2015.

6. SZÁM

A LAP INGYENES
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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÔ HÍRLAPJA • XXVI. ÉVFOLYAM

„Anka moja, csönd”?!

L

Kovács Ferencné – mindenki
Ancsikája, Ancsi nénije. Nincs a
MagHázban játszóház, tábor nélküle. Ami tudható a világháború utáni
Maglódról, az mind ott bizsereg az Ô
fejében, szívében, lelkében. Több mint
öt évet tett életébôl arra, hogy XX.
századi kulturális élet helyi emlékeit,
visszaemlékezéseit, fotóit összegyûjtse,
és kiadassa. Nehezen döcög a munka,
nincs rajta kívül igazi gazdája „az” ügynek: mióta elôször jól becsapták vele,
azóta másban sem tud bízni már, és fogytán a türelme. Úgy érzi, a sok, másoknak
fontos kérdés mellett elsikkad az, ami
szerinte igazán fontos volna, lehetne.
Nemcsak neki, hanem a maglódi kultúrának. Pedig soha ennyien nem foglalkoztunk helytörténettel, mint manapság.
Reméljük, most már sínre kerül végre a
kiadvány, addig is ismerkedjünk meg
Ancsi néni fiatalságával!

„Csönd!” – mutatja Ancsi néni

jöttünk haza, két csomaggal, amikor azt
mondták, hogy már nem sok lehet neki
hátra. A testvérem egyéves volt még
csak, édesanyámnak két gyerekrôl kel’40-ben születtem Maglódon, novem- lett gondoskodnia a temetés mellett.
berben – meséli Ancsi néni. – A szüleim Közben
lezárták a határt, mi itt
is maglódiak voltak. Akkor még
rekedtünk, és mindenünk
bába sszonynál lehetett
ott maradt Újvidéken.
születni. Ahogy azon(Majd csak ’64-ben sikeban a világra jöttem,
rült végül visszamennie,
januárban már Újvidékegyedül, mert én éppen
re is mentünk. Vasúti
szültem, és nem ugyantiszt édesapámat oda heakkorra kaptuk a vízulyezték, így mi a háborút
mot. Nem mintha viszott vészeltük át. Hárman
szavágyott volna, de
mentünk oda, a húgom
úgy ragaszkodott a kis
már ott született.
hokedlihez meg az aszFiatal házas édesanyám
talhoz, a gyúródeszkábôszoknyás asszony volt,
jához…, a holmijához.
mint minden maglódi, de
Azt remélte, hátha
az újvidéki más viselet miezeket visszaadják
att „kivetkôzött”. Albérletneki. Öt napot töltött
ben laktunk, a háború alatt
kint, még akkor is
ingázott a rokonság Maglód
csak dugdosta ôt a
és Újvidék között, hozták
házinéni, még minnekünk nagyapámék a tüzedig nem mehetett
ban
lô korom
lôt, még a gyújtóst is. A keszinte az utcára
Karon ü
resztanyám például a hátán,
sem. Nem is sikeszépen összerakva, batyuban
rült semmit sem visszakapnunk abból,
hozta a gyújtóst a vonaton. A határon le amit mások széthordtak. A házinéni által
is szállították, igazoltatták, a katonák ki- megôrzött párnákból tudott venni valabontatták a batyuját, és dôltek a neve- milyen köves gyûrût, ennyivel jött haza.
téstôl, hogy képes innen oda gyújtóst Aztán egyszer valami ötszáz Ft-nyi kárvinni…
pótlást adtak mindezért.)
A háború azért kegyetlen volt. ÉdesEl lehet képzelni: a 22 éves anyám itt
apám beteg lett, két éven keresztül maradt Maglódon, egyedül, két gyerekkezelték, Debrecenben és Pesten is kel. A testvérem koraszülött, egy kicsit
feküdt kórházban, de ’45-ben, nagyon fogyatékos is volt. Azt mondták, hogy
fiatalon, 24 évesen meghalt. Mi akkor nem is szabadott volna megszületnie a

betegsége miatt. Ezt a terhet cipelte
anyám 85 éves koráig. Szinte egyszerre
haltak meg 2006-ban (3 hónap különbséggel). Majd a következô évben a férjem is…
A szülôházam ott van a Sugár utca
legvégén. Mi ott laktunk, a nagyszülôknél. Óvodába már itt jártam, az Aradi
utcába. A kis szék – egy kis hokedlicska
– is megvan a Helytörténeti Gyûjteményben, amin még én ültem ’47-ben.
Aztán az ún. evangélikus iskolába jártam. A Dózsa György utcában, ha a patak
hídon átmegyünk, ott áll egy hosszú
épület, az volt a két tantermes iskola, a
másik fele pedagóguslakás volt, Gáspár
igazgató lakott ott a feleségével. Az alsó
tagozat oda járt, a felsôsök a Petôfi térre.
Amikor én iskolás lettem, már nem tanítottak ott az evangélikus tanítók, de
evangélikus iskola maradt a neve, mert
az egyházé volt. Otthon általában szlovákul beszéltünk, de a kitelepítések idején jártam iskolába, ezért amikor elindultam, a nagymama minden reggel
elmondta: „Anka moja, csönd! Szlovákul
senkivel nem beszélsz útközben!”
Kisiskolások voltunk, de már játszottunk Ripka tanár nénivel a János vitézt,
Az égig érô fát és más színdarabokat.
Egyszer például medve voltam valamelyik darabban, az elsô mondatokra is
szinte emlékszem…
A Petôfi téri iskola mellett, ha szembe
állunk vele, balra, állt a Kruti kocsma. Kisgyerekkoromban ott zajlottak a komoly
nagy páros bálok és mulatságok, ahová
mi, gyerekek csak nézônek lóghattunk
be. A színi elôadásokat is itt szervezték a
tanárok, oda jártunk mi is betlehemet
játszani. Nekem már ezután nincs is
szinte semmi hasonló emlékem, mert az
ötvenes évek közepéig „elnyomták” a
kultúrát. – De aztán, 1954–55-ben visszajött Gyenes Józsi bácsi…
Folytatjuk…

A napokban
jelenik meg
a Maglódi Füzetek
1. száma.
Bemutató
június 20-án
16 órakor
a Helytörténeti
Gyûjteményben.
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Maglódból Mesefalu

M

ájus 30-án újranyitotta a maglódi patakparti Mesefalu kapuit a
Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat. „Gyereknapról” is írhatnék, ha
éppenséggel a „felnôttek”, különösen a
szervezô „felnôttek” nem élveznék legalább úgy – néha jobban! – ezt a már
hagyományos rendezvényt, mint az apróságok. Annyi nem elhanyagolható különbség mégiscsak van a két generáció
között, hogy míg a kisebbek osztályrésze
a felhôtlen mulatság, a legalábbis méretben nagyobbaktól viszont sok-sok ötletet, kreativitást, elôkészületet, szervezést,
kivitelezést stb., tehát jóval több és nehezebb boldog órát igényel a meseerdô
meselényekkel való benépesítése.
Fôszerepben: a gyerekek. ➊ Ezen a III.
maglódi Családi Napon is több mint 50
helyszín várta azokat, akik nem hitték el,
hogy automatikusan jobbak, szebbek és
hasznosabbak a környék idegen és személytelen programjai. Bevallottan elfogult vagyok: a helyi, otthonos, személyre
szóló és egyszeri, megismételhetetlen
mesedélután összehasonlíthatatlan a
tucat koncertekkel, adják azt bármilyen
nagynevû együttesek, sztárok vagy celebek is! És persze lehet akárhány száz
forintokért lángost, hekket, kólát venni a
csili-vili fesztiválokon, de hogy a próbák
során megszerzett fabatkáért kapott

➎

limonádénak és palacsintának, görhönynek nincs párja, az bizonyos.
A plakátok sajnos eleve igazságtalanok: nem fért el rajtuk mindenki, de még
a lenti felsorolás is csak féloldalas lehet,
hiszen (hogy egy kicsit szerénytelenül
„haza” beszéljek, ha már 50 felé nem
lehet!) csak az tudhatta meg, milyen is a
Szörnyfelvételi Iroda 3 próbája, aki odament a Félôlényhez, Csupánchoz, Rakonchoz és Porhanyhoz, no meg az Irodaszörnyhöz a Világ Legnagyobb Szörnyellenes Odúkönyvtára mellé, és végiggondolta, hogy aláírja-e a furfangos
próbák után a szörnyvilágba való belépési nyilatkozatot vagy sem. Elôtte még
tanulmányozhatta a kifüggesztett Kis
rémhatározót, és megtudhatott néhány
kellemetlen igazságot a való-szörny-világról… Este két csillogó szemû gyermek is
visszajött, akik korábban látszólag poénra vették a figurát, és aláírták, hogy elfogadják a szörnyvilág szabályait, ám estére nagyon komolyan meggondolták
magukat, így együtt eltéptük a szörnyû
nyilatkozatot… No, az ilyen érzés nem
kapható máshol.
Szóval meg sem próbálhatom leírni,
mi minden történt ezen a verôfényes
napon. Példának okáért mit is mondott
az erdôtündér a fák titkos szívérôl,
hogyan lehetett kiszabadítani a szépséges királylányt a sárkány karmai közül
az égig érô paszulynál, milyen levelek
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nôttek a Népek mesefáján, hogyan
szabadulhattunk meg félelmeinktôl a
Para-fánál, mit mûvelt Maglódon a jicini
Rejtekadó-erdôbôl vendégszereplésre érkezô Rumcajsz és Manka, kiket engedett
át a csuhás a csapóhídon, ➌ mit tettek a
kék palacsintába a hupikék törpikék,
felismerték-e az ôshonos fákat az erdészéknél, túlélték-e a Vörös Oroszlán Lovagrend tagjai a gyermekhad rohamát,
édes volt-e agyagozni Vackoréknál,
mézest kóstolni a Koricsánszky-méhecskéknél… Csipike, az óriás törpe a színpadon pedig csak röptette a mesét,
szájról szájra, ❷ és szállt a dal is, ágról
ágra, a Vermesy-fúvósoktól kezdve az
önkéntes dalosokig. Mígnem este aztán
fellobbant a múzeum udvarán a Mesemáglya. ➐
A Mesenap meseszép volt most is. Ha
az iskola és az óvodák is magukénak
éreznék (mi sem volna ennél természetesebb!), meg lehetne vele tényleg forgatni Maglódot. Igaza van Boldizsár
Ildikónak: „A meseterápia ezt tudja:
megmutatja, hogy mi lehetne. Hogy mire
lehetsz képes, ha felébreszted a benned
szunnyadó vagy betegeskedô táltos
paripádat.” Gyertek, táltosok, jövôre a
Mesefaluból Meseváros lehet!
vz

