastunk fel. A beszélgetést, a művek
felolvasását egy-egy élőben eljátszott dal
színesítette, melyeket Tamás akusztikus
gitáron adott elő, nagy sikert aratva velük.
A kellemes hangulatú délután pezsgőbontással és dedikálással zárult. A bemutató
végén mindannyian egyetértettünk abban,
hogy a humor az, amely átsegíthet a bennünket érintő esetleges nehézségeken. A könyv
megvásárolható a könyvtárban, melynek bevételét, a szerző felajánlásaként gyermekkönyvek vásárlására fordítunk.
Homok Zoltán könyvtárvezető

Nyári nyitva tartás
a könyvtárban

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy – a korábbi évekhez
hasonlóan – nyáron az alábbiak
szerint várjuk látogatóinkat. Július
1-től augusztus 31-ig a könyvtár
szombatonként zárva tart, hétfőtől péntekig pedig 8–16 óra között
vagyunk nyitva. A könyvtár július 18-tól július 31-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 1., hétfő, 8 óra.
Minden kedves Olvasónknak
kellemes nyarat, jó olvasást
kívánunk!

Hirdessen a
Maglód újságban!
06 29 326 222
maglodujsaghirdetes@gmail.com
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2234 Maglód,
Fő utca 4–6.
www.mag-haz.hu
06/29/326-222
r e n d e z v e n y. m a g h a z @ g m a i l . c o m
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

é l e t m e n t ő
tollinjekciók

A MAGAM – Maglódi Amatőrök a Kultúráért Egyesület fontosnak érezte, hogy valamennyi maglódi óvodában, bölcsődében
és az iskolában is legyen allergiás sokk esetén életmentő EPIPEN injekció. Ehhez a kezdeményezéshez azonnal csatlakozott
a Maglódi Polgári Kör és a Fidesz maglódi szervezete is, hiszen
kiemelten fontosnak tartják az emberi élet, különösen gyermekeink életének védelmét. A „tollakat” többek között a tagok
magánfelajánlásaiból sikerült megvásárolni, de hozzájárultak
a sikerhez magánemberek, helyi cégek és az önkormányzat is.

augusztus 13. szombat Kistérségi nyugdíjas találkozó a Maglódi
Nyugdíjas Klub szervezésében
augusztus 19. péntek, 18:00 Államalapító Szent István ünnepe
a MagHázban – Tabányi Pál polgármester ünnepi köszöntője
– Mádi Piroska színművésznő ünnepi műsora – Ökumenikus
kenyérszentelés – Városi kitüntetések átadása
szeptember 10. szombat III. Maglódi Utcazenész Fesztivál
14:00 III. Maglódi Utcazenész Fesztivál
14:00 Kapusznyika Fesztivál a MagHázban és a tájház udvarán
szeptember 17. szombat Szüreti felvonulás és bál a Maglódi Nők
Klubja szervezésében
szeptember 29. csütörtök Idősek világnapja

A vásárláshoz szükséges összeget – a közösségi média bevonása
nélkül – egy nap alatt össze tudtuk gyűjteni. A maglódi óvodák,
bölcsőde és iskola képviselői számára átadtuk ezeket a speciális
tollinjekciókat, amelyek allergiás reakció eseten életet menthetnek. Az elmúlt időszakban sajnálatos haláleset történt az országban, amely megelőzhető lett volna, ha rendelkezésre áll a gyógyszer, pár hete pedig egy ilyen tollinjekció beadása mentette meg
egy anafilaxiás sokkot kapott gyermek életét egy újpesti óvodában. Tavasszal megismételjük az adományozást! Ne legyen rá
szükség, de ha baj van, minden gyermekintézményünkben elérhető az EPIPEN.
MAGAM Egyesület

családi délelőtt
k l e n o v á n

Játékos-sportos programokra várunk mindenkit szeretettel 2022. szeptember 17-én 8-13 óra között a Hargita
közben egy ingyenes, közösségi összejövetelen: • családi
futóverseny kicsiknek és nagyoknak • különböző kreatív
foglalkozások • közlekedésbiztonsági oktatás (kiemelten
a gyerekek részére) • bemutatásra kerül a Maglódi Rendőrség járműve, illetve a Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság
tűzoltóautója is • ugrálóvár • és még sok egyéb program.
A rendezvény zárásaként tombolahúzásra kerül sor, amely
teljes bevételével a Maglódi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ kiemelkedően fontos munkáját kívánjuk támogatni. Ha úgy érzi, hogy Ön is szeretne ehhez
hozzájárulni és tombolanyereményt felajánlani, kérem az
alábbi e-mail címen jelentkezzen:
tibor.kerek@hotmail.hu
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Miért jó pályázni?
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A fennmaradó terület egy részét focipályaként szeretnék majd
használni, ahol tudnak a gyermekek futballozni, labdázni, illetve
ezen a sík területen lehet majd motorozni, kerékpározni. Ide terveznek hordozható KRESZ-táblákat (melyre már be is adták pályázatukat), így a gyalogos közlekedés szabályait is tovább tudják majd mélyíteni. Az óvodában évek óta rendszeresen fociedzés
zajlik Bíró Roland edzővel, s mivel Maglódon nevezetes, kedvelt
és eredményes sportág a foci, az utánpótlás képzése már óvodáskorban elkezdődik, s erre a Maglódi Napsugár Óvodában is teret
adnak. A felújítandó udvar másik részére a még használható játékokat és magaságyásokat is terveznek telepíteni, hogy óvodásaik
Zöld Óvoda révén megismerjék, megfigyelhessék, gyakorolják
a növénytermesztés folyamatát.

