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Müller Péter Maglódon

Megtelt február 16-án a MagHáz színházterme. A csütörtök este ellenére többen jöttek el Müller Pétert,
a 80 éves írót meghallgatni, mint sok színi elôadásra. Még a kezdés elôtt beszélgettünk.

– „Férfiélet, nôi sors” címmel tart néhány perc múlva elôadást, ám ez csak
egyike számos könyve sok témájának. Milyen gyakran kérik föl, hogy éppen errôl
beszéljen?
Müller Péter: Gyakran, gyakran. Alapkérdés ez a mai ember életében. Roppant személyes, mindenkit érintô kérdés. Világkérdés. A válságban lévô világ
egyik legfontosabb kérdése. Azt kell,
hogy mondjam, az összes téma közül,
amivel foglalkozok, ez a legizgalmasabb. Az ember legnagyobb története
még az Édenkertben történt. A paradicsomi drámával indult el az emberiség sorsa. Ennél nagyobb drámát soha
senki nem tudott kitalálni, még az Isten
sem. Teljesen természetes, hogy ma
is ez a dráma. Ma is ez az alapja mindennek: Ádám és Éva sorsa. Erre épül a
teremtés, erre épül a Biblia, minden. Ez
van a dolgok legelején és a legvégén is.

– A kérdés másik oldala: általában
ugyanúgy fogadják az elôadását a budai
Rózsadombon, mint az Ormánságban
vagy majd itt, ma este, Maglódon?
M. P.: 1955 óta vagyok a Madách
Színház tagja. Ott játsszák a darabja-

– Elsô hallásra az elôadás témája,
a világjelenség ellenére, személyesnek,
egyéninek tûnik. De vajon mit tehet egy
önkormányzat, egy újság vagy éppen
egy könyvtár a világválság közepette a
férfiéletekért, a nôi sorsokért?
M. P.: Én Zuglói vagyok. Ott vagyok
díszpolgár, és ott vagyok a Szeretjük
Zuglót Egyesület tagja. Zugló tulajdonképpen egy kisvárosnak felel meg. De
teljesen mindegy is, ahol az ember él,
az a világ közepe. Mindenki minden
szinten tud tenni azért, hogy emberséges legyen. Hogy megértés áradjon
belôle, szeretet, jóság.

– Ebben a témában ugyanazt kell-lehet mondani a budai Rózsadombon,
mint az Ormánságban vagy éppen
Maglódon?
M. P.: Én mindenkivel ugyanúgy
beszélek. Aki ember, ennek a teljességét megéli. Természetesen mindenkinek megvan a saját egyéni sorsa. A
saját életének a drámája. Benne vagyunk
azonban egy olyan hatalmas történelmi
fordulatban, ami éppen ezt a kérdést teszi drámaivá. Fordul a világ. Oly mértékben roppan össze a férfiuralom, és olyan
sebességgel emelkedik föl a nô szerepe,
élete, sorsa a világban, amire nem volt
példa. Ez a 100 év óta tartó folyamat egyre
inkább tetôzôdik. Természetesen minden
kultúrában másképpen, de a mi keresztény kultúránkban is. Ez az ôrületes, hatalmas dráma érinti az egyéni sorsot, az
egyéni férfisorsot, az egyéni nôi sorsot, de
érinti a szerelmet, érinti a házasságot, tehát a férfi-nô kapcsolatot is, és a családot.
Így, tulajdonképpen az egész emberiséget. Most egy kritikus ôsprobléma, hatalmas fordulat zajlik a világban. A férfiuralom lejáródásának a korszakát éljük meg,
és úgy hívjuk, hogy világválság.

beszélek, hanem szemtôl szembe. Amikor egy emberhez szólok, tudom, hogy
minden ember megéli a maga világát és
a maga teljességét. Azért is kérem, hogy
elôadás közben ne fotózzanak, mert azt
szeretem, ha a figyelem és a szeretet légköre, hangulata alakul ki, amit nagyon
könnyû megtörni. Természetesen
minden ember különbözô is, és így
mindenki azt „veszi le” az elôadásból,
ami neki szól.