➍

Bagyinszki Attila, Lancelo-T
és Varga Zoltán

H e lys z ín
A fák titkos szíve
Agyagozás
Állatsimogató
Az Élet vize
Cicoma
Csapóhíd
Csillagász
Csipike színpadmester
Csodavirág
Egészséges falatok
Égig érô paszuly
Erdészék
Erdôfestés
Erôember
Fakanál
Falovacska
Favágó
Fanyüvô
Fapofa
Félôlény és barátai
Fúvósok
Gazda udvar
Gombóc Artúr
Görhönyös
Hajszalon
Harkály doktor
Hupikék törpikék
Jelmezkiárusító
Varázsló
Jóságos Tündér
Kalózok
Kerekecskegombocska
Kovács
Kutyafája,
Igazmondó Juhász
Lepkeház
Maharadzsa
Méhecskék
Mesebolt
Meselényi utca
Mesevár
Mesemáglya

Molnár és Molnárné
Népek Mesefája
Nagy Ho-ho-horgász

M e s e lé n y
Pataki Ági
Vackor Óvoda
Mentsvár, Koncz Orsi
Dallos Dóra és csapata
Kovács Brigi, Dócs Laci
Turóczi Csaba
Titusz ➋ és Tóth Gábor
Veres Laci ➋
Egedi Gizi
Sipos Zsani és Ilonka néni
Gömöri Tami, Fekete Szilvi
Téglás Márton és Kubacsny Emese
Agafanova Ludmilla
Vágó Balázs
Marton Teri
Rendes Gabriella
Ecseri Illés
Gémes Gábor
MayerAranka
MagHáz
Jutasi Miklós és a Vermesy-zenekar
Falusi-Tóth Ica ➎
Fazekas Évi
Koncz Miki és Fodor Levi
Rácz Merci és Ivicz Netti
Gerhát Jancsi
Nyugdíjas Klub
Berényi Gitta
Bálint Klári
Lévai Attila és Remport Csaba
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Vágó Teri, H.né Kertész Erzsi
Vircsik András
Esztergomi Zoltán
Gyarmati Márta
Sharma Bushan
Koricsánszky Hajni
Sharma Judit és Györe Simon
Kovács Zoli és Majorosi Andi
Turóczi Mari
Esztergomi Zoltán, Bácskai Erika,
Pataki Ági, Bálint Gréta,
Vikár Csilla Napsugár ➐
Bátori Angéla és Koller Pisti
Magánhangzó Nyelviskola ➏
Galambos Gyuri és Edina

Para-fa
Pogácsaverseny
Puliszka,
gyógynövények
Répa
Rumcajsz és Manka
Suszter cipôi
Szúnyog doktor
Táncház
Táncos
Vándorfényképész
Vándorváró falatok
Velocipéd
Vesszôparipa
Vörös Oroszlán
Lovagrend
Zsíros kenyér

Kissné Nezvál Eszter ➐
Veres Szilvi és Gyetvai Erzsike
Kilin Juli és az Erdélyi Kör
Ónodi Bálint ➍
Jakab András, Várnay Krisztina
Tápi Kriszta
Gellérthegyi Edit
Hettyenfütty együttes
Rimóczi Móni
Péter Laci
Tóth Antal ➍
Bene Károly ➏
Rafael Béla
Szûcs József és csapata
MagHáz

➍
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IFJÚSÁG, IFJÚSÁG
Varga Noémi és Antal Regina képei
az iskola június 3-án nyílt
képzômûvészeti kiállításán

látnak teendôket: „nem járunk sokat kocsival, hogy szennyezzük a levegôt” – írta
Dédesi-Tózsa Eszter, és „járjunk gyalog,
kerékpárral” – javasolta Papp Máté,
Bodrogi Levente a buszközlekedést részesítené elônyben az autókkal szemben.
Érdekes megoldás a Magyar Lilláé:
„kiállítás legyen”! Bodrogi Levente leállítaná a gyárakat, csak „kartonos vizet”
venne. Építészeti ötletei voltak Zellei
Viviennek: „több házat építenék, mint pl.:
kórház, mozi, múzeum, állatkert, gimnázium, park, állatkereskedés, színház, étterem,
óvoda, játszótér”; Balázs Eszter
pedig egy „Természettudományi Múzeumot” látna szívesen. Varga
Dorka megkérné „az önkormányzatot,
hogy építsenek több játszóteret. Létesítsenek olyan parkot, ahová fiatalok és öregebbek egyaránt járhatnak. Összefogással lehetne csak ezt megcsinálni.”
Szabó Eszter is önkormányzati tanácsadóként lépett fel: „Én, ha építész lennék,
határozottan igyekeznék, hogy sok parkot
építhessek. Ha polgármester volnék, jóváhagynám a parkok, folyók építését,
erdôk létrehozását. Minden fél évben a
kisgyermekek kimennének a Fáy-tanyára
vagy más közös helyekre fát ültetni, szemetet szedni, megtisztítani a vizeket, és
mindenki dúdolgatva, énekelve végezné
ezt. Rendbe tennénk a tûzhelyeket, gyógynövényeket is ültetnénk mindenfelé: a
parkokban, erdôkben, a házak elôtt, a kertekben. Aki szemetelne, komoly pénzbüntetést kapna. Cigarettázni is tilos lenne. Mindenki beletörôdne, megszokná, és
érezné, hogy jót akarok, és hogy mindenki jót akar. Csakis azért vannak a pénzbírságok, hogy mindenki egészséges környezetben éljen. Sokat járnánk kirándulni, hogy mindenki megtisztuljon, sok ásványt vennénk, hogy mindenki megnyugodjon. Maximum 1 óra kockulás naponta, mindent beleértve (kivéve, akinek ez a munkája: újságíró, gépészmérnök, informatika tanár stb.). Vigyázzunk a Földünkre, nem az állatok teszik
tönkre!!!”

„Nem szemetelünk!”
Érdekes házit kaptak a 3. d osztályosok.
Patkós Józsefné Sereg Gyula-díjas pedagógus ezt a kérdést diktálta a környezetismereti füzetekbe: „Hogyan lehetne
szebbé tenni lakóhelyedet?”
A legtöbben nem is vették komolyan a
feladatot, 2–5 sorban elintézték, de hát ki
nem veszi manapság félvállról ezt a
kérdést?!
A 21 diákból 20 fontosnak tartja, hogy
nem szabad szemetelni, sôt fel is szedné
a hulladékot. Laczkó Eszter apokaliptikust víziója: „Nem szemetelünk! Mert
akkor ki fog pusztulni a Föld. Ha kipusztul a Föld, nincs élet, és azért pusztul ki a
Föld, mert a sok rossz ember elpusztítja a
természetet.” Érdemes Varga Dorka
néhány javaslatára is figyelni: „Ha kutyát
sétáltatok (bár nekünk nincs), összeszedem utána az ürülékét. Nem veszek csak
papírba csomagolt ételt. Az iskola létrehozhatna egy »Szebbítsük meg Maglódot!« szakkört, ahol pl. patakot takarítanak vagy szemetet szednek. Vagy egy
SzSzSz-t: Szemét Szedô Szakkört.”
19-en hozták szóba a fák, virágok ültetését, gondozását. A többség figyelme
nem is terjedt ezen túl. Ernhaft Vanda
viszont segítene a szüleinek is „a ház
körüli munkákban”, összeszedné a lehullott faleveleket, füvet is nyírna. Öten
említették a folyóvizek védelmét, ahogy a
közlekedés terén szintén csupán páran

Magányos
akció

– Ön vezette a TeSZEDD! helyi akcióját, mit
tapasztalt?
Colle Anna: Már tavaly és az elôtt is voltam
szemetet szedni, mert engem nagyon zavar, amit
látok. Sokat sétálunk a kutyával, olyankor is elôfordul, hogy felveszem, amit mások elhajítanak.
Az idén segítettem volna koordinálni is az akciót,
de hiába adtuk meg a város honlapján az elérhetôségeimet, senki sem keresett. Így aztán csak
négyen voltunk, a családommal magunk vettünk
részt benne.
Mondhatjuk ugyan, hogy nem hirdették meg
jól, de az elôzô 2 évi tapasztalatom is azt mutatja, hogy kevesen vesznek részt ilyesmiben. Bár
tavaly többen voltunk, akkor ott tudtak lenni az
önkormányzattól is.