Ebben a nevelési évben számos pályázatot megvalósítottak, mely
tapasztalatot, sikereket és értékes, minőségi nyereményt hozott
az óvodának, óvodapedagógusoknak (Detki Keksz, Plukkido
Útra Manók, Így Közlekedtek Ti!, és a Monori Rendőrkapitányság rajzpályázatai, Happy hét, Geomag Green építőverseny, DM
Van új kalap a Nap alatt, Digitális témahét pályázat).
Elektronikus úton számos pályázatot kap az intézmény, melyet
az intézményvezető megoszt a kollégákkal és akit motivál, részt
vesz benne csoportjával. Egyénileg és együttműködéssel, a szülőket bevonva, Maglód város lakosait is felkérve több pályázat
esetén is kérte az óvoda az emberek segítségét, hogy szavazzanak.
Így történt, hogy tavasszal, a májusi számban megismert
Andrea jelölést kapott a Pedagógus Oszkár díjra, ezért számára
hozzáférést biztosítottak két hónapra a DaVinci Kids applikációhoz, melyet mobiltelefonra letöltve fejlesztőjátékokat próbált ki
óvodásaival a közlekedésre nevelés kapcsán. Innen jött az ötlet,
hogy nevezzen az intézmény a digitális témahétre. A témahéten
öt csoport vállalt részfeladatokat, így az óvodások próbálkoztak a
fényképezéssel, interaktív tábla, MozaBook program használatával, tanultak fénymásolni, ismerkedtek a digitális világgal, ezáltal
fejlesztették digitális kompetenciájukat. Nagy sikere volt a DaVinci Kids játéknak, ahol mértani formákból járműveket alkottak, illetve gyakorolták vízi közlekedési járművekkel a nagyság
szerinti sorbarendezést, ismerkedtek a játék funkciójával, ismeretterjesztő tartalmával. Igazából az óvodai különdíjra pályáztak,
ahol 200 ezer Ft értékű IKT eszköztámogatás elnyerése volt a cél,
mert szükséges lenne az óvodai eszközparkot fejleszteni, hiszen
az óvodapedagógusok nagy része saját elektronikai eszközét használja az adminisztrációs munkák tervezésére, dokumentálására,
szülőkkel való kommunikációra nap mint nap. A pályázat eredménye viszont meglepetést tartogatott számukra. IKT eszköz helyett
a legkreatívabb óvoda és Andrea a legkreatívabb óvodapedagógus
díjat nyerte el és a következő nevelési évre egy éves hozzáférést
kaptak a DaVinci alkalmazáshoz. A megvalósított projekt az intézmény honlapján megtekinthető.
https://www.napovoda.hu/digitalis-temahet-2022/
Ezzel párhuzamosan zajlott a DM Van új kalap a Nap alatt
pályázat megvalósítása az intézményben. Tavaly próbálkoztak
először Napvédelem témájában, akkor természetes anyagokból
bunkert épített az óvoda, idén pedig eltervezték, hogy szintén
természetes anyagból egy virág alakzatot formálva kalapokat festenek a gyermekekkel. Ehhez a kartonokat és azok kivágását a
Csigabiga csoportos Csörnyei Kamilla szülei biztosították az óvodának. 182 db színes kalapot festett és ragasztott meg az óvoda,
majd azt Attila, egy korábbi óvodás nagypapája drónnal fényképezett le a magasból. Mint minden pályázat, ez is rengeteg szervezést igényelt, melyet szavaztatni, hirdetni kellett. Aktív támogatói
közreműködéssel érte el az óvoda idén is az országos harmadik
helyezést a közönségszavazásban. Nyereményük 84 db Garnier
sensitve kids 50 + naptej és 36 pár Ipanema papucs. Hálásan köszönik a szülők és a maglódiak segítségét a szavazásban!

Újrakezdés szeptemberben

Óvodáink nyitva tartása a nyár folyamán

Egy évet várt arra, hogy egy csodás udvart kapjon a Maglódi Napsugár Óvoda, így addig az óvodai dolgozók az iskolával
együttműködve használhatták óvodásaikkal az iskola játszóterét
és sok új élménnyel gazdagodtak, amikor nap, mint nap a közeli
parkokba, sószobába vagy játszóterekre sétáltak, vagy buszoztak
(Anti bácsival). Közel 812 m2 terület kapott szép műfüvet és felújított játékokat, illetve még körülbelül 250 m2 terület vár további
felújításra, szépítésre.

A Maglódi Napsugár Óvodába idén 51 gyermek iratkozott be a
2022/23. nevelési évre, melyből 29 gyermek óvodaköteles és ebből 26 maglódi gyermeket tudtak felvenni. 22 nem óvodaköteles
gyermekből 20 gyermek került be az intézménybe. A többi gyermek más településekről elutasításra került.
A Maglódi Napsugár Óvoda 06. 20–07. 15-ig zárva tart, 07. 18án nyit újra, és lesz még egy nevelésmentes nap 08. 31-én, akkor
az ügyeletet a Szivárvány Óvoda biztosítja. Nyitvatartásuk a nyár
folyamán is 06:00–17:30-ig tart.
összeállította Mészárosné Ádám Andrea

2022.
06. 20–24.
06. 27–07. 01.
07. 04–08.
07. 11–15.
07. 18–22.
07. 25–29.
08. 01–05.
08. 08–12.

