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❆ Megújulások ❆
A maglódi orgonát elsôként
az 1798-as canonica visitatio
írja le. Eszerint a templomnak egy
jó állapotú, 7 regiszteres hangszere
volt. A pedál nélküli orgona az idôk
folyamán megnövekvô gyülekezet
számára kicsinek bizonyulhatott,
mert egy új orgonára való vágyakozást jegyeztek fel az ﬂ880. évi püspöki egyházlátogatáskor: „A kisebb
karzaton van az orgona, 7 változatú, szereztetett 1780-ban, tehát éppen ﬂ00. éves. Szándékunk, mihelyt
csak telik tôlünk, egy újjal azt kicserélni.”
A szót tett is követte. ﬂ884 tavaszán az
új orgonára ﬂ395 Ft 3ﬂ kr gyûlt össze. Még
ez évben az újpesti Bajusz Kálmán orgonaépítô elkészítette a hangszert. Egy
nemzedéknyi idô múlva még ugyanô
ténykedett az orgonán: „1910-ben javította, újjáépítette Bajusz Kálmán UjPesten. ... A különbség a régi és az új
között az, hogy most nem 7, hanem 10
változatú”.
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Az újonnan megépült orgona homlokzati sípjait az I. világháború végén hadi
célra rekvirálták. Pótlásukra a gyülekezet
Orgona síp alapot hozott létre. A hiányzó
részeket az infláció miatt csak ﬂ932-ben
pótoltatták Hetesi Ferenc budapesti orgonajavítóval. Egy évtizeddel késôbb
ugyancsak vele végeztettek el egy nagyobb mértékû felújítást.
A II. világháború még súlyosabb károkat okozott a hangszerben. Sípjait széthordták, mechanikáját tönkretették. Újból Hetesi Ferencet bízták meg a mûködôképessé tétellel. A teljes helyrehozatalra azonban már Szunyi István pesterzsébeti mestert kérték fel. Ô abból dolgozott, amibôl a kor viszonyai közt lehetett: ón helyett horganyzott és réz sípokkal pótolta a hiányzókat.
Blatniczky János lelkészi mûködése
idején, 1978-ban elkészült a fújtatás fúvómotorral való kiváltása. A hangverse-

nyek, egyházzenei alkalmak érdekében
került sor a 18 hangos rövid pedál 27
hangosra bôvítésére, amit maga a lelkész
(aki képzett orgonista is) készített el.
Az orgona tisztítására, hangolására
1999-ben került sor, Bordács István gyömrôi orgonaépítô révén.
A Reformáció 500. évfordulójának
közeledtével a Maglódi Evangélikus Egyházközség elhatározta, hogy a még
1998/99-ben megindult munkákat befejezve, 2017-re megújítja templomát. A
templom, a templomtetô, az oltár és a
kórus fatáblaképei, a keresztelô angyal
szobra, a szószék, a harangláb renoválását követôen, e folyamat utolsó elôtti
mozzanata az orgona felújítása.
Nem remélt módon, ajándékként hozta elénk Isten ezt a lehetôséget. Balog
Zoltán miniszter (korábban maglódi református
lelkipásztor) a Nemzeti
Kulturális Alapon keresztül egyedi miniszteri támogatásban részesítette
gyülekezetünket. A Magyarországi Evangélikus
Egyház Egyházzenei Bizottságának pályázatán is
nyertünk pénzt. Maglód Város Önkormányzata szintén támogatta munkánkat.
Híveink adakozókészsége ugyancsak megmutatkozott: ﬂ 30ﬂ 000 Ft-ot adományoztak
a felújításra.
Kormos Gyula mûemléki orgona felügyelô alapos munkájával és rendkívül
segítôkész irányításával Varga László
orgonaépítô mester és cége, a Varga Orgonaépítô Kft. az orgonát; Derdák Éva szakrestaurátor és férje, Witzl Antal (akiknek
szinte a teljes templombelsô restaurálását köszönhetjük) az orgonaszekrényt
újították meg. A felújítás végösszege:
8 278 ﬂ87 Ft volt.
A teljes megújulás leginkább látható
külsô jele a zöld-ezüst színezés. A leg-
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fontosabb azonban az, hogy a
hiányzó sípokat pótolták, a nem
megfelelôket ónsípra cserélték.
Így a MEE egyetlen Bajusz Kálmán
által épített mûemlék hangszere, a
132 éves maglódi orgona újra
ﬂ884-es, de még inkább ﬂ9ﬂ0-es
fényében tündököl, és eredeti
hangján zeng. Istené legyen érte a
dicséret és a hálaadás!
November nagyon fontos a
helyi evangélikusok számára. A
feljegyzések szerint a gyülekezet
2., mostani templomát, ﬂ778 novemberében szentelték fel. Mióta
2009-ben Maglódra kerültem, Kérges
László felügyelô testvéremmel egyetértésben az egyházi esztendô utolsó
vasárnapján (ami mindig novemberre
esik) gyülekezeti közgyûlést tartunk.
Nem volt ez másként most sem. Megköszöntük támogatóinknak a támogatást,
egyháztagjainknak az adakozókészséget,
és emlékeztettem a gyülekezetet arra a
fél mondatomra, hogy az orgonafelújítás
az utolsó elôtti mozzanata a felújítási
folyamatnak. Hátra van még ugyanis az
oltár hiányzó részeinek pótlása, az oltárfelszerelés cseréje és a papi szék restaurálása. (Bár idôvel az oltár alatti kripta és
a feltételezett alagutak titkát is jó lenne
feltárni.) Mégsem a jövô terveivel zártam
beszámolómat.
„Zpjweyte HoSpodinu pisen Nowau
Chwâlu jeho wshromazdénj swatem” írták ôseink az orgonakarzat hárfázó Dávid királyt ábrázoló képe alá („Énekeljetek az Úrnak új éneket;
dicsérje Ôt a szentek gyülekezete!” ﬂ49. zsoltár ﬂ).
Tudtak valamit. Errôl nekünk sem szabad megfeledkeznünk: épületeink megújulásánál
sokkal fontosabb lelki házunk megújulása, hogy Krisztusban megújított életû emberek dicsérjék új énekükkel Istent
maglódi gyülekezetünkben a Szentlélek
által.
A mindenható Isten, aki gyülekezetünket a múlt századokban és az elmúlt
egyházi esztendôben is megtartotta, tartsa meg és ôrizze meg továbbra is a jövendôben az Ô országa számára!
Németh Mihály lelkész
A cikk az Evangélikus Gyülekezet 2016.
november 20-i közgyûlési jelentésének szerkesztett változata.
Fotók: Sánta József
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November 20-án, az egyházi esztendô utolsó vasárnapján dr. Fabiny Tamás püspök ➊ szolgálatával orgonaszentelô istentiszteletre telt meg az
evangélikus templom.
„Ecclesia semper reformanda est”: az
egyháznak újra és újra meg kell újulnia!
E lutheri mondást, illetve a gyülekezet
felújítási munkáinak stációit felidézve
emlékeztetett a püspök, hogy milyen
tudatos a maglódi készülôdés a reformáció 500. évfordulójára. Most az orgonafelújítással. Luther, a wittenbergi fülemüle után, aki maga is szenvedélyesen
szeretett énekelni, és szívesen játszott
húros hangszereken, Nikolaus Schneider
gondolatát elevenítette fel: „a zene a reformáció korának szívverése”, majd Karl
Barthét, aki szerint „az angyalok Isten
tiszteletére Bachot játszanak, a maguk
gyönyörûségére meg Mozartot”.