Középpontban a közbiztonság:
májusi ülés

HajITsd el,
gyere velünk!
Egy közösségfejlesztô pályázat keretében
tartott május 28-án a maglódi Vermesy
Péter Általános Iskola alsó tagozata ún.
villámcsôdületet, flash mobot. Az akció
célja a 29-i néptáncbemutatóra, illetve a
30-i gyermeknapi és mesenapi rendezvényekre való figyelemfelhívással a közösségteremtés értékeinek hangsúlyozása volt.
Kifejezetten ezt szolgálja az utolsó
tanítási napra tervezett „HajITsd el, gyere
velünk!” címû vidám vetélkedô. A gyermekeket az információ-technológiai elektronikus hulladékok begyûjtésére buzdítva olyan sportvetélkedôket tartanak,
amelyhez az eszközöket a kiszuperált
elektronikus kütyük szolgáltatják majd. A
számítógép-tartozékok, mobilok összetörésével, elhajításával (klaviatúra-karate, kábel-lasszó, távirányító-váltófutás,
mobil-hajítás, szemétkosárba célba dobás) azt kívánják kifejezni, hogy a közvetlen kommunikáció és a valódi kapcsolatok értékesebbek, egészségesebbek,
mint az infokommunikációs függôség,
amelyben már rendkívül sok gyermek
szenved – látszólag önként és örömmel.

A villámcsôdület a TÁMOP 3.1.4.B-13/12013-0001 sz. „Köznevelés az iskolában”
projekt, Partnerség és hálózatosodás
modul keretében zajlott.

Szerintem az volna a megoldás a problémára, ha
kitennének néhány kamerát. Az emberek mentalitását nem tudom megváltoztatni, de akkor
legalább félnének, hogy rajtakapják ôket. Én a
gyereknek is azt tanítom, hogy ne dobja el a
szemetet. Most újra kitakarítottuk a temetô
környékét, mert nem vagyok annyira közönyös,
mint sokan. Nem tudom becsukni a szemem, és
tovább menni, csak mert nem az én „feladatom”
a felszedése.
– Milyen érzés volt, Milán, anyukádékkal
összeszedni mások után a hulladékot?
Colle Milán: Jó, 3 nagy zacskó is megtelt…
– A barátaid, a harmadikos osztálytársaid
tudták, hogy május 16-án mit fogsz csinálni?
Colle Milán: Szerintem nem.
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A képviselô-testület változtatási tilalma a középületekre is vonatkozik, ezért a Városháza
energetikai felújítása miatt kivették ezeket a tilalom alól. Azok a
kisebb pályázatok is idekapcsolhatók, melyekre felhatalmazást
kért a polgármester. A Napsugár
Óvoda tálalókonyhájának felújítására nyújtanak be pályázatot 5%os, 448 758 Ft-os önrésszel. A Deák
F., Rákóczi és Ady E. u. részbeni
felújítására is pályázat készül ﬂ5%os, 3 ﬂ95 540 Ft saját forrással. A
nyaralói iskola többfunkciós szabadtéri sportparkjának létesítését
szintén pályázat biztosítaná ﬂ5%os, 2 248 280 Ft saját forrás mellett.
A testület megvitatta a közbiztonságról szóló 20ﬂ4. évi beszámolót. A rendôrôrs parancsnoka, Körmöndi Bernadett
fôhadnagy kiemelte a létszám fel van
töltve, sôt 2 tanuló segíti a munkát. Az
ôrs 2 autójának egyikét újra cserélték.
Errôl szól „Követô statisztika” c. írásunk.
Vitát váltott ki a kábítószerügy; idevág a
MASZAT kezdeményezése, mely nyomán
a testület megalakította a Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórumot, és soraiba felkérte
az egyházak, iskola, óvodák, a civil szervezetek, orvosok, a Családsegítô Szolgálat, a Védônôi Szolgálat, a rendôrség, a
polgárôrség és a kormányhivatal kirendeltségének képviselôit, elnöknek Remport Csaba alpolgármestert választva
meg. A koordinálást a MASZAT végzi.
Elfogadták a DPMV tavalyi mérlegbeszámolóját. Tabányi Pál polgármester
elmondta: az elôzônél kisebb mértékben
veszteséges a cég: mínusz 200 millió Ft
fölött van a mérleg szerinti eredmény.
Az üzleti terv 0 közeli állapotot tûz ki
célul. A korábbi Gyáviv-tulajdonos önkormányzatok gazdálkodása eredményes, a csatlakozók szinte mind mínuszosak. A céget a rezsicsökkentés és a
plusz adókivetés sújtotta. Más-más szolgáltatási díjak érvényesek a különbözô
önkormányzatok területén (nem a szolgáltató állapítja meg a díjakat). Maglódon a DPMV által 40 millió Ft-tal
támogatott ügyfélszolgálatot épített fel,
amelyet a korábbi Gyáviv bérleti díja
ellentételezéseként valósított meg.
A TEFÜ tavalyi pénzügyi beszámolójának elfogadásakor hangsúlyozták:
elôrelépés a szemétdíj-kintlévôségek
behajtása. A Maglód Projekt és a MagHáz mérleg-beszámolóját szintén elfogadták. Módosították a MagHázzal kötött
közhasznúsági, közmûvelôdési szerzôdést: lapunk kiadási joga a MagHázhoz
került, amivel a lap szerkesztôjét kívánják „megerôsíteni, és egy kicsit nagyobb
odafigyelést biztosítani a határidôben

A képviselôk Körmöndi Bernadett
fôhadnagyot, ôrsparancsnokot
hallgatják (mellette Marton Gábor és
Falusi-Tóthné Koller Ilona)

történô megjelenésre” – mondta a polgármester.
Mayerné Lénárd Aranka a Családsegítô Szolgálat vezetôje az egyhangúlag
elfogadott beszámoló kiegészítésekor elmondta, munkájuk egyre nehezebb, a
felelôsség egyre több, az anyagi megbecsülés egyre reménytelenebb. Míg egy
friss diplomás 80 ezret vihet haza, a
megterhelés következtében visszatérôen
omlanak össze a kollégák. Bár alig akad
hasonló intézmény a fôvárosban, ahol
ilyen sok a régi munkatárs, ami nagy
érték. A mérleg másik serpenyôje a
Mesenap: ez több ezer maglódit megmozgatva biztosít feltöltôdést. FalusiTóthné Koller Ilona elismerése mellett
javasolta, a Családsegítô hátsó udvarát
hozassák rendbe, kihasználására sok jó
ötlet van. Tabányi Pál polgármester köszönetét fejezte ki a szolgálatnak.
Elfogadták a gyámügyi tevékenység
értékelését (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás kivételével minden más járási
illetékesség).
Takács Béla aljegyzô ismertette annak a közbeszerzési eljárásnak az eredményét, melyet az orvosi ügyeletre írtak
ki. Az eljárás érvényesen és eredményesen ért véget a jelenlegi szolgáltató Rescue-Med ajánlatával. Az ﬂ 800 ezer Ft/hó
vállalási ár 200 ezerrel magasabb a
mostani szerzôdéses árhoz képest. Egy
tartózkodással fogadta el a testület az
eredményt.
A helyi közösségi közlekedés szintén
lejáró szerzôdés miatt került elôtérbe. A
polgármester a következô 2 évre is a
mostani szolgáltató megbízását kérte. A
3 buszos szolgáltatást a gyerekek és a