Hétszín
nyitva
nyitva
nyitva és ügyel
nyitva és ügyel
zárva
zárva
zárva
zárva

Napsugár
zárva
zárva
zárva
zárva
nyitva és ügyel
nyitva és ügyel
nyitva
nyitva

Szivárvány
nyitva és ügyel
nyitva és ügyel
zárva
zárva
zárva
zárva
nyitva és ügyel
nyitva és ügyel
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Saját tapasztalatból tudom, hogy bár remek dolog iskolába járni, mégis a legvarázslatosabb pillanat, amikor végre
felírjuk a V-t az AKÁCIÓ elé a táblára!
Eljött hát a pihenés ideje, a híresztelésekkel ellentétben, nekünk, pedagógusoknak még nem, de a diákoknak
mindenképp! És, kedves szülőtársak,
hangsúlyozni szeretném a pihenés szót!
Ahogy telnek az évek, sajnos azt tapasztalom, hogy egyre több olyan gyerek
van, akinek az egész nyara szoros munkarendbe be van osztva! Az viszont, amikor a lovas táborból a kézművesbe, onnan az angol nyelvű úszó táborba megy,
vagy mondjuk az iskolai táborban tölti
a gyermek az egész nyarat, az nem igazán pihenés számára. Az iskolai életben
ugyanis nem a tanulás a legmegterhelőbb
a gyermeknek, hanem a folyamatos alkalmazkodás. Figyelni kell egymásra, a
felnőttre, betartani a szabályokat, a háziés napirendet. Meg van szabva, hogy
mikor, mit és mennyi idő alatt egyen,
elvárják, hogy empatikus legyen, mindig
legyen jó a kedve, örüljön az újabb és
újabb feladatoknak, mert hát a fejlesztő
hatású, tartalmas programokért fizet a
szülő! Csak gondoljunk bele, ha valaki
kitalálná a munkahelyünkön, hogy úgy
kapjuk ki a szabadságunkat, hogy bár
nem kell dolgozni, de minden reggel
nyolcra be kell menni, és részt kell venni

a

π - naptól

az általuk zseniálisabbnál zseniálisabbnak gondolt programokon, akkor men�nyire lennénk felháborodva. A gyermek
valószínűleg nem háborodik fel, csupán
egy ilyen nyár után talán még fáradtabban indul az új évnek.
Természetesen tisztában vagyok vele,
hogy a szülők többsége dolgozik, nehéz
megoldani a gyermekek felügyeletét, ki
kell találni valamilyen alternatívát! Sőt,
nagyon jó nyári táborok vannak, amik
fontosak a szocializáció szempontjából
is, és igazi élményt nyújtanak! Viszont
figyelni kell a mértékre, az egyensúlyra.
Arra, hogy legyen ideje egy kicsit azt
csinálni, amihez épp kedve van: spontán játszani, biciklizni, reggel magától
ébredni fel, a családdal, a nagyszülőkkel
lenni, mert ez az igazi pihenés! A mai
világ arra sarkall, hogy folyamatosan
lekössük a gyermekeink idejét, pedig a
leghasznosabb időtöltés az, ami úgy fejleszt, hogy közben örömöt, megelégedést, kikapcsolódást nyújt számukra!
Június elején négy napig voltunk erdei iskolában a harmadik évfolyammal.
Mátyás király és kora volt a tábor témája,
és szerveztünk mindenféle érdekfeszítő
programot a gyerekeknek. Hazaérkezésünket követő első napon kértem, hogy
írják le nekem, mi volt a legjobb élmény
számukra. Az osztályom fele azt írta,
hogy a legjobb az volt, amikor azt csinálhattak, amit akartak. És ez így jó!
Kívánom, hogy minden gyereknek
jusson ideje azt csinálni a nyáron, amit
csak szeretne, és minél kipihentebben
kezdhesse majd a következő tanévet!
Tot-Harsányi Kata

Atlétáink sportsikerei

Májusban rendezték meg az Atlétika Diákolimpia fordulóit. A pandémia miatti 3 év szünet után nagy izgalommal vártuk a versenyeket.
Megnyugodtunk, amikor a vonzáskörzeti próba-döntőkön 4 arany és 5 ezüstérmet szereztünk.
Három csapatunk 2., a negyedik korcsoportos
fiúk az 1. helyen végeztek. Egyéni összetett
versenyben Eiler-Bors Aramand (bal felső kép),
Molnár Lara Léna, Sztricska Roland aranyérmes, Nemes Réka és Vavrik Rella ezüstérmesek
lettek. A megyei egyéni döntőn már nehezebb
volt a dolgunk, mert ellenfeleink atlétikai
egyesületekben készültek a versenyre. Legsikeresebben Eiler-Bors Armand szerepelt, aki
a 600 méteres síkfutásban a 2. helyezést érte
el. Távolugrásban Nemes Réka 4., Sztricska
Roland 8., Temesvári Fruzsina a 9. helyen
végzett. A fiú 4x100 méteres váltófutásban
csapatunk bronzérmes lett. A váltó tagjai:
Beliczki Dominik, Cseh Zalán, Gyurina
László és Sztricska Roland (jobb felső kép).
A Tájékozódásifutás Diákolimpia országos
döntőjén Gyurina Márton hosszú távon 30.,
rövidtávon a 2. helyen végzett.
Gratulálunk a sikeres eredményekhez!
Jandó Gabriella felkészítő tanár