A maglódi „angyalok karának” szolgálataként a Jutasi Miklós vezette Vermesy
Fúvószenekar ➋ kísérte az Erôs vár a mi
Istenünk himnuszt; Tóth István vezényletével a Vermesy Kamarakórus ➌ Händel Messiásából a Halleluja-kart majd
Vivaldi Gloriájából a Cum Santo Spiritut
énekelte; a Simon Barbara által irányított
Magdala Kórus ➍ elôadásában elhangzott a Tegyél engem a szívedre pecsétnek és a Szívbôl köszönöm, Uram; a kamarakórus és a kórus közös szolgálataként pedig Bach ﬂ47. kantátájának részletei csendültek fel, majd a Zendülj,
lelkem! kezdetû mû; Simon Barbara
orgonamûvész szolgálataként pedig immár az orgonán zúgott fel Mendelssohn
F-dúr prelúdiuma; végül Petrovics Jánosné kántor ➎ kísérte a záróéneket: Jézus,
én bizodalmam…
Fotók: Sánta József

➊

Maglódi angyalok
➌
➍

➋
Márpedig Maglódon bôven vannak
angyalok: nôi és férfi angyalok, fiatal és
idôs angyalok, régóta itt élô és idejött angyalok. Angyalok, akik az ünnepi istentiszteletre szóló meghívón lévô ﬂ49. zsoltár szellemében újították fel az orgonát,
vagy éppen játszanak rajta: „Énekeljetek
az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek
gyülekezetében!” Ez áll ószláv nyelven
az orgona alatti több száz éves fatáblaképen is, amely a hárfázó Dávidot ábrázolja. A hangszerek királya alatt Dávid
király. A párhuzam Luthert is gyakran
foglalkoztatta: azt vallotta, a muzsika
közel áll a teológiához, a zenétôl pedig
menekül az ördög.
Fabiny Tamás meggyôzôdése, hogy a
maglódi orgona sok lehetôséget rejt

magába. Szemében maga a gyülekezet is
„orgona”, ahol minden „sípnak” megvan
a maga helye és szerepe a harmónia, az
összhangzat eléréséhez. Nagyrabecsülését fejezte ki az „orgonapadnál” ülô
gyülekezeti vezetôknek, külön kiemelve,
hogy 3 hallgatót is küldtek e kisvárosból
a teológiára. A felújított templom faképén térdeplô Dávid király öröksége
azonban az, hogy meg kell becsülni a
maglódi „orgona” valamennyi „sípját”.
Ehhez magának a gyülekezetnek is folyamatos belsô, lelki megújulásra van
szüksége. Segítenek ebben a hosszúszói
testvérek is („másik orgona, de ugyanaz
a dallam!”). Áldott legyen mindenki, aki
ezt az orgonát megszólaltatja az Úr szolgálatában, és áldott legyen a gyülekezet,
amely megérti hangját, hogy Isten kegyelmének gazdagságát magasztalja
nemzedékrôl nemzedékre! – fejezte be
dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatát.

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

➎
A Maglód város szociálisan rászoruló gyermekeiért és családjaikért Alapítvány számít
lakóközösségünk támogatására. A rászoruló
családok életminôségét javító, mindennapi
túlélést segítô civil kezdeményezésünk
3 éve vállalja át gyermekek iskolai
étkeztetési-, táboroztatási költségeit, a mindennapi megélhetési gondokkal küzdôk
fûtési-, gyógyszergondjait. Egyetlen maglódi
gyereknek se kelljen nélkülöznie! Minden
adományt szívesen fogadunk!
Számlaszámunk: Pátria Takarékszövetkezet: 65100039-11374325,
Maglód Projekt iroda, Fô u. 12.

Dr. Móczár István, fôorvos

Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követôen
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerzôdéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szûrése stb.
Közvetítô és kapcsolattartó: Róth Brigitta
E-mail: moczar@hu.inter.net üzem- és háziorvosi szakápoló-asszisztens
moczar.istvan@rendelo.com Mobil: (06-70) 310-7687
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Természetes közeg
mindig hangsúlyozom, most is ezt tettem: „külsô” építkezéssel együtt a
„belsô” megújulás is nagyon fontos.

Tabányi Pál polgármester köszönti a szeretetvendégség kezdetén a MagHázban a gyülekezetet: dr. Fabiny Tamás mellett Németh
Mihály és Kérges László társaságában
Solarik Vilmos a hosszúszói testvérgyülekezet lelkésze (a püspök A kötényes Isten –
Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról c. kötetét is dedikálta a maglódi híveknek,
egy példánya a polgármester kezében)

– Hányadszor jár püspök úr, Maglódon?
Dr. Fabiny Tamás: Püspökségem 10
éve alatt legalább negyedszer, de talán
ötödször is. Volt, amikor magam szolgáltam, de olyan is, hogy a hatodévesek
istentiszteletén vettem részt (nagy öröm,
hogy a maglódi gyülekezet, illetve Németh Mihály mentori szerepet is vállal).
– Hány egyházközség tartozik az egyházkerületéhez? E nagy, színes palettán
egy kisváros gyülekezetét hogyan tartja
számon?
FT: Hat egyházmegyében kb. 90 egyházközséget tartunk számon. Egy édesapa az összes gyermekét egyformán szereti, de mégis vannak, akihez egy kicsit
szorosabb viszony fûzi, akikkel egy kicsit
többet beszélget. A maglódi evangélikus
gyülekezet „kedves gyermekem”. Azért
is nagyon szeretem ôket, mert nagyon
nagy rend van a gyülekezetben. Úgy
érzem, hogy mindig értelmes feladatot
végeznek, és ezért komoly áldozatokat
vállalnak. Elég a korábbi templomfelújításra vagy a Harangláb munkálataira
utalni. Hosszú a lista, és elhangzott, hogy
még egy feladat hátra van. Ahogy azonban ismerem Németh Mihályt, még az
után is fog munkát találni. Én viszont