– Intézményi szinten egy önkormányzattól elvárható a szeretet?
imat. Mindenféle emberek bejönnek
oda. Amikor színdarabot írok, nem egy
rétegnek írok, hanem mindenkinek. Ezzel nem csak én vagyok így! Shakespeare
darabjain is ott volt a királynô, ott voltak
az akadémia tudósai, és ott voltak az egyszerû emberek a kikötôbôl, a hajósok, a
matrózok, az utcalányok – mindenki. Én
egyszerûen szoktam beszélni, és olyasmiket mondok, ami megérinti a „hétköznapi” embereket éppúgy, mint másokat
– fogja tapasztalni. Itt tehát nincs különbség. Csodálatos, hogy az emberben
van valami örök, függetlenül attól, hány
iskolát járt, milyen egyetemet végzett. Én
nem jártam egyetemre. A szüleim egyszerû emberek voltak. Anyukám anyagkönyvelô volt a Rákospalotai Bôrkonfekciónál. Nem tekintem magam másnak.
Nem érzek fölényt. Nem magas lóról

M. P.: Mindenkitôl elvárható. Az
önkormányzattól éppúgy, mint az utcaseprôktôl. Ez egy emberi kérdés. Az
„önkormányzattól” természetesen nem,
de azoktól, akik az önkormányzatban
dolgoznak, feltétlenül. Nagyon sokat
tudnak tenni az emberekért. Nem csak
az anyagiakra gondolok: lelkileg is. A mi
önkormányzatunkban is sok komoly, lelkiismeretes, becsületes ember dolgozik,
aki nagyon-nagyon sok jót tesz – és csibész is, aki a saját malmára hajtja a vizet.
Sokat tudunk egymásért tenni. Nincs
funkcióhoz kötve, hogy ki mit tud tenni a másikért. Olyan értelemben viszont
igen, hogy esetleg az önkormányzatban
nagyobb a hatásköre. Minden ember felelôs az életért. Azon a szinten, ahol van.
Azon a szinten, ahol él. Nem véletlenül
van ott. Ott van az ô dolga. Ott van az ô
felelôssége.
V. Z.
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KÁRPÁT NÉPE