a digitális témahétig

Idén is megrendeztük a hagyományos matematika házi versenyt
márciusban, amelyen 86 tanuló vett részt. Ezt követte egy olyan
program, amelyre az idén először került sor az iskolánkban.
„1989 óta rendezik meg a nemzetközi π-napot, ami a matematika egyik legismertebb számának, a π-nek az ünnepe. A π-napot
matematikai vetélkedőkkel, ismeretterjesztő rendezvényekkel,
konferenciákkal ünnepelik a tudósok, amibe igyekeznek bevonni
a laikusokat is és az ünnep záróakkordjaként pitét fogyasztanak.”
Ebből az alkalomból a Reál munkaközösség egy játékos csapatversenyt szervezett a gyerekeknek, ami a π köré épült. A feladatok megoldása során a gyerekek megfejtették a π szám első
20 számjegyét, írtak verset, készítettek képrejtvényt és sok-sok
logikai feladatot oldottak meg. A feladatok sikeres teljesítése után,
zárásként, pizzát fogyaszthattak. A projektnapon 26 hatfős csapat
vett részt nagy lelkesedéssel.
Júniusban folytatódott a programunk a házi kémia versennyel,
amely a Méhek világnapja köré szerveződött. Ezen 29 tanulónk
mérte össze a tudását.
Június 13-án a programunk a Digitális témahét keretein belül megrendezett csapatversennyel zárult. Idén már 8. alkalommal csatlakoztunk ehhez a programhoz. A projektnapon 16 hatfős csapat mérte össze ügyességét, tudását, játékos formában.

Fotó: Hosszú Tibor

„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.”
Csukás István

Fotók: Jandó Gabriella

kisiskolás hétköznapok

A csapatoknak 11 feladatot kellett megoldaniuk és minden feladat
megoldása után egy puzzle darabot kaptak, melyből képet kellett
készíteniük. A játék végére összeállt egy több mint 200 darabból
álló kép. Elmondhatjuk, hogy egy nagyon jó hangulatú játékos
versennyel zártuk a tanévet.
Marosi Éva
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határtalanul
Iskolánk 7.c osztálya 2022. május 30. és június 2. között a Talabor Utazási Iroda szervezésében Erdélybe látogathatott, a só útját
végig járva. Utazásunk célja volt, hogy diákjaink megismerjék
a határon túli magyarság életét. A kirándulással lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy diákjaink nemzettudata, a nemzeti
összetartozás érzése kialakuljon, illetve elmélyüljön.
Hétfőn hajnali fél négykor indultunk útnak, Nagylaknál léptük
át a határt, majd átkelve Erdély kapuján, a Királyhágón, Bánffyhunyadon álltunk meg először, ahol a lelkész úr hatalmas vendégszeretetét élvezve hallhattunk pár szót a református templomról
és meg is nézhettük azt belülről. Ezután Kolozsvár történelmi
központjában sétáltunk: megtekintettük Mátyás király szobrát és
ellátogattunk szülőházához, valamint megtekintettük a csodálatos
Szent Mihály templomot. A tordai-hasadék mellett elbuszozva a
Tordai sóbányába érkeztünk, ahol több száz méteres mélységbe
való leereszkedés után sétáltunk a csónakázó tó partján, felültünk
az óriáskerékre és hatalmas „Maglód” kiáltásokkal kipróbáltuk
a Visszhangok termét. Ezután Székelyszentlélek felé vettük az
irányt és a Becsali panzióban elfoglaltuk szállásunkat, ahol már
meleg szívvel és meleg vacsorával vártak szállásadóink.
Második napon utunk Szovátára vitt és a sósvizű Medve-tónál
eltöltöttünk pár tartalmas órát: körbejártuk és még a medréből kitermelt iszapot is kipróbálhattuk, megszagolhattuk. A só útja ezután Parajdig meg sem állt, ahol egy teljesen más jellegű sóbányát
volt szerencsénk körbejárni, szabadidő keretében. A Sószorosban
tett séta után Korondra indultunk. Meglátogattuk Tófalvi Csaba
helyi vállalkozót, aki a parajdi só feldolgozását mutatta meg nekünk, nagyon lelkesen. Megtudtuk, hogyan készül a fürdőbomba,
a sólámpa és belélegezhettük a finom sóport a bemutató közben.
Ezután a korondi kirakodóvásárban vásárolgattunk. A szállásra vezető úton még megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál, ahol
elénekeltük a székely himnuszt és nemzetiszínű szalaggal megtiszteltük az emlékhelyet. Este fáradtan tértünk vissza szállásunkra, de
felpezsdített bennünket az estebéd melege és finomsága.
Harmadik napunk reggelén Szejkefürdőig buszoztunk és nemzetiszínű szalag elhelyezésével tettük tiszteletünket Orbán Balázs