nyugdíjasok egyaránt megkedvelték. Bár fejlesztésre még nincs
lehetôség, a szolgáltatás fenntartása a város számára nagy terhet nem okoz.
Hosszú Tibor iskolaigazgatónak
a beiratkozásról szóló tájékoztatójában is a közlekedési vonatkozások váltották ki a legtöbb vitát.
Az áprilisi beiratkozáson ﬂﬂ0 diák
jelentkezett, így újra 5 osztály
indul. A növekedés ôsztôl a felsôben is jelentkezik, nehezül a napközis ellátás biztosítása. A mostani
ﬂ4 alsós csoport ﬂ6-ra nô. A szükségesnél eggyel kevesebb a terem
a felsôben, ezért az egyik karbantartó mûhelyt felújítják, ami
korábban is tanterem volt. A ﬂ7
felsôs mellett 3 negyedikes osztály is a
központi részben tanul. Hasonló gond a
testnevelés óraszámának emelkedése.
Szeptembertôl minden osztálynak mindennap lesz torna órája. A felsôben a
heti ﬂ00 órához hiányoznak a feltételek.
Egy kis kondicionáló tornaszoba enyhíthetné a gondokat.
Ami a közlekedést illeti: a nyaralói
iskolánál lévô kaotikus helyzet úgy kezelhetô, ha folyamatosan felügyelik a
gyermekek mozgását. Horváthné Kertész
Erzsébet a szabálytalankodó felnôttek
mindennapos megbüntetésétôl sem riadna meg. Tabányi Pál polgármester
szerint a Petôfi u. aszfaltozása sem oldaná meg a helyzetet, a táblákat sem
veszik komolyan.
A testület felkérte a jegyzôt, készítsen
elô rendelet-tervezetet szeptemberre a
nyári napközbeni ellátási formáiról,
szabályozva az önkormányzat által biztosított ellátás igénylésére vonatkozó
kérelem benyújtásának módját, az elbírálás szempontjait, az ellátás megszûnésének eseteit, a fizetendô térítési díjak
mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit. Az idei nyári napközis
ellátás biztosítására pedig megállapodás
kötnek az iskola Oktatási Alapítványával.
Sürgôsséggel módosították a Maglód
Projekt Felügyelô Bizottsága névsorát. A
tagok: Horváthné Kertész Erzsébet, Kérges László és Varga Hajnalka.
Végül Tabányi Pál tájékoztatta a
képviselôket: Szathmáryné Papp Mária
kedvezményes nyugdíjazást kért, júniusban döntenek a Napsugár Óvoda vezetôi
teendôirôl. Margruber János pedig ismertette a Kormányhivatal levelét arról,
hogy 4 külsôs bizottsági tag többszöri
tájékoztatás ellenére sem regisztráltatta
magát a NAV köztartozásmentes adatbázisában, így méltatlanná válnak a
tagságra, és a testület hatáskörébe tartozik visszahívásuk és új tagok választása.
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 Gátlástalan csalás

Követô statisztika
Mielôtt a képviselôk májusi ülésükön
11 szavazattal egyhangúlag elfogadták Baár Pál ezredes 14 oldalas,
„a Monori Rendôrkapitányság,
Maglódi Rendôrôrs állománya
2014. évi bûnügyi és közbiztonsági
tevékenységérôl” szóló beszámolóját, a januárban kinevezett kapitány
elmondta, az illetékességébe tartozó
18 település közül 12-ben számoltak
be, de Maglódon kapták a legtöbb
kérdést, ami a téma fontosságát mutatja.
A statisztika szerint a rendôri eljárásban
rögzített bûncselekmények száma városunkban 282 volt, 4%-kal több, mint
2013-ban. 42 lakosra jut egy bûncselekmény, így Maglód a kevésbé „fertôzött”
helységek közé tartozik: 2013-ban került
át a „kiemelten veszélyeztetett” kategóriából a „veszélyeztetett”-be.
A kiemelt bûncselekmények kategóriájában a vagyon elleni bûncselekmények száma 18%-kal nôtt: 2014-ben 176
eset történt (elôtte 134), ezen belül 10
gépkocsilopás, 5 gépjármûfeltörés és 34
lakásbetörtés (korábban 6, 4, 16). A betöréses lopás és a besurranással elkövetett bûncselekmények a Fô u. – 31-es út
– Mendel K. u. – Bajcsy-Zsilinszky u. által
határolt területen jelentkeztek, míg a
gépkocsifeltörések Klenovára összpontosultak, ahol sok lakó az utcán parkol.
Ezek a cselekmények az I. negyedévben
fordultak elô fôként, de a megelôzés és
megakadályozás érdekében átfedô szolgálatot üzemeltettek, így a hullám megszûnt.
Mivel a nyomozáseredményességi
mutatót település szintre nem tudják lebontani, így a rendôrkapitányság 32,4%os arányával kell beérnünk (a bûncselekmények 1/3-át derítik fel).
Maglódon 7 személyi sérüléses baleset történt (elôtte 12), halálos és súlyos
kimenetelû közlekedési baleset 3 éve nem
fordult elô. Az ittasság mint baleseti ok
némileg csökkent, jóval a megyei átlag
(10,84%) alatt van. Az ittas vezetôk kiszûrésére heti 2-szer tartottak fokozott ellenôrzést. Nôtt az anyagi kárral járó közlekedési balesetek száma: lakott területen 11, azon kívül 8 esetrôl tudnak (fôként
az Auchan parkolójában következnek be
kisebb anyagi kárral járó balesetek).

A közigazgatási bírságok száma jelentôsen csökkent, míg a szabálysértési
szankcionáló tevékenység egyéb területein ezzel megegyezô növekedés volt.
A helyszíni bírságolások száma (836-ról
466 fôre) és a kiszabott bírságok összege
is csökkent.
Maglódon nincs rendszeresített körzeti megbízotti státus. Az iskolarendôr
felkérések alapján bûn- és baleset-megelôzési elôadásokat tartott osztályfônöki
órákon, a kijelölt rendôr kitûnô kapcsolatot ápol az iskola vezetôivel, a pedagógusokkal.
A Polgármesteri Hivatal felügyeleti
joggal rendelkezô, ellenôrzésre jogosult
irodáinak vezetôivel napi munkakapcsolatban voltak a rendôrkapitányság vezetôi. Az önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodás alapján a helyi
rendôrôrs eseti jelleggel közös közterületi szolgálatot látott el a közterület-felügyelôkkel vagy a mezôôrrel. Bár a bûnmegelôzésben a kapitányság legfontosabb stratégiai partnere továbbra is a
polgárôrség (számukra negyedévente
tartanak konferenciát), a beszámoló
szerint a „Maglódi Polgárôr Egyesület
2014 nyaráig fejtett ki igen szervezetlennek tûnô, véletlenszerû tevékenységet,
majd gyakorlatilag megszûnt mûködni.”
A rendôrség nagy jelentôséget tulajdonít
a nyugdíjas klubokban tartott bûnmegelôzési elôadásoknak és a SZEM
mozgalomhoz csatlakozott szervezetekkel való kapcsolattartásnak, de konkrétumot nem említ a beszámoló.
A rendôrôrs a 2014-re meghatározott
bûnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti feladatait végrehajtotta, közterületi jelenléte folyamatos volt, a bûnügyi, szabálysértési és közigazgatási eljá-

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Üzemorvosi rendelés: hétfôn, szerdán 7–8 és 12–14 óráig
Háziorvosi rendelés: szerdán 8–12 óráig
A rendelô elérhetôsége:
2234 Maglód, Rákóczi út 7.

 (06-29) 326-346
(06-29) 326-957

Mobil: (06-30) 949-2240
Honlap: www.moczar.hu

rásokat szakszerûen és törvényesen lefolytatta.
Körmöndi Bernadett fôhadnagy a legtöbb kérdést a kábítószerek miatt kapta:
a statisztika 3 éve nem említ ilyen esetet.
Az ôrsparancsnok elmondta, a „követô
statisztikában” a folyamatban lévô ügyek
nincsenek benne. A Családsegítô Szolgálattal együttmûködve rengeteg személyt
meghallgattak, de ezek csak a jövô évi
jelentésben lesznek. A Családsegítôvel
nagyon jó az együttmûködésük, részt
vettek a „Tisztán érted” programban, és
a MASZAT kezdeményezését, a Kábítószer Egyeztetô Fórum létrehozását is
támogatják.
Remport Csaba alpolgármester szorgalmazta a kocsmák elôtt parkoló autók
vezetôivel való foglalkozást. Kérges
László alpolgármester még szorosabbra
fûzné az együttmûködést, hogy a hivatal
is eljárhasson a rendôri információk
alapján (pl. a közlekedési táblák megrongálásánál). Falusi-Tóthné Koller Ilona szerint a fiatalkorúak alkoholfogyasztása
aggasztó mértékû. Tabányi Pál polgármester arról számolt be, hogy idén fel
szeretnék újítani a rendôrôrs épületét.
Baár Pál ezredes végül kiemelte, a drog
terén a látenciát csak megbecsülni tudják, a megelôzésre kell a hangsúlyt helyezni, a szülôk bevonásával. Végül kérte,
„a kollégák szálljanak ki az autóból, többet gyalogoljanak, mert így hatékonyabb
a felderítés” is.

Víz-, gáz-,
központi-fûtésszerelés.
Gázkészülékek
javítása és
karbantartása
(típustól függetlenül)

Gerhát Attila
egyéni vállalkozó
Hívható nonstop:

06/70/405-00-30
2234 Maglód, Thököly utca 13.

Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követôen
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerzôdéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szûrése stb.