LÁSSUK MEG EGYMÁST!
K

i Illyés Gyulának, ki Karinthy Frigyesnek tulajdonítja a „magyar az,
akinek fáj Trianon” mondást. Akad, aki
hozzáteszi: „és büszke 1848-ra”. Mások
így zárják az aforizmát: „a többi csak
állampolgár”. Szerencsére a maglódi
tudósítónak nem dolga magyarság-meghatározásokat farigcsálni. Szerencsére a
maglódi riporternek nem kell a kirekesztés-befogadás hamis alternatívája közül
választani.
A maglódi krónikásnak szerencséje van, mert láthatja, hogy egy évtizede
áramlanak ide a magyarok a Kárpát-medence különbözô szegleteibôl, és akik
idejönnek, jól érzik magukat egymás
között. Ugyanúgy-e vagy jobban, mint
mikor a Maglódi Polgári Kör tagjai látogatják meg ôket a Felvidéken, a Délvidéken, az Ôrvidéken, Kárpátalján vagy
Erdélyben? Nem is kell megmondani.
Úgy tartja a fáma, magyarságtudatot,
tartást, kitartást mentek „oda” lesni a
maglódiak, és úgy tûnik, szívesen jönnek
„onnan” is „ide”, megmerítkezni a nem
csupán vendég-, de testvéri szeretetben.
Nagy szavak ezek. Addig jó, amíg hiszünk a nagy szavakban. Amíg nemcsak
hiszünk bennük, hanem próbálunk
eszerint is cselekedni. Amíg meghatódunk a berzétei Mudi Róbert lelkész
jelképes nyitószavain: „Isten ránk bízta,
hogy ugyanolyan kisnemesek legyünk,
mint a papok voltak a Délvidéken. Nézzünk egymás szemébe, és lássuk meg
egymást!” Hatódjunk csak meg bátran,
szerényen!
Bár akár büszkék is lehetnénk. Arra,
hogy elôbb valósult meg Maglódon az a
nemzeteszmény, amelyet immár az or-
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szágos politika is követ. Arra, hogy eljönnek vendégségbe azok a neves vezetôk,
akik arról beszélnek aztán, hogy van
mit tanulni a maglódiaktól. Ám dehogy
akarja itt bárki is a másikat, az országot
kioktatni! Semmi mást nem akarunk,
mint meglátni a másikat, és meglátni
magunkat is a másik szemében. Ez az
összetartozás.
Amikor Petrovics János, a Polgári Kör
elnöke arról mesél, hogy bemutatott
egymásnak egy kárpátaljai és egy délvidéki Vargát, és mindhárman ismerték az
ô kedves nótáját, ez akkor is összetartó
erô, ha nem minden Varga szeret, tud
nótázni. Valójában nem a nóta teszi.
Nem a disznótoros teszi, nem a pálinka és nem a bor teszi. Még csak nem is
a néptánc vagy a népdal, népzene teszi.
Vagy legalábbis nem önmagában. Hanem együtt. És mindezt összeköti valamiféle láthatatlan szál, magyar-maglódi
madzag, erô, ami pedig már akkora szó,
hogy egy kis tudósítás el sem bírja.
Elégedjünk csak meg azzal az egyszerû igazsággal, amit Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelôs államtitkár
idézett Csíkszentmihályi Mihálytól, a
MagHáz színpadán: „A család akkor hullik szét, ha azt a tagjai hagyják. Nincs
olyan külsô erô, még a halál sem, ami
erre önmagában képes lenne.” Vagy
elégedjünk meg Pánczél Károlynak, az
Országgyûlés Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének Szabó Dezsôtôl citált elôírásával: „Minden magyar felelôs
minden magyarért”! Azzal, amit Tabányi
Pál polgármester szokott ilyenkor az ismerôs arcoknak az Ismerôs Arcoktól emlegetni: „Mi egy vérbôl valók vagyunk.”
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Hamis alternatívák szorításában forrongnak-feszengnek azok a honfitársaink, akik a még hiányzó bölcsôde, az
iskolai gondok, az egészségügy vagy netán az útviszonyok miatti vélt vagy valós
kritikáik okán idegenkednek a maglódi
„disznótortól”. Hiszen nem az onnan elvett pénzbôl „dôzsöl” a kisvárosi „vezérkar”, ahogy súgják-búgják néhol. Idén
például a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt.
Támogatta 1 millió Ft-tal a máshol is
nagyra tartott rendezvényt. Ráadásul az
immár a Pest Megyei Értéktárba is felvett
hagyományôrzô gasztro-kulturális találkozóra költött aránytalanul kevés pénz
érzékelhetetlen volna az említett gondok
orvoslására fordítva. (Bár már a felvetés
is méltatlan lehet sokak számára, másokat azonban muszáj akár itt is meggyôzni.) Ehhez képest, aki látta az Uruguayból
érkezô Brum Alejandrát a nagyenyedi Kis
Istvánnal mezôségi táncot ropni, hallotta
a pusztinai Nyisztor Ilonát hangján hajlítva a „Mikor Csíkból kiindultam…”-ot
a MagHázban visszhangozni,* az újra és
újra vissza fog térni ide. Pálinkát kortyolni, disznótorost kóstolni, nótázni vagy
népdalt énekelni –leginkább egymás szemébe nézve a másikat meglátni.
„Nyugulj, nyugulj, nyugulj, nyugulj,
anyámnak bubája…, nyugulj, nyugulj,
nyugulj, nyugulj, anyámnak árvája…,”
– énekelte Tímár Magdó a csángó altatódalt, de bizony úgy értettük, mi, árvák,
hogy egyáltalán ne „nyuguljunk”. Legyen
meg a XII., XLII. és annyiadik Kárpát-medencei magyar találkozó is, amennyi csak
ahhoz kell, hogy ne érezze egy testvér se
árvának magát a világban.
Varga Zoltán

5.

1. Potápi Árpád államtitkár
2. Pánczél Károly országgyûlési képviselô
3. Dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselô
4. Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke
5. Dr. ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum szóvivôje
6. Magyar–magyar találkozó

6.

* A Brum Alejandrával és a Nyisztor Ilonával készült beszélgetést
következô számunkban közöljük.
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Költségvetési gazdálkodj okosan
A