– Általános irányelv ez az Ön felfogásában vagy konkrét bírálat a maglódi
gyülekezetnek? A hosszú felújítási munkák mellett valóban 3 teológushallgató
készülôdik e kisvárosban, a gyülekezet
évek óta mentorál hatodéveseket is, honlap, közösségi oldal, negyedéves lap mûködik, virágzik a testvérkapcsolat, példaértékû a hagyományápolás, országos
elismertséget kap a kórus – ami így,
együtt talán nem csak sok, de nem lehet
puszta „külsôség” sem.
FT: Nem csipkelôdésnek, burkolt bírálatnak szántam. Igyekszem a kritikát egyenesen megfogalmazni, ha valahol rendetlenséget, szabálytalanságot vagy
hiányosságot látok. Szerintem azonban
mindenkinek szüksége van megújulásra:
egyszerûen adta magát itt a párhuzam.
Bármennyire is örvendetes, hogy egy
„külsô” munkát el tudunk végezni, ez
csak a „belsô” építkezéssel járhat együtt.
Nem kritika ez, hanem olyan elv, amire
jó magunkat újra és újra emlékeztetni.
Akad még feladatunk a hitépítésben, a
személyes kapcsolattartásban, a többgenerációs gyülekezet kialakításában. Öröm,
hogy sok a fiatal, öröm, hogy látjuk az
érettebb korosztályt, de a fiatal felnôttek
nincsenek nagy számban jelen (más
gyülekezetekben sem). Pedig nagy szükség van arra a korosztályra, amelyhez a
lelkész úr is és az általam igazán becsült
felügyelô úr, Kérges László is tartozik.
Nagyon nehéz ez a feladat, hiszen ez a
generáció húz, dolgozik, családot alapít
és tart el, és mégis meg kell erôsíteni
ôket. Az én egyházképem szerint ugyanis az egyház nem valami pluszfeladat a
meglévô körülmények mellett, hanem
az, ahová a családdal, a munkával, a hobbival be lehet tagozódni. A gyülekezet
nem pluszteher, inkább természetes
közeg. A gyülekezetben is lehet közösséget és feladatot találni.
– Bevallom magam a folyamatos megújulástól is ódzkodom. Vajon mennyire
lehet újra és újra emberileg megújulni,
naponta „fejlôdni”, belsôleg állandóan
építkezni?

Németh Mihály lelkész és Kérges László
felügyelô a most megjelent Völgyeink
gyöngyei címû kötetet (19. o.) ajándékozta
dr. Fabiny Tamás püspöknek

FT: Teológiailag Luther és az Újszövetség nyomán is azt vallom: az embernek
naponként meg kell térnie. Mindenkinek
van egy egyszeri megtérése, amikor elindul a változás útján. Utána azonban
napról napra küzd egymással bennünk
(Luther kifejezésével) az „óember” és az
„újember”. Aki felfedezte magában a
jobbik énjét, és próbálja azt erôsíteni,
abban is újra meg újra felüti fejét az
óember: napi kísértésekbe esünk, napi
gyengeségeket élünk át, megfáradunk. A
megtért és a legjobb szándékú ember is
átéli ezt. Luther szerint tehát naponként
meg kell térni – és az óembert belefojtani a keresztvízbe… A keresztségem,
hogy tehát Isten engem megváltott és a
gyermeke lehetek, olyan erôt adó tény,
amibôl naponta tudok meríteni. Így értem azt, hogy naponta meg kell térni,
meg kell újulni. Naponta olvasok Bibliát,
naponta imádkozok, naponta keresek
közösséget, és cselekszem a jót. Nem
mondhatom, hogy én csatlakoztam az
egyházhoz, megtértem, nekem már nem
kell semmit sem tenni. Napi feladatunk
van: nem kényszerûségbôl, nem tehertételként, hanem belsô indíttatásnak engedelmeskedve.
Varga Zoltán

Víz-, gáz-, központi-fûtés-szerelés.
Gázkészülékek javítása és karbantartása (típustól függetlenül)
2234 Maglód,
Thököly utca 13.
Hívható nonstop:

Gerhát Attila
egyéni vállalkozó

06/70/405-00-30
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Lélekfényesítôk

Magdala bibliai település volt Galileában, az evangéliumokban Mária Magdolna városa. Neve a héber ’torony’ szóból
ered, ami valamiféleképpen az egykor
ott jelentôs halászatra utal. Mindegyik
részmagyarázatból el lehet ám jutni a
maglódi, alapvetôen egyházi mûveket
repertoárra tûzô ökumenikus kórushoz is.
Kedd esténként pedig mindenféle szómagyarázat és szómágia nélkül, kíváncsiságból vagy belsô késztetésbôl is érdemes ellátogatni a Domján Edit-díjas Simon
Barbara karnagy, egyházzenész, orgonamûvész által vezette kórus vidám próbái-

ra az evangélikus gyülekezeti terembe. A
Magdala Kórus ugyanis szeretettel várja soraiba az énekelni vágyó (és nem feltétlenül tudó!) új tagokat –
korosztályra, nemre és
vallási hovatartozásra
tekintet nélkül.
Június közepén a
már több mint 6 éve
alakult kórus a Magdala-maratonon zenés
k o n c e r t - s z á m adást
végzett: elôadták a
repertoáron szereplô
kórusmûvek nagy részét, a taizéi énekektôl kezdve a könnyedebb mûfajokig:
majdnem 50 zeneszám csendült fel.
Az október 22-én Aszódon rendezett
evangélikus egyházkerületi kórustalálkozón pedig már beválogatták a Magdalát a
3 énekkar közé, amely jövôre (május
13–14-én) részt vehet az országos evangélikus kórustalálkozón, Szarvason.
Néhány kórustagot is „hallgassunk”
meg a karról!
Kovács Zoltánné Majorosi Andrea:
„Az énekben felszabadul a lélek.” (Wil-