a

só

ú tj á n

sírjánál. Az emlékhelyig 14 varázslatos székelykapu alatt sétáltunk
fel egy kis dombra az árnyas fák alá. A zetelaki víztározónál tett
rövid megálló következett, majd Gyergyószentmiklósig meg sem
álltunk. Itt bemehettünk az örmény katolikus templomba és annak
harangtornyába is. Innen utunk a Gyilkos-tóhoz vezetett, amelyet
körbesétálva részünk volt kiépített járdán és vadregényes, erdős
helyeken, gyökereken lépkedve egyaránt megismerkedni a tájjal.
Ezután a Békás-szoros lélegzetállító szikláihoz mentünk, a szurdokvölgyben csobogó patak mellett egyesével sétálva csodáltuk a
minket körülvevő természeti szépségeket. S ha ez még nem lenne
elég, erre a napra terveztük még a híres Csíksomlyói kegytemplom
meglátogatását is. A hívek már a közelgő Pünkösdre készülődtek,
de isteni szerencse folytán be tudtunk menni a templomba és aki
szerette volna, megérinthette a csodatevő Szűz Mária szobrot is.
Napunkat a Barátok Feredője borvízforrás különleges színű és ízű
vizének kóstolásával zártuk, majd hazatértünk szállásadóinkhoz.
Csütörtök reggel becsomagolás és egy utolsó reggeli után, kedves vendéglátóinktól elbúcsúzva elindultunk utolsó állomásaink
felé: Fehéregyházán Petőfi-kútjánál megemlékezés és közös szavalás után ismét szalagoztunk. Ezután Segesvár régi városközpontját látogattuk meg: felsétáltunk a diák lépcsőn, megtekintettük a bástyákat és felsétáltunk az óratoronyba, melynek minden
szintjén egy-egy érdekes és középkorról értékes információkat
elénk táró kiskiállítás fogadott bennünket. A hazautunk utolsó
helyszíne Arad, a vértanúk vesztőhelye volt. Itt is nemzetiszínű
szalag elhelyezésével tisztelegtünk a történelmi hősök emléke
előtt. Este 8 órakor értünk haza Maglódra.
Hogy mit adott nekünk ez az utazás? Megtanultuk tisztelni
egymást, az embereket, a határokon kívül élő magyarokat, a természet csodáit, a friss levegőt és Határtalanul! jól éreztük magunkat! Köszönjük, hogy több dolog szerencsésen alakult és ennyi
élménnyel gazdagíthattuk a gyermekeket! A szülőknek pedig köszönjük a belénk vetett bizalmat és a kis figyelmességet, amivel
itthon vártak bennünket!
Seresné Bánfi Evelin osztályfőnök,
Késmárky Uzonka kísérőtanár, idegenvezető
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A 2021/2022-es tanévben négy osztály 89
diákja köszönt el a Vermesy Péter Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolától. Közülük
37-en gimnáziumban, 42-en technikumban vagy szakgimnáziumban, 10-en pedig
szakképző intézményben folytatják tanulmányaikat.
„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog.
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot.”
Arany János
A ballagás alkalmával több díjat is kaptak diákjaink legjobbjai.
Harmadik alkalommal kerülhetett sor a
Ripka Jánosné Emlékdíj átadására. Ripka

aranylányok

Jánosné, Gizi néni 95 évesen, 2017-ben elhunyt nagyszerű maglódi pedagógus volt,
városunk díszpolgára. A díjat Gizi néni
családja ajánlotta fel, két nyolcadik évfolyamos tanuló és egy pedagógus részére.
Az alapítók döntése szerint ebben az évben
emlékdíjat kapott: Honti Erika tanítónő,
Pallaga Petra 8.A és Forgó Dorottya 8.D
osztályos tanuló.
Vermesy-díjat kapott a tantestület döntése alapján a festészet tanszakon elért kiemelkedő művészeti tevékenységéért Dormán Adrienn 8.B osztályos tanuló.
A nyolc éven át kitűnő évvégi tanulmányi eredményt elért tanulók a tantestület
döntése alapján „Az iskola kitűnő tanulója” díjat kapták: Székely Imola, Varga

Adél 8.A, Budafai Fanni, Vavrik Rella
8.C, Forgó Dorottya, Szabó Anna Éva 8.D
osztályos tanulók.
A nevelőtestület döntése szerint a jó
tanulmányi munka mellett nyújtott kiemelkedő sporteredményeiért „Jó tanuló,
jó sportoló” díjat kapott: Vavrik Rella 8.C
osztályos tanuló.
Végezetül egy szál virág átadásával jelképesen a szülői munkaközösség képviselőinek is köszönetet mondott Hosszú Tibor
intézményvezető. 8.A: Gerstenbrein Henrietta, Varga-Izeli Anna, 8.B: Nagyné Zubor
Zsuzsanna, Lendvai Andrea, 8.C: Bagyinka-Gerencsér Katalin, Szűcs Tímea, 8.D:
Berekalli Ágnes Katalin, Palotási Beatrix,
Szabó Gábor.
Kanicsár Bori