E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítô és kapcsolattartó:

Mészáros Judit
üzem- és háziorvosi szakápoló-asszisztens

Vecsés, Üllô és több, Monor környéki
település mellett Maglódon is szemérmetlen csalók tûntek fel, akik hazugsággal szereznek pénzt idôs emberektôl. Az
egyelôre ismeretlen tettesek eddig kevés
sikerrel igyekeztek megtéveszteni a
kiszolgáltatottabb idôseket, sajnos azonban egy asszonytól 1 millió forintot csaltak ki.
A csalók az esti órákban vezetékes
telefonon keresik meg a kiszemelt személyt, és magukat az áldozat unokájának, fiának kiadva próbálják elkövetni a
bûncselekményt. Amikor az egyik esetben feltûnt a sértettnek, hogy az igazi
rokonétól eltérô hang hallatszott a kagylóból, a hívó azzal védekezett, hogy
autóbalesetben megsérült, felrepedt a
szája, emiatt változott el a hangja. Az
álunoka azt állította, kigyúrt „nehézfiúknak” okozott autóbalesetet, akik addig
nem engedik el, amíg a kárt meg nem
fizeti. Azonnal pénzre van tehát szüksége, amiért elküld valakit a nagyszülôhöz. A hitelesség érdekében a csaló
sírást színlelve tovább fokozta a hangulatot. A férfi egymillió Ft-ot kért a sértettôl, mert ekkora összeg fedezte volna az
okozott „kár”-t.
Egy éjszaka 4 alkalommal is próbálkoztak a bûnözôk. Szerencsére a kiszemelt áldozatok gyanút fogtak, így
ekkor sikerült elkerülni a bajt.
A Monori Rendôrkapitányság közleménye azt tanácsolja, akik hasonló helyzetbe kerülnek, rögtön hívják fel a telefonáló által hivatkozott unokát, gyermeket, ellenôrizzék, hogy valóban történt-e
velük valami. Ne higgyenek automatikusan a telefonon érkezô „híreknek”, ame-

Hamarosan
nyitó gyömrôi irodánkba új kollégákat keresünk!
Ez most a legjobb pillanat, hogy
belevágjon ebbe az új szakmába.
A felpörgô ingatlanpiacon most
minden adott ahhoz, hogy átlagon
felül keressen.
Jöjjön és csatlakozzon hozzánk
ingatlanértékesítôként!
Nem gond, ha még nem dolgozott
ilyen területen, mert segítünk Önnek
beletanulni ebbe a szakmába.
Ha szeretné magát kipróbálni
egy új területen, akkor küldje el a
jelentkezését a
nikolett.demjen@dh.hu
e-mail címre, vagy érdeklôdjön a
06/20/559-1600 telefonszámon!
Jöjjön el egy interjúra,
és döntsük el együtt, hogy van-e
helye ebben a szakmában!
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lyekhez pénz kérése társul! Ne adjanak
át ismeretlennek pénzt! Azonnal értesítsék a rendôrséget! Hívják a Monori
Rendôrkapitányságot a 06/29/410-367-es
telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, 112-es
központi segélyhívószámon!
A rendôrség kéri Olvasóinkat, hogy
személyesen is figyelmeztessék azokat
az idôsebb hozzátartozóikat, ismerôseiket, akik kiszolgáltatottabbak e veszélynek.
A világhálón is közölt felhívás egyik hozzászólója így írt: „Ilyen esetben felvetôdik a gyermekek, unokák felelôssége
is. Miért van egy idôs, hiszékeny embernél több százezer, netán millió Ft otthon,
a ládafiában? A pénzt bankban kell tartani, az idôsekkel pedig törôdni kell akár
napi szinten, személyesen, telefonon,
hogy tudjuk, mi történik a másikkal.
Honnan tudják az elkövetôk, hogy akit
felhívnak, van otthon pénze? Egy magányos idôs embert mindig könnyebb
becsapni. Figyeljünk rájuk!”

Itt történt
A nyugdíjas pár végül nem tett feljelentést. Azt mondják, eleinte még bizalomgerjesztô is volt az új, nagy fehér
autó. Készpénzzel akart fizetni az elôttük
megállt 3 fôs társaság, venni akartak abból, amit az udvaron láttak lepakolva. Az
már gyanús volt, hogy miután beengedték ôket, hárman háromfelé mentek:
ki hirtelen a kert iránt mutatott érdeklôdést, ki a lakásba nyomult a visszajáróra hivatkozva. Mindkettôjük figyelmét teljesen lekötötték. Persze egyikôjük
azt is látta, honnan kerül elô a családi
kassza. Végül úgy alakult, hogy csak
elôleget hagytak, mondván, délután viszszajönnek az áruért. Sosem látták ôket
többé – de a nyugdíjnak is hûlt helyét
lelték csak, mire ráeszméltek, hogy a
bôrszín miatti elôítéletük most valósággá
vált. Kiderült, az elôleg is csonka bankó
volt. Most félnek, a saját lakásukban is.
Oda a biztonságérzet, de nem mernek a
rendôrségre sem menni. Nehogy visszajöjjenek, ôk hárman, a nagy fehér autóval…

Mindenhol ott lenni
– Tavalyi 6. lapszámunkban jelent meg
az a rövid írás, amely a megújulni
kívánó maglódi polgárôrség toborzó
felhívását tartalmazta. Mi történt az
elmúlt évben?
Gerhát Attila, a polgárôrség vezetôje:
A bíróság elutasította az új vezetôség
bejegyzési kérelmét az elôzô csapat tevékenységére hivatkozva. Vagyis technikai okok miatt nem sikerült átvennünk
az egyesület irányítását. Márciusban
kaptuk meg az elutasító végzést, ezért új
néven egy teljesen új egyesületet indítunk. Maglódi Városi Polgárôrség az új
nevünk. Tizenegy alapító tagunk van
már, de próbálunk bôvülni. A rendôrség
segítségét is kértük, és most is ezért
beszélgetünk. Igaz, a legutóbbi felhívásra is akadtak jelentkezôk, de aztán
elmondtam, hogy szolgálatban kötelezô
az egyenruha, aminek a költsége minimum 50 ezer Ft. Elôírás a nadrágból, ingbôl, mellénybôl, bakancsból álló formaruha, plusz az üzemanyag szintén
önköltséges – nem is hívtak vissza többet. Az önkéntességét még vállalnák az
emberek, de hogy még költsenek is rá…,
azt már nem.
– Pályázni nem lehet ezekre?
GA: Elméletileg lehetne, de mi nem
tudunk pályázni, mert még mindig tart
az újjáalakulás. Odáig sem jutottunk így

el, hogy szerzôdést kössünk az önkormányzattal, mert ezt is csak a papírmunka elintézése után lehet.
– Jól mûködô szervezetektôl lehetne
segítséget kérni?
GA: Ecseren nagy háttérrel, jól mûködik a polgárôrség. Ez nyilván a vezetôségen is múlik és a támogatásokon is, de a
hosszú évek alatt ôk megtanulták, amit
lehetett.
– Mivel lehetne mégis rávenni a maglódiakat, hogy lépjenek be?
GA: Aki tenni akar a városért, aki
szeretné a lakosság védelmét szolgálni,
az forduljon hozzánk bizalommal! Akit
felveszünk, annak vizsgáznia kell, és
máris mehet ki szolgálatba. A 11 tagunkból 7-nek már megvan a vizsgája.
– Milyen vizsga ez?
GA: Polgárôr-alapismereti vizsga, amihez adnak egy kb. 100 oldalas tankönyvet is, tehát nem olyan nagy az anyag, és
hasonló, mint a biztonsági ôrök tanfolyama: egy tesztet kell kitölteni.
– Árulja el, miért csinálja!
GA: 10 éve vagyok polgárôr, szeretem
csinálni – mert szeretni kell. Szerintem
az a fô cél, hogy megvédjük a vagyonokat, a közvagyont. Ne rongálják meg a
telefonfülkéket, a játszótereket. Sajnos
mi sem tudunk persze mindenhol ott
lenni, de szeretnénk.
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Maglódot képviseli a darts Eb-n
Törô Zsuzsannával
2013 nyár végén beszélgettünk
legutóbb,* akkor már párosban
egyszeres, a vecsési csapattal
pedig 7-szeres bajnok volt,
ez után következett a szlovéniai
Európa-bajnokság, ahol aranyérmes lett a csapata.

TZs: Linzbôl kerestek meg, hogy
játsszak a csapatukban, de az messze
van. Visszatérve az eredményekre: idén
volt Ausztriában a Mesterek Tornája, ott
sikerült megszereznem az indulási jogot
Barcelonába, az Európa-bajnokságra.

– Egyetlen magyarként lesz kint, hová
lettek az ecseri, a vecsési vagy éppen a
soproni lányok?
TZs: Sajnos túl sok pénzbe kerülne a
kiutazás. Magyarország nem indít csapatot. Én így egyéniben Maglódot fogom
képviselni, csapatban pedig osztrák színekben játszom az augusztus 29-én
kezdôdô Eb-n.
– Miért Maglódot képviseli és nem
Vecsést, ahol játszik?
TZs: Mert maglódi vagyok.

*Dacos dartsos: http://www.maglodihirhatar.hu/hirek/dacos-dartsos

Megváltozott munkaképességû
pénztáros, árufeltöltô és
adminisztrátor munkatársakat
keresünk Maglódra.
Jelentkezés: +36 1 301 7840
mmk@kellyservices.hu

TEFÜ

UT

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

a
város egész
területéről
június 25-én,
csütörtökön
szállítja el
a

zöldhulladékot.

Gyerünk „kicsi”! Jó lesz az!
Elôre kitaláltam a ravasz, belemenôs nyitó kérdést: „Ismer-e
durvább nôi sportot a kézilabdánál?” Aztán betoppant üdén az
elbûvölôen szerény Háfra Noémi,
és a rutinos riporter el is felejtette
a „pimaszkodást”. Noémi a Telepy
Károly Testnevelési Általános
Iskola és Gimnázium tanulója.
Kilencedikes, és a Ferencváros
kézilabdacsapatával magyar
bajnok. (Posztja irányító, mezszáma 45, születési ideje 1998.
október 5., magassága 180 cm,
súlya 68 kg – írja a fradi.hu.)