liam Wharton) A közös énekben, a közösségben még inkább.
Mácsainé Szegô Klára: A Magdala oly
módon kapcsol ki a hétköznapok sokféleségébôl, hogy közben emberileg is,
zeneileg is tartalmas idô az, amit ráfordítok. A kórus ökumenikus mivolta is jólesik nekem. Épp a napokban olvastam a
dalai láma mondatát: „Az a legjobb vallás, amelyik által jobb emberek leszünk.”
Mihály Zoltán: Azért szeretek a Magdalába járni, mert nagyon-nagyon különbözô embereket hoz össze egy TELJESEN egységes csapattá!
Petrovics Jánosné: A kórus tagjának
lenni és hetente részt venni a jó hangulatú próbákon, teljes feltöltôdést jelent a
mindennapi robotot megszakítva. Jó
együtt lenni olyan emberekkel, akikrôl
tudjuk, hogy hasonló érzelemvilággal bírnak, mint jómagam, még ha nem is ismerjük egymást nagyon közelrôl.
Rakita Anka: A Magdala Kórusban
való éneklés egyfajta nyitottságot ad a
lelkemnek. A próbák, az éneklések szinte elfeledtetik a napi problémákat.
Rimóczi Mónika: Tudom, nagyon
közhelyesen hangzik, de ez az igazság: a
Magdala fényessé teszi a lelkem.
Végül egy anonim férfiú: Ennyi gyönyörû nô együtt!

A Magdala nekem Maglód
Augusztusban volt 18 éve, hogy Maglódra költözött a család. A kezdeti lelkesedés hamar elmúlt, „köszönhetôen” a lehetetlen közlekedésnek és a nem kevés
kerti munkának. Egy év sem telt el, és
semmi más vágyam nem volt, csak hogy
visszamehessek Budapestre…
Ez így ment majdnem 10 évig, de
hiába költöztem el, valahogy mindig hazakeveredtem a szüleimhez. Maglódon
nem találtam a helyem, minden olyan
idegen volt. Aztán Isten egy kis közösségbe vezetett, ahol Jézusra és barátokra
találtam. Egyikôjük felvetette, mi lenne,
ha elmennék a Magdalába énekelni.
Többször megkérdezett, minden alkalommal nemet mondtam.
2013 januárjában volt az elsô jelentôs
törés az életemben, amit nem igazán
tudtam kezelni. A barátom ismét javasolta, hogy menjek el a Magdalába:
meglátom, milyen jó lesz. Igaza lett.
Mióta az eszemet tudom, szeretek énekelni. Annak ellenére, hogy van olyan

barátnôm, aki azt kérte a születésnapjára, hogy soha többet ne énekeljek neki.
Keresztapám úgy fogalmazott: „Olyan a
hangod, mint az orosz kölni, egy csepp is
elég belôle, és megárt.” Ezzel a „tudattal” érkeztem meg az elsô próbára, ahol
életemben elôször mondták, hogy nincs
is annyira rossz hangom. Tanítottak, bátorítottak, olyan ôszinte szeretettel, figyelemmel és türelemmel vettek körül,
amit nekem még a mai napig tanulnom
kell. Alig vártam, hogy kedd legyen, és
mehessek a próbákra. Így lettem magdalás.
Eljött az elsô nagy fellépés ideje: részt
vettünk az Ez az a nap rendezvényén,
az 1000 fôs kórusban énekeltünk mi is a
Papp László Sportarénában. Feledhetetlen élmény volt! Majd jöttek a közös kirándulások, szalonnasütések, pizzázások. Egyik felkérés érkezett a másik
után. Belekerültem Maglód közösségi
életébe. Ott voltam az elsô Mesenapon, a
közös istentiszteleteken, felvidéki kirándulásokon, a karácsonyi élelmiszergyûjtésnél. A kórusnak köszönhetôen része lettem a városi alkalmaknak. Mindig emlegetem a fóti közös reggeliket.
Vagy amikor a kórházi ágyon
feküdtem a sokadik mûtét elôtt,
felhívtak, és nekem énekelt az
egész kórus. Látogatások és
közös éneklések a kórházban…
Apukám temetésén is ott voltak
velem. Amikor elment a villa-

nyom, és új oszlopot kellett állítani, a férfikar sietett a segítségemre. Segítô kezek
a kerti munkában, az életben. A szólampróbákat még nem is említettem, pedig
ez az ezer meg ezer apró morzsa és végtelenül sok szeretet – ez a Magdala.
Az emberek ezek után már nemcsak
férfiak és nôk voltak, hanem szomszédok, barátok, ismerôsök vettek körül.
Nemcsak idegen arcok, hanem nevek,
mosolygós szemek, élettörténetek, sütireceptek, virághagymák lettek. Részesévé váltam egy közösségnek, ahova jó
tartozni, ahol szeretek élni, és tenni értük.
Ma már nyíltan vállalom ha „gyüttment”
is, de maglódi vagyok. Lokálpatrióta lettem.
Nincs rálátásom arra, Isten mit tervez
az életemmel, de ha engedi, és Ô is úgy
akarja, szeretnék itt megöregedni és
tenni ezért a közösségért. A Magdala
nekem maga Maglód. Egy szeretetközösség, ami betölti a gondolataimat, a
szívemet. A barátaim ôk, akikért aggódom, és akik aggódnak értem. Együtt
vagyunk jóban, rosszban, együtt sírunk,
nevetünk és imádkozunk egymásért.
Miattuk tudom ôszintén mondani, hogy
haza jövök. Általuk leltem otthonra. Itt.
Fazekas Éva
(A fóti fotón az álló sorban jobbról a 4.)