A maglódi gyerekek és felnőttek, minden évben több versenyen indulnak és eredményesen szerepelnek egyéniben duóban és csapatban is. A Mirabell Táncegyesület gyermek- ifjúsági- és senior csapataik egyaránt tovább jutottak szinte minden produkcióval
a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa Bajnokságára. 2022. június 23-26 között,
Balatonfüreden megrendezett Európa Bajnokságon 4 aranyéremmel, 4 ezüstéremmel,
2 bronzéremmel, 2 IV. helyezéssel és 2 különdíjjal gazdagabban tértek haza, ezzel öregbítve Maglód város hírnevét. Eredményeik:
Tari Antónia szóló – aranyérem + különdíj
Petrovics Fruzsina szóló – ezüstérem
Szabó Iringó szóló – ezüstérem
Sotonyi Nóra szóló – bronzérem
Nothof Barbara – IV. helyezés
Petrovics Fruzsina-Sotonyi Lili duó – ezüstérem
Szabó Iringó-Tari Antónia duó – ezüstérem
Gyermek csoport: Tari Iringó, Petrovics Csenge, Vágenhoffer Dóra, Kristóf Jázmin,
Orbán Izabella, Tordai Zsófia, Liszák Réka, Berkó Jázmin, Fiers Míra, Palotás Júlia –
IV. helyezés
Gyermek csoport: Szabó Iringó, Tari Antónia, Veréb Viola, Sotonyi Nóra, Gulyás Hanna, Szabó-Tari Nóra, Palotás Lilla, Marton Borbála, Bógyis Ramóna – III. helyezés
Kiscsapat: Tari Antónia, Szabó Iringó, Sotonyi Lili, Sotonyi Nóra, Petrovics Fruzsina,
Petrovics Zsófia – I. helyezés
Ifjúsági csoport: Petrovics Zsófia, Petrovics Fruzsina, Borbély Dóra, Sotonyi Lili,
Gieth Emma, Szabó Gyöngyvirág, Sári Vivien – arany minősítés és különdíj
Senior csoport: Majoros-Jámbor Márta, János Rita, Orbán Kinga, Farkas Erzsébet,
Majer Dorina, Tariné Molnár Ildikó, Kosztyó Júlia, Sotonyiné Kerényi Judit, Petrovics
Katalin, Nothof Barbara, Somogyi Andrea, Balog Mónika – arany minősítés
Fantasztikusan sikeres versenyévet zártak, gratulálunk mindenkinek!
János Rita
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hirdetés
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Y A - BA J

A

UT

ÁLLATORVOSI
Dr.Téglás Csilla
Örömmel értesítjük
Kedves Vásárlóinkat,
RENDELÔ
hogy üzletünk július 12-én megnyitja kapuit.
Nyitási akciókkal
és kóstolóval
készülünk!
Rendelési
idô: hétköznap
17–19 óráig
Mindenkit várunk szeretettel! Maglód, Fő utca 26.

Munkavégzés helye: Maglód
Amit nyújtunk:
Azonnali kezdés
Bejelentett, hosszútávú munkaviszony
Megegyezés szerinti bérezés
Szép Kártya
Kulturált munkavégzés
Tervezhető munkarend
Béren kívüli juttatások
Fejlődő, piacvezető munkahely

K

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

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

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

K

Dr.Téglás Csilla

Ultrahangos fogkô-eltávolítás
A

kézi anyagmozgató, válogató munkakörbe.

UT

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J

A

A papír- és műanyaghulladék újrahasznosítással foglalkozó Hamburger Recycling Hungary Kft. Maglódon
található papírhulladék feldolgozó- és válogató üzemébe kollégát keres

UT

A

Munkatársat keresünk Maglódra, azonnali kezdéssel

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
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

Jelentkezni munkanapokon 8-15 óra között lehet a
+36 30 181 93 58 telefonszámon vagy a
palyazat.recycling@hamburger-recycling.com
e-mail címen fényképes önéletrajzzal
és bruttó bérigény megjelölésével.

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

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!
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r e f o r m á t u s
konfirmáció

A
Maglód-Ecser-MendeSülysáp-i Református Egyházközségben idén május
22-én
tizenhárom
hetedik-nyolcadik osztályos fiatal konfirmált. Maglódról 9, Ecserről 2, Pécelről 1 és Kókáról
1 gyermek; 4 lány és 9 fiú. Negyven kérdés-feleletben foglaltuk
össze református szép hitünk lényegét; mit tudhatunk: Istenről,
Jézus Krisztusról, a Szent Lélekről, a Bibliáról, az imádságokról, az úrvacsoráról, az ünnepeinkről és a gyülekezetünkről.
Az első kérdés így hangzott: Mit jelent a „konfirmáció” szó?
A válasz: Ez a latin szó azt jelenti: „megerősítés”. Keresztelésünk
alkalmával szüleink és keresztszüleink jelentették ki: szeretnék,
ha Jézus Krisztushoz és az Ő egyházához tartoznánk. Konfirmációnkkor mi magunk erősítjük meg: Jézus Krisztushoz és az Ő
egyházához szeretnénk tartozni. A második kérdés pedig így szólt:
Milyen „megerősítés” történik Isten részéről a konfirmációban?
A válasz: Jézus Krisztus megerősíti Szent Lelke által a keresztelésünkkor tett ígéretét: „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” (Ez volt Jézus Krisztus utolsó mondata. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. versében olvashatjuk.) – Útravalóul: személyre
szóló áldó igét kapunk Istentől lelkipásztorunk által.
Életre szóló, nagy ajándék életünk kezdeténél, a keresztelésünkkor elhangzott Jézus Krisztus-i ígéret: Velünk van és velünk
marad minden nap a világ végéig! Ezt az ígéretet kisbabaként
akkor még nem érthettük, de szüleink számára nagy bátorítást
jelenthetett. Szüleink-keresztszüleink arra tettek keresztelésünk
alkalmával ígéretet, hogy úgy fognak minket nevelni a családban,
a hittanórák által és a gyülekezetben, hogy minél inkább megismerhessük Jézus Krisztus szeretetét. Majd ezt követően konfirmációnkon mi magunk hallhassuk meg Isten konfirmáló/megerősítő ígéretét: velünk marad mindörökké! És most már ne csak a
szüleink, mi magunk konfirmáljuk/erősítsük meg: mi magunk is
szeretnénk vele maradni.
Micsoda áldás, micsoda megerősítés egy egész életre nézve!
Nem vagyok, és nem leszek magamra hagyva! Isten, a világ teremtője, aki annyira szeretett, hogy Jézus Krisztusban eljött
hozzánk, és az életét adta értünk, és most Szent Lelke által van
velünk, és ha engedjük bennünk. Ez azt jelenti, hogy velem/bennem van általa az erő, a békesség, az öröm, a szeretet, az élet! Ez