– Hol, mikor, kivel lépett elôször pályára?
Háfra Noémi: Maglódon kezdtem
kézilabdázni, Jandó Gabi néninél. A bátyám is nála játszott, anyu innen ismerte. Azt mondta anyukám, hogy nekem is
ki kellene próbálni valamit. Duci voltam,
fogyni akartam, és valamit kezdeni magammal, hogy ne csak otthon üljek.
Emlékszem, amikor 3. osztályos koromban elôször lementem, együtt játszottak
a fiúk a lányokkal. Akkoriban mûvészetre jártam, mazsoretteztem, kézilabdáztam. Mindent kipróbáltam, és a kézilabdánál maradtam.
– A bátyja is élvonalbeli?
HN: Ô abbahagyta, mert nem voltak
jók a tanulmányi eredményei. A húgom,
Luca viszont szintén a Fradiban játszik,
sôt nálam egy évvel elôbb jött át. Ô még
a saját korosztályával játszik, de szoktunk egy csapatban is lenni. Segítjük egyLendvai Róbert fotóján
az bizonyos fontos hetes…

YA -BA J
A

A

K

– Mi történt az elmúlt bô másfél évben?
Törô Zsuzsanna: Sajnos 2014-ben
nem tudtuk megvédeni a címünket csapatban, 4. helyen végeztünk. Így is lett
viszont Európa-bajnoki címünk, Puskás
Erzsébet, a csapattársam révén. Ausztriában viszont nagyon sikeresen szerepelünk azóta is az ottani bajnokságban.
Nagy versenyeket is nyertünk, kis versenyeket is. Volt olyan, ahol én lettem az
elsô, egy vecsési lány a második, a harmadik pedig egy ecseri lány…
– Mit mondanak az osztrákok, amikor tûzrôl pattant magyar menyecskék
elviszik a díjakat? Kapott ajánlatokat?

– Tegyünk egy kis kitérôt! Nemrég
megalakult az új maglódi darts szakosztály is, ez az Ön életébe is hozott változást?
TZs: Bármiben nagyon szívesen segítek, az edzéseken is, a programokon is,
de Vecsésen szeretnék maradni.
– Amikor legutóbb beszélgettünk, épp
egy maglódi darts versenyen volt túl,
ahol gyönyörködött a tehetséges fiatalokban. Azt mondta, csak a rutin hiányzik belôlük, és 2 tehetséges lánnyal is találkozott. Lett valami az ismerkedésbôl?
TZs: Sajnos a lányokkal azóta nem találkoztam. Azt mondták, visszajönnek,
de nem jöttek. A fiúk a következô évben
is ott voltak a versenyen, és van, aki komolyabban jár közülük a maglódi darts
klubba dobálni.
– Visszatérve az Európa-bajnokságra:
hogyan készül? Otthon is tud edzeni?
TZs: Van otthon is saját darts táblám
és egy nagyon jó edzéstervem. Sok
edzésre van szükség, ami munka és
család mellett nehéz, de legalább heti
háromszor muszáj.
– Mire számít? Milyenek az esélyei?
TZs: Egy dartsos mindig azt mondja,
hogy a legjobbakra. Úgy kell hozzáállni,
hogy az elsô háromban benne leszek.
Nem szoktam azt mondani, hogy megnyerem…

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás
Maglód, Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353
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mást. Remélem, ugyanazt a példát követi, mint
én.
– Akkor ment el a
Maglódról, amikor vége
lett a szakosztálynak?
HN: Még nem szûnt
meg, amikor átmentem
Gyömrôre. Úgy gondoltuk, nekem ennél már több kell egy kicsivel. Minél feljebb szerettem volna
kerülni. Balogh Betti barátnômmel mentünk át abba az egyesületbe, azaz ô egy
évvel elôbb is, mint én. Edzettünk, játszottunk, egyre jobban belejöttünk, és le
is igazoltak. Gyömrôrôl aztán rögtön a
Ferencvároshoz vezetett az út.
– Mire a legbüszkébb?
HN: Az NBI elsô helye a legnagyobb
trófea. De még 3 éve sincs, hogy a
Fradinál vagyok, és idén kerültem be a
felnôtt keretbe, elôtte az utánpótlásban
játszottam. Év elején már amatôr szerzôdést kaptam, ami azt jelenti, hogy abban az évben máshová nem igazolhatok,
megkapom azt a felszerelést, amit a felnôttek, de nem velük edzek, hanem az
utánpótlásban. Aztán fél évkor elém tették a profi szerzôdést is, így már „rendes” munkahelyem is lett.
– Hova tovább a bajnoki cím után?
HN: Sportmenedzser szeretnék lenni.
De még annyi minden változhat addig!
Persze fô a tanulás, ám nagyon nehéz
összeegyeztetni a sporttal. Jó volna
fôiskolára menni és a sportban is eredményeket elérni. Bajnokok Ligáját szeretnék nyerni, remélem, hogy a Ferencvárossal, mert egyébként esetleg külföldi
igazoláson is kell törnöm a fejem. A BL
mellett pedig majd a válogatottal Európabajnokság, világbajnokság, olimpia…
Szeretnék a legeredményesebb lenni, ha
majd egyszer odaérek.
– Van recept?
HN: Nagyon kitartónak kell lenni. Most
sajnos kisebb gödörbe
kerültem, hiszen óriási
teher volt rajtunk, sokat
edzettünk, hogy nyerjünk. Persze én nem úgy
voltam a csapat része,
hogy sokat játszhattam
volna, de az elsô mecscsen mégis lôttem egy
fontos hetest, és a kispadon szurkolhattam. Rengeteg edzés, tapasztalat,
rutin kell ahhoz, hogy az
álmok teljesüljenek. Most
a csapaton belül tanulha-

tok Szucsánszki Zitától, a spanyol válogatott Nerea Penától, Tomori Zsuzsitól,
Kovacsicz Mónikától, és Szamoránsky
Piroskát is annyira szeretem…, szóval az
egész csapatot, úgy, ahogy van. Imádok
ott lenni! Sokat segítenek. Ahogy felkerültem, rögtön mondták, „Gyerünk »kicsi«! Jó lesz az!” – mert én vagyok a legfiatalabb a csapatban, de majdnem a
legmagasabb.
– Egyre több kézilabdázó lakik Maglódon, csak épp kézilabdázni nem lehet
még. Tudnak valamit tenni az ügy érdekében, és azért, hogy a példájukat követhessék a mai kisdiákok?
HN: Szerintem már az is példa, hogy
ide költöznek a magyar bajnokok, és meg
lehet nézni, hogy hova lehet eljutni.
Beszélgettem már a kézilabdázásról Jandó Gabi nénivel, aki most is testnevelést
tanít az iskolában, és ô is szeretné, ha
újra lehetne kezdeni Maglódon. Ehhez
viszont már kellene egy sportcsarnok,
egy sportközpont (és nem csak a kézilabdásoknak), ahol lehetne edzeni, játszani,
és ahová elmehetnének az emberek
szurkolni is. Addig viszont marad a szivacs kézilabda a kicsiknek.
– A zenei tehetségkutatók idején a
maglódi jelöltekért néha összejött egy
egész mûvelôdési háznyi rajongó. Nem
hiányzik, hogy egy bôven akkora teljesítmény kapcsán Önnek is így szurkoljon a város?
HN: Most új csapat lesz, nagyon sok
az igazolás, csak jövôre lesznek olyan
meccsek, amikor lehet nekünk szurkolni.
Habár az ifjúsági válogatottal július
közepén kezdjük az alapozást, sokfelé
fogunk menni Franciaországtól Lengyelországig, mert augusztusban Európabajnokságot játszunk…
– Ha a példához térünk vissza, mit
mondana a kicsiknek, mi a szép a versenysportban?
HN: A sikerek – de a kudarcok is. Sok
a kudarc, ahonnan viszont fel lehet állni.
Ez a legjobb: újra neki lehet menni, és
küzdeni azért, amit kitûztél célnak. Igaz,
engem a legjobban anyukám motivál.
Apukám is nézte a közvetítéseket vagy
utána olvasott, anyukám viszont végigkísért. És tudom, hogy a célomig mindig
ott lesz mellettem, segít és támogat.
Néha kinézek rá a pályáról, hogy „Jó volt,
Anya?”, ô és mutatja, „Jó!” Ha pedig nem
sikerült valami, akkor miatta is próbálom
összeszedni magam.
(U.i.: „Az én vágyam, hogy legyen egy közös
képem a két bajnokkal és az anyukájukkal!
Talán a ballagáson sikerül…” – írta a sokat
emlegetett „Gabi néni” a Háfra lányoknak a
közösségi oldalon.)
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A fotó forrása:
Földi Csilla közösségi oldala

Hajduvári Katalinnal
a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével
(a fotó jobb szélén)
és Meglécz Bélával
(középen), az önkormányzat tagjával
a 17. Szlovák Napon
beszélgettünk.

Ne csak kritizáljanak, de segítô szándékkal fogadjanak, támogassanak minket.
Ez a tanulóévünk, jövôre pl. biztosan meghívjuk a vámosladányiakat is, hiszen ôk
a szlovákiai testvértelepülésünk.

Tót = szlovák?