A Magdala Kórus fellép a MagHázban, december
10-én a Kodály-Karácsonyon.
Adventi koncertjét december 18-án 18 órakor tartja az
evangélikus templomban, a Mindenki Karácsonya
záróakkordjaként.
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A római
katolikus templom
A katolikusoknak – leszámítva a régi
idôket – nem volt templomuk, nem volt
papjuk a XIX. század végéig. Eleinte az
isaszegi, úri, ülôi plébános gondozta az
itteni híveket, majd amikor Ecseren önálló plébánia alakult, ehhez tartozott
Maglód. ﬂ9ﬂﬂ-ben helyi káptalanságot
tése kezdôdött. Az acélból készült 14
szerveztek, az elsô káplán Timár Ambméter magas haranglábon 3 harang bújik
rus, utóda Semsey Zoltán, majd Németh
meg. Az idôk folyamán több harangozó
János lett.
neve is szerepel a krónikákban, de mára
A betelepülések következtében egyre
a harangok elektromosan, távirányítással
Fotók: dr. Móczár István
nôtt a katolikusok száma. Az ﬂ920-as öszszólalnak meg.
szeírás adatai szerint 2700 fô (ﬂ877-ben
Kiss Béla 1918-tól 1947-ig nagy hozzámég csak 4ﬂ0). A patak partján lévô régi
értéssel látta el a kántori teendôket. Utótemplom már nem tudta befogadni a
da, Lajtos Laura kiváló zenei tudással
híveket, ezért az ﬂ930-as években hozzárendelkezett. Szöllôsi István kántor 2001kezdtek egy új, neobarokk stílusú tempben 25 éves jubileumát ünnepelte.
lom építéséhez, melyet ﬂ936-ban szentel(A „félbehagyott” torony 2008-ban kétek fel.
szült el, a mellékelt fotókon az építkezés
A templomot Németh János építtette
néhány pillanata, felül pedig már az „új”
vitéz Irsi László tervei alapján. Eredetileg
templom homlokzata látható – a szerk.)
a Kárpát-medence oly sok városában és
falujában látható, barokk vonalvezetésû,
messzirôl látható gyönyörû toronnyal terForrás: Maglód a harmadik évezred küszöbén,
20–21. o. (dr. Gürtler Magda – dr. Móczár
vezte, de ezt gazdasági okból késôbbre
István – dr. Patkós József – Vémi József,
hagyták. A templomépítô emléktábláját a
Maglód, 2002)
harangtorony melletti feszület alapzatán olvashatjuk.
A templom freskóit az
ﬂ950-es években készítette
Ifj. Darázs
Lelkes Béla és dr. Dénes
István
Jenô festômûvész. Az oltárképet, a „Szentolvasó
3‰80 esztendô a katolikus templomban
királynôjét”, Breznyik JóÁmde hozzávette Ferenc pápánkat is,
Este a templomban a szentmisén ülve
zsef festette. A csodálatos
Mert hisz’ nyolcvan éves lesz az idén Ô is!
Tán a Szentlélek szállt a tollam hegyére,
színes üvegablakokat Iván
Még egy maglódi szülött, akit köszöntött:
Üzenve írjam le ezen csodás estét,
István ötvösmûvész és
Marton Zsolt atya volt a „nyolcvanasok” közt.
Ahol megülhettük templomunk ünnepét.
Kopp József üvegfestô mester készítette.
Szépek voltak az oltárnál négyen,
Nagy elôdeink a mi kis templomunkat
ﬂ950–60 között alakult
Mosolygott Szûzanyánk odafönt az Égben.
Ajánlották
az
Égi
Édesanyának.
ki a mai templombelsô,
Hát még, hogy püspökünk gyermekeket vont be
Immár idén ennek nyolcvan esztendeje,
ekkor készültek a falakat
A szentbeszédének szemléltetésébe.
Október
hetedike
–
felszentelése.
díszítô képek. A mûvészi
kovácsoltvas munkákat heÍgy találkozott a múlt, jelen és jövô.
Jeles alkalomra megjelent püspökünk,
lyi lakatosmester, a padoArra gondolok: hogy elrepült az idô!
Beer Miklós, akinek mindnyájan örültünk.
kat Sallai Imre asztalosHaló poraikban áldott legyen nevük,
A magával ragadó személyisége…
mester készítette. Az orgoKik felépítették a templomot nekünk.
A közvetlensége és a kedvessége.
na 40 évi mûködés után
felújításra került. KülfölMi, akik itt vagyunk, mi vagyunk a jelen,
Említette: templomunk nyolcvan esztendôs,
dön élô hívek is hozzáAkiknek feladatuk most már az legyen:
És Endre atya is ugyanennyi idôs,
járultak a restaurálás költA hit magvát elvetni minden gyermekben,
Akárcsak „Dodi” atya, Maglód szülötte.
ségeihez. ﬂ966-ban a tempRajtuk mindenkor Isten áldása legyen!
Mindannyiukat a Jóisten éltesse!
lomtetô és a plébánia telMaglód, 2016. október 8.
jes felújításával egy idôben közösségi terem épí-

Rózsafüzér Királynôje ünnepére
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K102 RELOADED
Terem, terem, terem, terem… Így
„fordítják” (dúdolják) sokan A Rózsaszín
Párduc (Pink Panther) világhírû zenéjét.
A „fordítás” pedig egy szívmelengetô
kisfilmrôl jutott eszembe, amelynek
K102 RELOADED a címe, és jó néhány
maglódi közösségi oldalán láthattuk a
közelmúltban, illetve a népszerû videómegosztón: https://www.youtube.com/
watch?v=yL-onzD4XwgA.
Történt ugyanis, hogy egy csapat szó
szerint és átvitt értelemben is lelkes ember kezébe vette egy picit a sorsát. Ha
igaz, a modern mondás(facsarás): „türelem tornaterem”, akkor a szorgalom pedig biztosan: angol terem.

Egy csésze tea mel

Nem akartak a renoválók sem „reklámot”, sem ellenreklámot, szenzációhajhász cikket, hát álljon itt legalább az
iskolai angol termet (K102) a maguk
örömére felújító önkéntesek listája (a
kisfilm utolsó képkockája)! A stáblistát
írta, a munkálatokat pedig irányította:
Seres Evelin.
z.

Mesebeszéd újra

A Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár
támogatásával november 23-án rendezte
meg a III. Mesebeszéd Regionális Mesemondóversenyt a MagHázban.
A Velkei Hajnalka, az üllôi Vargha
Gyula Városi Könyvtár vezetôje, Madár
Olga meseillusztrátor és Nezvál Eszter
meseterapeuta alkotta zsûri az 1. és 2.
osztályosok közül I. helyezést ítélt meg
Pintér Botondnak (felkészítette: Lajos
Józsefné), II. helyezést Geringer Józsefnek (Németh Nikoletta, Üllô), III. helye-

zést Szabó Barbara Laurának (Vass
Krisztina). A 3. és 4. évfolyamon I.
helyezést ért el Kovács Rebeka (Kissné
Dobos Ildikó, Üllô), II. helyezést Szabó
Blanka (Tóth Csilla, Üllô), III. helyezést
Gábor Nikolett (Radoszáné Nagy Erzsébet). Különdíjban részesült Tóth Zétény
(Skumátné Horváth Judit) és Geringer
József.
Népmeséket, Grimm-meséket, modern
történeteket, sôt Romhányi-mûvet is
választottak a versenyzôk.