azt jelenti, hogy ha engedem,
átitathat magával az erő, a békesség, az öröm, a szeretet, az
élet. És kell-e ennél több mint
érezni, hogy VAN: erőm, békességem, örömöm, szeretetem, azaz életem! Bármikor, amikor
nehéz, amikor fáj, amikor elkeseredünk, szabad elcsendesednünk
és megéreznünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva! Van, aki
belülről bátorít, erősít, utat mutat, szeret.
Azok a gyerekek, akik többnyire óvódás koruk óta jártak hittanórákra; akikkel átbeszélgettük a bibliai történeteket, hogy azok
főszereplői hogyan tapasztalták meg Isten jelenlétét, segítését; a
gyerekek, akik bizalommal megoszthatták a saját történeteiket;
akikkel megtanultuk, hogyan lehet egyszerű szavakkal-érzésekkel
megszólítani Istent; akikkel nyaranta egy közös hetet tölthettünk
el a Balatonnál egy-egy „szeretet-táborunkban”… remélhetően e
gyerekek szíve mélyén elvetődött „a mag”, ami majd az élet mindennapjaiban szárba szökhet.
A konfirmáltaknak a korábban konfirmált fiataljaink „ifit” tartanak, ahol beszélgethetnek a Biblia és az élet dolgairól, pingpong
csatákat vívhatnak, közösen mozizhatnak vagy éppen pizzázhatnak… a gyülekezet nagy családjával pedig a vasárnapi istentiszteleteken találkozhatnak.
A gyülekezet lelkipásztora minden konfirmandusunkat egy-egy
személyre szóló igével áldott meg, amely igét, mint életre-szóló
ajándékot ki-ki magával vihette az ünnep alkalmából kapott saját
Bibliájába beírva.
A konfirmáció ünnepi istentisztelete bárki számára megtekinthető a Facebookon a következő linken:
https://www.facebook.com/klari.balint/videos/954202358605326/
Szeretettel hívogatjuk református testvéreinket – de bárki mást
is – a vasárnap 10.30 órakor, a templomunkban (Ady utca 15.)
kezdődő istentiszteleteinkre; amelyet élő, online adásban (és azt
követőn bármikor) bárki megnézhet a Maglódi Református Gyülekezet nyitott facebook oldalán. Ügyintézéssel a 30/20 90 710-es
telefonszámon vagyok megtalálható.
Áldás békességet kívánunk Mindannyiójuknak!
Bálint Klára
református lelkipásztor-mentálhigiénés szakember
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hirdetés

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

2022.02.11.2100
GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

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

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

maglód

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

▪ Felelős kiadó: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Szerkesztőbizottság: Fajka Szilvia,
Kanicsár Bori, Kodaj-Horváth Réka, Radosza Sándor, Tot-Harsányi Kata,
Veres Violetta ▪ Tördelő: Szabó László ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer – január és július kivételével – minden hó 5-én. A terjesztés
további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés:
maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326-222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda:
Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4300 példányban ▪

m a g l ó d i a k

„Művészeti szomszédolás” címen rendeztek találkozót a XVII. kerületben, Rákoskerten június 12-én. Ezúttal mi, maglódiak voltunk
a szomszéd, és Maglódi mozaik elnevezéssel kiállítást tekinthettek
meg az érdeklődök városunk életéből. Helyi néphagyomány-ápoló
művészeinket a Roszicska, a
Kacamajka, a Szentesi Zoltán
által bemutatkozó Táncház, és
egy – maglódiakból és ecseriekből álló – fúvószenekar tagjai reprezentálták. A Rákoskerti
Polgári Kör, a Maglódi Polgári
Kör, a Szeberényi Lajos Helytörténeti Múzeum, Szűcsné Perényi Krisztina és más segítők
összefogásával megrendezett
esemény megnyitóján Szelepcsényi Sándor rákoskerti elnök,
majd Vaskó József, a Maglódi Polgári Kör alelnöke mondott köszöntőt. Tabányi Pál polgármester is köszöntötte az egybegyűlteket, és
Kérges László alpolgármester, valamint Petrovics János, a Maglódi Polgári Kör elnöke is részt vett a szomszédoláson, ahogy több
rákoskerti, illetve maglódi szervezet és magánszemély is. Vaskó

néptánc

és
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r á k o s k e rt e n

József elmondta Maglódról, hogy egy Árpád-kori település, amelyről 1352 óta vannak feljegyzések. Nevét a Maglout személynévről
kapta, jelentése: termékeny. A törökdúlás során a falu elnéptelenedett, ezért az 1700-as években Felvidékről telepítettek be embereket,
többnyire tótokat. Gazdálkodással, növénytermesztéssel és
állattenyésztéssel foglalkoztak,
és a nehéz munka során kialakultak-megszülettek a dalok, a
táncok és a jellegzetes népviselet. A szocializmus, és a vele
járó téeszesítés lerombolta a helyi hagyományok egy részét, de
a rendszerváltás után a nőklub,
a szlovák önkormányzat, a
nyugdíjas klub, a Roszicska,
a Kacamajka, a polgári kör, az
önkormányzat és több más szervezet, illetve magánszemély összefogásával a maglódiak megmentették a múlt értékeit. Ápoljuk, szépítjük templomainkat, a Szeberényi Lajos maglódi lelkész-újságíróról,
Petőfi Sándor barátjáról elnevezett intézmény pedig méltó helyet ad
a relikviáknak, fotóknak, iratoknak.
Maglódi Polgári Kör