Büszkén
vállalják származásukat!
– A regisztrált maglódi szlovákok száma 145, szavazni 85 fô ment el. Mi lehet
a reális szám?
Hajduvári Katalin: Szerintem 200-300
között vagyunk. Sajnos a fiatalok már
nem ebbe nôttek bele, egyre inkább elöregedik a nyelvet értôk, használók köre.
A hagyományôrzéssel szeretnénk elérni,
hogy büszkék legyenek gyökereikre.
Élnek itt olyanok, akik tótnak születtek,
jól ismerik a hagyományokat, beszélik a
nyelvet, értékes tagjai a városnak, mégsem akarják ezt felvállalni. Valahol, valahogy elromlott ez. Az a dolgunk, hogy
megmutassuk, az önkormányzat nem öncélú, nem az irányítás a feladat, hanem a
szolgáltatás. Hisz mi ezt társadalmi
munkában, díjazás nélkül csináljuk.
Nagy szívfájdalmunk volt, amikor feloszlott az elôzô önkormányzat. Azt mondják, sok feladatalapú támogatástól elestünk. Viszont mi szerettünk volna újra
belevágni, sôt jól csinálni, hogy összetartsuk a maglódi tótokat. Nincs olyan
képviselônk, aki az elôzô önkormányzatban benne lett volna. Jól tudunk együttmûködni, ez a 2. rendezvényünk volt a
februári szlovák páros bál után. A Roszicska Egyesületben mindenki regisztrált szlovák tag, a bálon szerettük volna
vendégül látni ôket úgy, hogy végre ne
nekik kelljen dolgozniuk. Ma, a ﬂ7. Szlovák Napon kivették ismét a részüket a
munkából.
– Nem hiányoznak a gyerekek innen?
HK: Gyermekkoromban Sass Erzsébet
kezdeményezésére és irányításával alakult meg itt a Pávakör. A nagyon színes,
sokrétû egyesületnek gyerekcsoportja is
volt, fiatal párok, menyecskék, nyugdíjasok is tartoztak hozzá, és a fellépésekre
minden csoport ment. Nagyon szépen felépített mûsorokat adtak elô. A Pávakör
megszûnt, így a hagyományok, amelyeket akkor még ismertek, lassan feledésbe merültek. Ilyen pl. a maglódi lakodalmas. Mi még keressük a lehetôségeket.
A Pest környéki szlovákok egyesületé-

nek, a Dolinának az elnöke, dr. Szabó
Zsuzsanna megtisztelt bennünket a jelenlétével. Jó kapcsolatot ápolunk az
Ecseren élô Aszódi Csabával, a Pest
megyei Szlovák Önkormányzat tagjával,
aki nagyon sokat segít. Itt említem Szabóné Tóth Katalint Kistarcsáról és Kiss
Károlyt Kerepesrôl, akikhez mindig fordulhatunk. Ismerünk jól mûködô helyeket, ahol beszélik még a nyelvet, és a
gyerekeket is bevonják a munkába:
Dabas-Sáriban van iskolai és óvodai csoport is. Csömörön nagy létszámmal, minden korosztályból képviseltetik magukat
a hagyományôrzô csoportban, értik, használják a szlovákot. Távlati elképzeléseinkben szerepelnek más lehetôségek
is, de most az a legfontosabb, hogy azokat az idôseket keressük fel, akik sok
mindent el tudnának mondani, csak
eddig nem volt, aki kérdezze ôket. Aztán
lehet majd építkezni.
– Nem segítene a szlovák nyelvoktatás?
HK: Nem tudom, volna-e itt igény rá.
Dabas-Sáriból kaptunk ajándékba egy
könyvet, amit az óvodában használnak:
sok tót vers, mondóka, mese van benne.
Ecseren is összegyûjtötték a dalokat.
Ecseren dolgozom az iskolában, ott minden évben rendezünk jótékonysági estet,
amire az osztályok mûsorral készülnek.
Idén az enyémek szlovákul énekeltek 3
maglódi dalt. Kiejtés szerint kapták meg
a szöveget. Gyönyörûen megtanulták,
lelkesen mosolygó arccal énekelték.
Mikor elkezdtük tanulni, lefordítottam
nekik, egyébként nem tudták volna, mirôl szólnak, hisz csak egyiküknek ecseriek
az ôsei. Ezért is kellenének azok az
idôsek, akik ezeket a dalokat, mondókákat még ismerik, hogy egy-egy foglalkozás keretében tanulni lehessen tôlük.
– Mikor lesz elégedett a munkájukkal?
HK: Azt szeretném, ha a maglódiak
büszkén vállalnák származásukat, kultúrájukat, és örömmel jönnének közénk.

– Nemrég került be az önkormányzatba,
vannak-e markáns tervei?
Meglécz Béla: Együtt szeretnénk
szemléletváltást elérni. Azt, hogy az önkormányzat szolgáltasson, azaz szolgálja
ki a „tót” közösséget. Ezt az értékes kultúrát meg kell ôriznünk. Nagyon szeretném azt is, ha Maglódon a „szlovák” és a
„tót” kifejezést együtt használnánk.
Érdemi különbség ugyanis nincs köztük,
mert akik ide telepedtek az 1700-as
években, tótok voltak, hiszen Szlovákia
akkor nem is létezett. Én Pestrôl települtem ki, és kívülállóként úgy látom, a
maglódiak a „tót”-ot szívesen elfogadják,
a „szlovák”-ot viszont nehezebben, attól
tartózkodnak.
– Nem lehet, hogy éppen ez az idôbeliség volna az elméleti-érdemi különbség? A „tót” nem Szlovákiához érzi magát tartozónak, hanem magyarországi
kisebbséginek, akinek a nemzetisége
ezer éve él a magyar államszerkezetben,
tehát kulturális nemzetfogalomban gondolkodik, míg a „szlovákok” politikai
nemzetfogalmából az következik, hogy
ôk egyfajta „baleset”, történelmi véletlen
folytán nem részei a szlovák államnak,
de oda húzna a szívük?
MB: A jelenlegi szlovák területen élôk
szlovákoknak tartják magukat, a régi
(nagy) Magyarországon élôk pedig tótoknak mondták magukat, ez a „különbség”.
Én nyírségi vagyok, nyírbátori, tehát „tirpák”, nem tudok sajnos szlovákul. Úgy
látom, hogy szlovák irodalmi nyelv elvált
a tóttól, az utóbbiak nem értik a hivatalos szlovákot. Támogatnunk kellene
tehát a nyelvtanulást is, mert a szlovák
nagyon hasznos szláv nyelv: az oroszoktól kezdve a lengyelekig mindenkit megért, aki ismeri.
– Látszik már, hogy sikerül a „17.
Szlovák Nap”?
MB: Nagyon jól! A szervezés praktikus, célszerû volt. Kitûnô zenekart
találtunk, amely végig tót nótákat játszik,
és igazán szépen összejöttek a kistérségi
meghívottak is. Igaz, a fiatalokat és a férfiakat hiányolom. Május 1-jén még az
óvodásokkal együtt léptünk föl, tehát
valami már elkezdôdött…

m
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A szeretetnek nincs határa

„A magyar történelemnek vannak dicsô
és gyalázatos évfordulói is, Trianon a
magyar történelem gyalázatosai közé
tartozik” – mondta Kérges László alpolgármester az önkormányzat, a MagHáz
és a Polgári Kör megemlékezésén, ahol
megjelent Szûcs Lajos országgyûlési
képviselô is. Az Ereklyés országzászlónál
tartott koszorúzás elôtt Kérges László
arról beszélt, hogy elvették nemzeti
kincseink, sôt nemzetünk nagy részét, de
túléltük. Trianon fájdalmáról évtizedekig
szót ejteni sem lehetett, az intenzív agymosás folytán a nemzeti érzés is kiveszett sokakból – állította a kb. 50 fôs
megemlékezésen. A megmaradt országrészbe azonban sokan „eljöttek kovásznak” a határainkon túlról. A nemzet túlélte, hogy 95 éve olyan feltételeket erôszakoltak rá, amelyekbe bele is pusztulhatott volna. Túlélte, míg a békediktátumnak otthon adó francia nép már
szinte megszûnt az iszlám nyomása alatt
nemzet lenni. Európa is haldoklik, fuldoklik a bevándorlók özönétôl – festett
sötét képet Kérges László kontinensünkrôl. Beszéde végén személyes emlékként idézte fel, milyen harag zúdul a
magyar turistákból az elhíresült trianoni
épületegyüttesre.
„A közép-európai államok mostani
határai önkényesek és nem gazdaságosak. De van ennél még sokkal nagyobb

Kérges László
alpolgármester, mellette
Fekete Szilvia
és Tóth István
(MagHáz)

veszedelmük is. Igazságtalanságuk állandó veszedelme Európa békéjének”
– idézte Lord Rothermere
sorait Barta László „Titusz”.
A MagHáz és a Vermesykamara-kórus mûsora után
a történelmi egyházak nevében Németh Mihály
evangélikus lelkész olvasta
fel Pál korinthusiakhoz írt második levelének 6. fejezetét: „…Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne
szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy
ajánljuk magunkat mindenben, mint
Isten szolgái: sok tûrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,
verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli
szeretetben, dicsôségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint
ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élôk, mint megfenyí-

tettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezôk, mint
szegények, de sokakat gazdagítók, mint
akiknek nincsen semmijük, és akiké
mégis minden.” Bálint Klára református
lelkipásztor imája a bennünk lévô
gyászról, fájdalomról és haragról emlékezett meg, ám mégsem maradhatunk
meg haragos tehetetlenségben, mert a
gyászból felemelt fejjel észrevehetjük
egymást, testvéreinket. Köszönetet mondott Maglódért is, ahol Isten elôtt szintén
lehetünk egy család. Tehetünk egymásért is, hiszen a szeretetnek nincs
határa.
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Nincs igaza az ironizáló George Bernard Shaw-nak: „Kitüntetést visszautasítani nem lehet. Élj úgy, hogy ne kapd meg!” Tudjuk, Kossuth-díjat
visszautasítani Magyarországon lehet, esetenként divat, elvárás.
De azt is tudjuk, hogy viszonylag kis közösségben, mint egy 12 ezer
lelkes városka, nagyon is számít a kimagasló teljesítmény elismerése.
Nem öncélúan vagy hiúságból, hanem mert itt identitásképzô ereje is
van az elismerésnek: követhetô, emberléptékû példákat állít elénk,
és növeli az összetartozás érzését.