A tea mint frissítô ital már a 8. század
óta része a vendéglátásnak. A teaivás
társasági esemény. A brit területeken a tea
nem csupán egy ital, sokkal inkább egy könynyed társasági esemény, mely során a családtagok és barátok egy asztalnál beszélik
meg a nap történéseit.
Rohanó világunkban gyakran arra sincs
idônk, hogy megismerjük a szomszédunkat.
Az Ötórai tea épp erre a rohanásra kínál
„megoldást”. Meghívott vendégeinkkel egy
melengetô csésze tea mellett beszélgetünk:
kik ôk, mit csinálnak a mindennapokban, és
mi a motiváció pályaválasztásuk mögött.
Idén az Ötórai tea vendégei intézményvezetôk voltak. Közös bennük, hogy kivétel
nélkül rendkívül elhivatottak a szakmájuk
iránt, és mindannyian gyerekekkel foglalkoznak.
Beszélgetésünk során kiderült, nem csupán az új generációhoz kell máshogy viszonyulni, hanem közvetlenül a szülôkhöz is. A
digitális technika annyira felgyorsította a
szülôk és gyerekek életét, hogy gyakran már
a játékra sincs idô. Ugyanakkor pozitív
hatás, hogy a fiatalok kompetenciái sokkal
jobbak az elmúlt évekhez képest.
Gyerekekkel foglalkozni mindig felemelô
élmény. Legyen szó iskola-, óvodaigazgató-

Maglódi támogatóinak is sokat
köszönhet a 2016 ôszén a 17.
kerületben indult Christophorus
Waldorf Általános Iskola, hiszen
többen segítettek itt is az új intézmény népszerûsítésében. Waldorfberkekben természetes, hogy óvoda és iskola
együtt járnak, így 2017 szeptemberében a
Christophorus Waldorf Óvoda is megnyitja
kapuit Pécelen. Több környékbeli településrôl
és persze Maglódról is járnak már gyerekek az
iskolába, az óvodába jelentkezôk között is vannak helyiek. Az intézményeket fenntartó
Alkotó Élet Egyesület vezetôje is maglódi.
Miért ez az érdeklôdés olyan óvoda és iskola
iránt, ami még csak nem is helyben található?
Talán azért, mert a Waldorf-pedagógia olyan
gyermekközpontú oktatási irányzat, amely elismeri és tiszteletben tartja minden gyermek
egyéniségét, és a tárgyi tudás átadásán túl nagy
hangsúlyt fektet a mûvészi és társas készségek
fejlesztésére is. A mûvészet a Waldorf kerettanterv szerint a napi tanulás részeként jelenik
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tea mellet

A maci mellett Vanczák Csilla (Napsugár
Óvoda), Hosszú Tibor (iskolaigazgató),
Tóth István (a mûvészeti iskola vezetôje),
Kovács Zoltánné Majorosi Andrea
(Családsegítô Szolgálat), Horváth Istvánné
(Hétszínvirág Óvoda)

ról vagy családsegítô munkatársról, mindannyian részt vesznek egy reményekkel
és lehetôségekkel teli generáció nevelésében. Az eszközök és az elvárások folyamatosan változnak, azonban ôk kivétel nélkül helytállnak, szívbôl teszik azt,
amit pályájuk elején hivatásukként választottak.
A beszélgetés végére a könyvtár termeit megtöltötte a szeretet, ugyanis még
ha tényekrôl is beszélgettünk, a szakmai
elhivatottság mögött érezni lehetett a
gyerekek iránti szeretetet, a törôdést és
tenni akarást.
Természetesen Ötórai teánkon mindenki kedvére fogyaszthatott a nem mindennapi teából is: helyben, „kézmûves”
módon készült forralt bor ízesítésû nedût
kóstolhattunk. Így nemcsak a beszélgetés, hanem a tea is kellôen fûszeres,
mégis lazító volt.
Tóth Gábor
Magam Egyesület
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VI. Asztalitenisz Karácsony- és Mikulás-kupa
Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és a Maglódi Torna Club
Asztalitenisz Szakosztálya közös rendezésében
Maglód, 2016. december 10., 9:00 óra
A verseny célja: lehetôséget biztosítani a téli idôszakban a teremsportot kedvelôk
részére; a civil szervezetek együttmûködésének szélesítése,
baráti kapcsolatok kialakítása céljából.
A verseny helyszíne: a Maglódi Általános és Vermesy Péter Mûvészeti Iskola
sportcsarnoka (Fô u. 1., bejárat a Liszt Ferenc u. felôl)
A verseny fôvédnöke: Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke
dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselû
Védnökök, támogatók: Tabányi Pál Maglód Város polgármestere
Kovács Tibor, a Fogaskerékgyár Kft. tulajdonosa,
Noska György, a Spar biztonsági fônöke
A rendezésért felelôs: Lovasi József, az IPA MSZ KMSZ elnöke
Bódi Imre, a Maglódi TC Asztalitenisz Szakosztály vezetôje
A verseny kategóriái: 1. 10–14 év közötti korosztály egyéni (lány, fiú)
2. 14–18 év közötti korosztály egyéni (lány, fiú)
3. 18–45 év közötti korosztály egyéni (nôi, férfi)
4. 45 év feletti korosztály egyéni (nôi, férfi)
5. minôsített versenyzôk részére Mikulás-kupa, egyéni férfi,
nôi és páros verseny 13.00 órától
Nevezési díj (rende- 1. kategória: ingyenes;
zési hozzájárulás): 2. kategória: 500 Ft,
3–5. kategória: 1000 Ft (a verseny napján, a regisztráció
alkalmával kell befizetni).
A játék lefolyása és az asztalitenisz szabályai szerint 2-4 nyert szettig, amit a
szabályozása: jelentkezôk létszáma alapján a rendezôk a megnyitó alkalmá
val közölnek a jelentkezôkkel.
Óvás: a mérkôzés lejátszását követôen, az érintett felek következô
mérkôzésének megkezdéséig, 1500 Ft megfizetése mellett (az
1. kategóriában díjtalan).
Díjazás: 1–3 helyezett: oklevél, 1–3 helyezett: serleg és érem,
továbbá vándorkupa azon civil szervezetek között, amelyek a
legtöbb versenyzôt indítják a versenyen. Külön díjazásban
részesülnek, akik Mikulás-jelmezben állnak asztalhoz!
Jelentkezni lehet: a jelentkezési lap kitöltésével e-mailben vagy személyesen a
helyszínen.
Jelentkezési határidô írásban: december 5.; személyesen: december 10. 8 óra.
Lovasi József (tel.: 20/952-07-91, e-mail: ipajozsi@vipmail.hu, ipajozsi@gmail.com)
Bódi Imre (tel.: 20/350-1322, e-mail: bimi315@freemail.hu)
Idôrend: 8.00–9.00: regisztráció, bemelegítés, sorsolás; 9.00: megnyitó; 9.15:
a verseny kezdete 6 asztalon; várható befejezés és eredményhirdetés: 16.00 óra.
A versenyen mindenki a saját felelôsségére vesz részt.
Az esetlegesen bekövetkezett balesetért a rendezôk felelôsséget nem vállalnak!