görhöny

Jó hangulat, muzsikaszó, finom illatok, vidámság – ezekkel szembesülhetett, aki a MagHáz udvarára látogatott június 18-án, ahol második alkalommal került megrendezésre
a Görhöny és Folkfesztivál. A rendezvény szervezői – a Maglódi Kacamajka Városi
Néptáncegyüttes és a Roszicska Hagyományőrző Egyesület – egész nap fergeteges hangulattal várták a rendezvényre látogatókat, akik megismerkedhettek Maglód ételkülönlegességének, a görhöny elkészítésének módjával. A város történelme, kultúrája iránt
érdeklődők látogatást tehettek a helyi tájházban, mely egész nap tárt ajtókkal várta a
fesztiválra érkezőket. A gyermekek betekintést nyerhettek a népi játékok rejtelmeibe:
kipróbálhatták a hordólovaglást,
az egyensúlyozó gerendát, a lengőtekét, a patkódobást és sok más
játékot, amelyekről talán a nagyszüleiktől hallhattak. Az egészen
kicsik a fűzfakosaras körhintába is
beleülhettek. Este egy hangulatos
folklór műsor keretében bemutatkoztak a helyi és környékbeli táncegyüttesek: a Kőrösi Táncegyüttes
Dunakesziről, a Hétlépés Táncegyüttes Budakesziről, a Tápiómente Táncegyüttes Nagykátáról, a
Cegléd Táncegyüttes és a Maglódi
Kacamajka Városi Néptáncegyüttes felnőtt és gyermek csoportjai.
A nap egy nagyszerű táncházzal
zárult, ahol az érdeklődők a maglódi tánclépéseket is megtanulhatták.
A rendezvény célja a szórakoztatás
és a környékbeli táncegyüttesekkel
való kapcsolattartás mellett természetesen a helyi kultúra, a hagyományok továbbadása volt. A Maglódi Kacamajka Városi Néptáncegyüttes kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a maglódi
hagyományokat őrizzék, megtanulják, és átvegyék az idősebb generációtól, a Roszicska
Hagyományőrző Egyesülettől, melyre ez a fesztivál is egy tökéletes alkalomnak bizonyult. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap révén lehetőségük nyílik a hazai tánccsoportoknak kulturális rendezvényeket, táncházakat szervezni, melynek
köszönhetően a II. Görhöny és Folkfesztivál is megrendezésre kerülhetett.
Nagy Boglárka

sírszentelés

Gäwert Henriette emlékülést tartottak a
maglódi evangélikus templomban. A felszólalások alatt nagyon sok olyan információ is elhangzott, amely a legújabb kori
kutatásoknak köszönhető. A zenei „betétek” nem csak színesítették, de emelkedetté is tették a ceremóniát. Maglód első
„kisdedóvójának” emléktábláját egyébként 2019. augusztus 20-án leplezték le a
Hétszínvirág óvoda falán. Később Farkas
Miklósné Marika, nyugalmazott óvodavezető könyvet írt, amelyből a „szép Heni
óvó néni” életét és munkásságát is megismerhettük. Most, június 22-én pedig
megemlékeztek a 40 éve elhunyt, intézményalapító Gäwert Henriettéről, majd –
a közadakozásból és könyvértékesítésből
gyűjtött pénzből – evangélikus szertartás
szerint felszentelték a 133 évvel ezelőtt
született óvónő síremlékét.
Kérges László alpolgármester
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az útépítés éve
Az állami finanszírozásból megvalósuló útfelújítások (31-es és 3111-es
utak) mellett folyamatosan zajlanak az önkormányzati beruházások
is. 2022-ben kezdetét vette városunk eddigi legnagyobb léptékű aszfaltozási programja, melynek keretében az idei évben mintegy 5,5 kilométernyi utat tudunk leburkolni. Ezidáig sor került a Bem, Klára,
Lehel, Rudolf és Táncsics utcák teljes hosszának szilárd burkolattal
való ellátására és idén az alábbi utcák kapnak még várhatóan aszfaltburkolatot: Sorompó utca, Bocskai utca, Fűzfa utca, Liliom utca,
Nap utca (hiányzó szakasz), Hold utca, Vörösmarty utca, Attila utca,
Baross utca, Határ út (hiányzó szakasz). A még nem aszfaltos utcákra
2023-ban kerül sor a tervek szerint.
Jenei Péter alpolgármester

hirdetés

Bővítjük csapatunkat!
Új pozíciókkal várunk Maglódon,
a 31-es út melletti
modern autóipari üzemünkbe:
3 műszakos munkarendbe
• műszakvezető
• minőségellenőr
• mechatronikai karbantartó
• gépbeállító

2 vagy 3 műszakos munkarendbe
• gyártósori operátor
irodai munkarendbe
• minőségügyi mérnök
• folyamatmérnök

Csatlakozz hozzánk!
További információk és jelentkezés:
www.ekkeagle.hu
info.eihu@ekkeagle.com
06 70 400 4480

Az idei évtől 40%-os délutáni (13:30–21:30-ig) műszakpótlék!