Köztiszteletben
L

Településünkön a képviselô-testület 8/1994. (VI. 9.) sz. rendelete szabályozza a díszpolgári cím, a Maglódért
Emlékérem, valamint szakmai elismerô
díjak alapítását és adományozásának
rendjét. A jogszabályt a 12/20ﬂ0. (V. 28.)
rendelettel módosították, hiszen a korábbi még a „nagyközségi” viszonyokról
szólt.
A minden páratlan évben adományozható Maglód Város Díszpolgára címet annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak lehet odaítélni, „aki valamely
kiemelkedôen jelentôs munkájával vagy
egész életmûvével mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll” (ﬂ. §). 20ﬂ5ben is kiosztható volna tehát a legrangosabb helyi kitüntetés, de az 1994-tôl
szóba jöhetô 10 alkalom helyett mindössze ötször élt a lehetôséggel a mindenkori testület. Bár, két ízben posztumusz (haláluk utáni) elismerést is kiosztott, márpedig e téren szerencsére jócskán van még „tartalék”, gondoljunk csak
a Szeberényi Lajostól Dobozi Istvánig
terjedô névsorra. Jelenleg tehát 7 díszpolgárral büszkélkedhetünk, noha idôközben sajnos Bartha Ferenc is elhunyt.
A város díszpolgára oklevelet, emlékplakettet és tárgyjutalmat is kap, amelynek értéke idén már nem lehet kevesebb
200 ezer Ft-nál. Továbbá tanácskozási
joggal részt vehet a képviselô-testület ülésein; hivatalos az önkormányzati ünnepségekre, ahol megkülönböztetett hely
illeti meg; díjtalan utazásra jogosult a
helyi közlekedésben; díjtalanul látogathatja az önkormányzat közmûvelôdési
és oktatási intézményeit és ilyen rendezvényeit; mentesül a helyi adók alól;
halála esetén özvegye sem fizet adót, és
a család beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti, ingyenes
díszsírhelyet biztosítva számára, arcképét pedig a városháza dísztermének a
falán helyezik el „örök idôre”.
Maglódért Emlékérem adományozható „azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet
bármely ágazatában kiemelkedôen hasz-

Díszpolgárok és a Maglódért Emlékérem kitüntetettjei
Díszpolgár
1994

Maglódért Emlékérem

dr. Gürtler Magda, Sereg Gyula*

Kertész Károly*, Sass Gyula
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Maglód város
díszpolgárai

A díszpolgárok
emlékplakettje

Dr. Gürtler
Magda

Sereg Gyula

Ripka Jánosné

Somogyváry
Mihály

Barotai Endre

Kállai Pál

Dr. Bartha
Ferenc

Szakmai elismerô díjak
Sereg Gyula-díj

Pápes Tibor-díj

Kertész Károly-díj

Domján Edit-díj

Dóra Tivadar-díj

Dobozi István-díj

2009

Vörös Lajosné

dr. Kenyeres Gizella

Varga István

Enes Nagy Sándor

Franyó Sándor

Márton Gáborné

2010

Vargáné
Molnár Anikó

Valkai Anna

Nahóczky Attila

Késmárky Uzonka
Olcsváry Árpád

Laczkó Györgyné

Juhász Ferencné

1995

–

dr. Móczár István, Ripka Jánosné

1996

–

Márkus Sándorné, dr. Pápes Tibor

2011 Schmelcz Károlyné

Jandó Jánosné

Bacsa Zoltán

Bak Ernô

Hidvégi Gábor

Bocskainé Szabó Mária

Marton Zsoltné

Gér József

Vaskó Ágnes

Erdôs Zoltán

Papp Márta

Horváth Istvánné*

Gohér Zoltán
Sarankó László

Kis István
Demeter Erika

1997

–

dr. Laczkó Pál, Sass Erzsébet

2012 Tóth Istvánné

1998

–

Bagyinka Mihályné, Németh Bertalan

2013 Zsilinszky Ferencné*

1999

–

Miklós Jánosné

2000

–

Bakonyi János, Pozsgai István*

2001

–

dr. Patkós József

2002

–

Kiss Mihály

* posztumusz

2003

–

Varga Mártonné

Emléklappal jutalmazottak

2004

Ripka Jánosné
–

Tóth István

2006

–

Pavlovics Lászlóné

Somogyváry Mihály

2008
2009

–
Barotai Endre, Kállai Pál*

2010
2011

–
Dr. Bartha Ferenc

Osztertágné Szeili Mariann
Mácsai Rudolf, Sereg Gyuláné
Dr. Balogh Sándor, Uhrin Gergelyné
Gellér Anna, Mártonné Csányi Katalin, Merczel János
dr. Móczár Istvánné, Vaskó József

2012

–

Babos László, Veres Eszter

2013

–

Petrovics János, Tabányi Pálné

2014

–

Kostyák Attila

* posztumusz

nos munkát végeztek, és ennek révén a
város értékeit növelô, maradandó eredményeket értek el”. Évente 2 érem is
adományozható, és bár ’94 óta ezzel a
kitüntetési lehetôséggel minden esztendôben élt is a testület, 7-szer csak 1–1
személy kapta meg. Ôk is részesültek
oklevélben és tárgyjutalomban, amelynek értéke nem lehet kevesebb 100 ezer
forintnál.
A szakmai elismerések jelenlegi formája 2009 óta létezik, évente legfeljebb
2–2 adható ki belôlük – díszoklevél és
emlékplakett kíséretében – azoknak,
akik kiemelkedô teljesítményt értek el
az adott területen. Az oktatásban Sereg
Gyula-, az egészségügyben Pápes Tibor-,
a sportban Kertész Károly-, a mûvészetben Domján Edit-, a mûszaki életben
Dóra Tivadar-, míg a közigazgatásban és
a közszolgálatban Dobozi István-díjjal
fejezi ki a város az elismerését. Nehéz-

–

Nagy István
Vincze László

Sepcsik Ferenc, Sepcsik Ferencné

2005
2007

2014 dr. Patkós Józsefné

A Maglódért
Emlékérem

séget okoz, hogy 2004–2007 között emléklappal jutalmazták a hasonló érdemeket
elért személyeket, de teljesen nem feleltethetôk meg az emléklapok a mostani
jutalmazási köröknek, bár abban sem
lehetne kivetnivalót találni, ha valaki
újra megkapna egy elismerést, hiszen
teljesítménye idôközben még inkább
elismerésre méltóvá is válhatott.
Idén is az augusztus 20-i ünnepségen fogják kiosztani a júniusi képviselôtestületi ülésen megítélt kitüntetéseket.

2004
Maglód hírnevének öregbítéséért
Maglód egészségügyéért
Maglód sportjáért
Maglód ifjúságáért

Kostyák Attila
Tóth László
Petô Jánosné
Vajóné Jandó Gabriella
Késmárkiné Mach Mária

Maglód kultúrájáért
Maglód oktatásáért

Osztertágné Szeili Mariann
Kapitány István

Maglód gazdasági fejlôdéséért
Maglód ifjúsága egészséges neveléséért

Madai Mihályné
–

Maglódi hagyományok megôrzéséért
Maglód közigazgatásáért

–
–

Maglód közösségi életéért
Maglódi családokért

–
–

A 2012-ben díjazottak
csoportképe
(balról jobbra):
Marton Zsoltné,
Hosszú Tibor,
Veres Eszter,
Tóth Istvánné,
Gér József,
Vaskó Ágnes,
Papp Márta,
Babos László,
Bálint Klára

–

2005

–

Potocska Györgyné

–

Kákonyiné Zima Márta

2006

2007

Csépe Milla

Szever Roswitha

–

Morvai Józsefné
Törô Zsuzsanna
Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat
Poór Mária
Szökôné Zazravecz Éva

–
KSK-labdarúgócsapat
Pecznyik Gábor

–
Csajbók Sándorné
–

Késmárky Uzonka
Horváth Lászlóné

–
Taraszár Jánosné
Tóth Károly
–

Üzletház Építô Közösség
–
Véminé Paulovics Ildikó Farkas Miklósné
Sok Zoltán
Pavlovics Lászlóné
Kacamajka Tánccsoport
–
–

–
–

–
–

Mártonné Csányi Katalin
Bíró Pálné,
Potocska Jánosné
Tabányi Istvánné
Kiss Pálné
Kovácsné Bontovics Ilona
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