Waldorf-környék
meg, alapvetôen másként, mint a méltán híres
helyi mûvészeti iskolában, óvodákban. Ily módon a legkevésbé sem „verseng” azokkal,
hiszen egészen eltérôek a módszereik.
Az óvoda igyekszik olyan légkört teremteni,
amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, és e védett közegben szabadon kibontakoztathatják képességeiket, személyiségüket
olyan tevékenységeken keresztül, mint a
kreatív játék, a mûvészeti alkotás, mesés, verses, énekes, bábos foglalkozások és ünnepek.
A gyerekek részvétele aktív a mindennapi tevékenységekben, pl. az étel elkészítésében.
A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik. A szív iskolája, mert a mûvészeteknek, mint az érzelmek megformált
kifejezésének tulajdonít komoly szerepet. A
kéz iskolája is, mivel a kézügyesség fejlesztését

sem hanyagolja el. A fej iskolázása a
hagyományos értelemben vett tananyag
elsajátítását jelenti, de ezen túlmenôen a
pontos megfigyelés és az önálló gondolkodás, következtetés képességének fejlesztését is jelenti. Mindez játékosan, tevékenységbe ágyazottan zajlik, és mivel a gyerekek természetes érdeklôdésére épít, a
tanulás könnyed és örömteli.
Évtizedek tapasztalata mutatja azt, hogy
a gyerekek nagyon szeretnek Waldorfóvodába, -iskolába járni, és késôbb úgy
emlékeznek vissza ezekre az évekre, mint
sorsformáló, az életben boldogulásukhoz
kiváló alapot nyújtó idôszakra.
A Christophorus Waldorf Óvoda és Általános Iskola tehát nemcsak egy település,
hanem egy térség teljes területérôl fogadja
a gyermekeket. Jelenleg az iskola 1. és 2.
osztályába lehet jelentkezni, az óvoda
pedig minden óvodás korosztály számára
nyitott. Az óvoda a péceli vasútállomás és

a BKV-buszjárat közelében található, az
iskola pedig a 17. kerületi Edzô utcában,
tehát mindegyik megközelíthetô tömegközlekedéssel is. Waldor-berkekben szokás, hogy a gyermekeket egy településrôl
együtt, autóval viszik el a szülôk, „telekocsi” rendszerben.
Az egyesület szeretne minél több kisgyerek számára lehetôséget nyújtani, hogy
értékes óvodai, iskolai években legyen
része, ezért az érdeklôdôk számára rendszeres találkozókat szervez, ahol közelebbrôl is megismerhetik a Waldorf-pedagógiát,
találkozhatnak a pedagógusokkal. Minderrôl is olvashatnak az egyesület honlapján
és az alábbi elérhetôségeken:
www.waldorfblog.hu;
Facebook: Christophorus Waldorf Általános Iskola; Waldorf Pécelen.
Óvodai felvételivel kapcsolatban érdeklôdni lehet: Kovács Ágnesnél (70/398-3137,
kapcsolat@waldorfblog.hu).
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ÖNKORMÁNYZÓ

Sportcsarnokra várva
L

A november ﬂ7-i testületi ülés elôtt delet módosítását szintén az infláció
Hosszú Tibor bemutatta az általá- indokolta. A polgármester megjegyezte:
nos iskola diákönkormányzatát, mely a városban felül kell vizsgálni a hirdeBodrogi Tamás vezetésével ismertette tôberendezések helyzetét és a mozgóprogramját. A Nothof Barbarából, Fekete árusok tevékenységét. Lévai Attila közDánielbôl, Kis Csabából, Majer Doriná- bevetésére, hogy képviselôtársaival az
ból álló delegáció szóvá tette a buszmeg- idei búcsúban szerzett tapasztalatai
állók állapotát, a kerékpárutak hiányát, a alapján ott nem szórakoztatás folyik,
Pécel–Maglód közötti közvetlen tömeg- hanem „fosztogatás”, hosszas vita táközlekedés hiányát. A diákpolgármester szerint az
iskola régi épülete padjainak, székeinek állapota
rossz, elavult a számítógéppark. De szívesen lefestenék a lelátót, és örülnének, ha több kuka volna
az udvaron.
Az intézményvezetô bejelentette, hogy az Eagle
Industry Hungary Kft. támogatása révén 500 ezer
Ft-ot fordíthatnak az iskolaudvar fejlesztésére. Jenei Péter felajánlotta egy
havi tiszteletdíját a decemEdzôtábor a mára kinôtt
ber 18-i Mindenki Karácsotornacsarnokban
nya javára. Marton Gábor
a november 19-i Maglódi
Grundra szóló meghívót
madt. A kérdést egyelôre elnapolták,
adott át a képviselôknek. Szóvá tette, Margruber János jegyzô tájékoztatta a
hogy lakossági bejelentést kapott arról: képviselôket, hogy helyi rendelet csak a
érthetetlen, hogy a Luther u.-ban a terület biztosítása által szabályozza a
Wodiáner u. felôl a patak felé szivattyúz- búcsú mûködését.
nak.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviA novemberi testületi üléseken tár- selôi közszolgálati jogviszonyának egyes
gyalják meg a következô évre bevétele- kérdéseirôl szóló ﬂ5/20ﬂﬂ. (VI. ﬂ7.) rendeket hozó rendeletek díjtételeinek ki- let szerint az illetménykiegészítés mértéigazításait. A telekadóról szóló 25/20ﬂ0. ke az ideivel egyezik majd meg. Az ét(XII. 27.) rendelet módosítása öveze- kezési térítési díjak a Junior Zrt. szerzôtenként megállapított csekély növeke- désébôl következôen 3%-kal emelkednek.
dést hoz, jóval a törvényi lehetôség alatt Horváthné Kertész Erzsébet elôterjeszmaradva 3-4 millió többletbevételt ered- tése nyomán átfogalmazták az SzMSzményez (az I. övezetben ﬂ20-ról ﬂ25, a II.- nek a képviselôi tiszteletdíjak kifizetési
ban 25-rôl 26, a III.-ban 70-rôl 72, a IV.- határidejérôl szóló mondatát.
ben pedig ﬂ3-ról ﬂ4 Ft/m2-re növelték az
Egyhangúlag elfogadták az Integrált
adót).
Településfejlesztési Stratégia véleméA magánszemélyek kommunális adó- nyezését, ami egyfajta kívánságlistaként
járól szóló 3/2002. (II. ﬂ5.) rendelet ki- a maglódi életminôség javítását célozza
igazítása nyomán az adó 23-ról 24 000 e területen.
Ft/évre nô (ez az adónem a nem magló20ﬂ7-re 30 millió Ft folyószámlahitel
di állandó lakosokra vonatkozik, maxi- felvételérôl döntött a testület: a többéves
mális értéke 28 500 Ft lehetne). ﬂ50-200 gyakorlat a likviditási helyzet javítását
ezer Ft pluszbevételt terveznek általa.
szolgálja az elôre nem látható körülméAz önkormányzat tulajdonában lévô nyekhez való alkalmazkodásban.
lakások és nem lakás célú helyiségek
Az önkormányzat megszavazta a Kábérletérôl, valamint elidegenítésérôl bítószerügyi Egyeztetô Fórum tevészóló 28/2004. (VIII. 30.) rendelet módo- kenységérôl szóló átfogó beszámolót:
sítása nyomán a bérleti díjak a 2,5%-os sok munka és feladat vár a városra e
infláció értékével emelkednek. A hivatali területen jövôre is.
helyiségen kívüli és hivatali munkaidôn
Az egyhangúlag elfogadott sportbekívül történô házasságkötés engedélye- számolók bevezetéseként a polgármeszésének szabályairól és díjairól szóló ter örömét fejezte ki, hogy mind többen
ﬂ5/20ﬂ5. (XI. 23.) rendelet módosítása után élnek egészségesen: nem a verseny-,
is 2,5%-os emelés történt.
hanem a tömegsport a fontos. Sajnálja,
A közterület-használat rendjének sza- hogy az igények ellenére nincs egyelôre
bályozásáról szóló ﬂ0/2007. (V. 25.) ren- kézilabdázási lehetôség. Elkezdték a

leendô iskola helyének megtisztítását,
ahol sportcélú fejlesztés részeként
csarnok, a másik oldalon sporttelep
kiépítése a terv. Újabb kicsi termet
építeni nincs értelme, már legalább ﬂ00ﬂ50 fôs nézôterû kézilabda pálya méretû
épületre van szükség. A nyaralói csarnok
nem képes sem az iskolai, sem a tömegés szabadidôsport igényeit kielégíteni.
Horváthné
Kertész
Erzsébet szerint „álmodik
a
nyomor”,
amikor
sportcsarnokot
vizionálnak. Mibôl? Milyen
árbevétellel rendelkezik
a teniszklub is – kérdezte
–, hogy kapta a területet,
hogyan segíthet inkább
saját magán? Lévai Attila
azt vetette fel újra, hogy
az egyik teniszpályát át
lehetne alakítani a környék gyermekeinek focipályává. Hosszú Tibor
saját tapasztalatait ismertetve állította, ekkora
városnak szüksége van
egy teremsportokat befogadó csarnokra, amely
orvosolhatná a kézilabda
hiányát is. A helyi tenisz helyzetére
kitérve: bár megyei bajnokságban vesznek részt, de a meghívottakat méltatlan
wc-állapotok fogadják. A klub az önkormányzat támogatásából tartja fenn
magát. Példaértékû beruházást végeztek, amikor az önkormányzat egyik szégyenfoltját, a Határ utca végét maguk
tették rendbe (ﬂ00 teherautónyi sittet vittek el): elôbb 1, majd 2, végül 3 pályát
alakítottak ki. A klub bevételei a karbantartásra elegendôek. Jenei Péter szerint
egyre népszerûbb a nem is olcsó teniszsport, kellô odafigyeléssel, pl. a téli
lefedéssel a környékrôl is kijárnának ide,
bevételt hozva.
Remport Csaba a Lövéte utcai mûfüves pályáról érdeklôdött. Tabányi Pál
arról tájékoztatta, hogy miután elkészültek a megközelítést biztosító kapuk, azt
felügyelet mellett bárki használhatja.
Igaz, térítés ellenében, amit a támogató
labdarúgó szövetség ír elô.
A Petôfi utca 9. sz. alatti önkormányzati lakás bérletét további hosszabbítási
lehetôség kizárásával tolták ki még egy
évvel a képviselôk. A Bursa Hungarica
ösztöndíjkérelmeinek elbírálását zárt
ülésen végezte el a testület.
vz

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván az Olvasóknak:
MaglódVáros Önkormányzata
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2016. 12. SZÁM

„Nem tudom, hogy ki vagy, és mit akarsz…

…de december 16-án
a Kvíz-Mag játékon megtalállak!”

Az opera nagy(követ)asszonya

Részletek a facebook.com/Kviz.Mag oldalon."

Csillag
koncert

m

Gonda Katalint,
Mácsainé Szegô Klára
egykori tanítványát
„iskolánk legfényesebb
csillagaként” konferálta fel
Tóth István, a Vermesy Péter Mûvészeti
Iskola vezetôje. A mûvésznô a 8. nemzetközi
versenyére, Los Angelesbe készülve tartott
zongoraestet a MagHázban november 9-én.
Mûsorán Liszt Ferenc mûvei örvendeztették
a hallgatóságot: Erdôzsongás, f-moll Transzcendens etûd, Obermann völgye, a 104. és a
123. Petrarca-szonett és a Spanyol rapszódia.
A hangversenyt Mácsainé Szegô Klára mostani növendéke, a nyolcadik osztályos Kis
Anna vezette fel Chopin e-moll keringôjével.

A Vermesy-koncertek
keretében november 22én Pitti Katalin Liszt
Ferenc-díjas operaénekes, érdemes mûvész
tartott személyes élményekkel és operabetétekkel színesített
elôadást az az éneklésrôl
a MagHázban.

Megalakult amatôr
színtársulatunk
Összejöveteleinket péntekenként
18:00-kor tartjuk a MagHázban.
Jelentkezés és információ:
Dufner László (70/905-8255) vagy
rendezveny.maghaz@gmail.com
címen
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