február 16-i önkormányzati ülés a
pénzügyek, a gazdálkodj okosan jegyében zajlott. Elfogadták az ez évi költségvetési rendeletet. Tabányi Pál polgármester kiemelte: minimál programot
készítettek. A saját forrás 55%-ot tesz ki,
a 45%-nyi állami normatíva a mûködési
költségeket sem fedezi az 1 362 163 000
Ft kiadással és ugyanekkora bevétellel
számoló büdzsében. Idén is 30 milliós
folyószámlahitel segíti a rugalmas gazdálkodást. Bár reménykeltôk a beadott
pályázatok, a pozitív elbírálásig nem
számolhatnak velük, a döntések után átcsoportosítás lesz a megoldás pl. a 100
milliós útépítésnél, az 500 milliós fejlesztési vagy a 800 milliós
bölcsôde-programnál. Az iskola mûködtetésének állami
átvállalása és a járulékcsökkentés segítheti a költségvetést,
a városi intézmények
mûködtetésre többet fordíthatnak a
korábbiaknál, de a
bevételek várhatóan
nem haladják meg a
tavalyi szintet. A Pest
megyei kompenzációs keret szab határt az egészségügyi
fejlesztésnél: a magFolytatása következik
lódi komplexumot
egy szárny kivételével újították fel, és ha új építésre is lehet
pályázni, a Rákóczi u.-ban bôvítenék a
védônôi, gyermekorvosi részt, és enyhítenék a parkolási gondokat. Az önkormányzati ingatlanok felújításának legnagyobb
tétele az iskola 2 épületének tetôcseréje,
ami az energetikai pályázat elbírálásától
függ. A buszmegállókat környezetbe illô
pavilonokkal látják el. A város felújítási keretösszege 155,329, a beruházásoké
26,350 millió Ft. A civil pályázati keret
idén is 6 milliós, ekkora támogatást kap a
Maglódi Torna Club is, a Kacamajka pedig 1 milliót, a 3 helyi történelmi egyháznak 1,2 millió jut, táboroztatásra pedig 1,5
millió.
Költségvetési kérdés is, hogy a képviselôk elôbb elfogadták a Tefü Kft. 50,5
millió Ft-tal számoló ¼ éves és a Maglód
Projekt Kft. 240 milliós éves üzleti tervét,
majd a két önkormányzati cég összevonását. Bár az összevonásnak már korábban
is voltak hívei, a polgármester utalt az
iskolamûködtetésre és hulladékgazdálkodásra: mindkét társaság tevékenysége
beszûkült az állami szerepvállalás miatt.
A 2 cégvezetôt visszahívják (nyugdíjazással megüresedô városházi munkakörök-

ja Maglódon továbbra is munkaszünet
maradjon a Városházán, hogy a dolgozók
július 1-jén kirándulhassanak.)
Dr. Takács Béla aljegyzô arról tájékoztatta a testületet, hogy az ASP-pályázat*
keretében a hivatalok egy központi rendszerhez csatlakoznak. Ezzel önerô nélküli
9 milliós támogatás járhat (hardverekre,
csatlakozásra, adattovábbításra, oktatásra, tesztelésre stb.), ami valószínûleg nem
fedezi a teljes költséget, de csatlakozni
kötelezô.
A véleményezési eljárás után elfogadta
a testület az Integrált Településfejlesztési
Stratégiát. Az ITS a tavaly megszavazott
Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és
a Helyi Építési Szabályzat mellett az új
településtervezési
eszközök utolsó fontos eleme: középtávú
fejlesztési koncepció.
A képviselôk hozzájárultak, hogy a két,
iskolacélra megvásárolt ingatlant ös�szevonják. Költségtechnikai okokból az
egyiknek a Projekt, a
másiknak az önkormányzat volt tulajdonosa, ám a minisztérium az új iskola
Fotó: dr. Móczár István
tervezéséhez egységes önkormányzati
ban díjazás nélkül látták el feladataikat, tulajdont vár el. A Pest Megyei Rendôr-fômajd 40 ezer Ft-ban állapították meg az kapitánysággal kötött együttmûködési
alapdíjat. 50%-os emelést javasolt, ami- szerzôdést tartalmi módosítás nélkül akvel még mindig az átlag 75%-a alatt ma- tualizálták, a helyi rendôrôrs továbbra is
rad a díjszabás. Turcsányi Zsolt szerint használhatja önkormányzati tulajdonú
a szomszéd településeken 110-120 ezres épületét. Egy, a Sülysápi Áfésztól megváalapdíj a jellemzô. Farizeus magatartás- sárolt ingatlanban mûködô üzlet tulajdonak nevezte nem becsülni a saját mun- nosával 3 éves bérleti szerzôdés megkötékát, amikor még a rosszabb helyzetben séhez járultak hozzá. Végül támogatták dr.
lévôk is magasabb összeggel számolnak. Verasztó Dávid fogorvos szándékát, hogy
Az összköltség kb. 4 millió Ft, ami eltör- praxisjogát értékesítse dr. Tóth Évának (a
pül az államtól kapott 614 milliós mû- rendelés január 1-jétôl térne át a napi 6
ködtetési költségkeret mellett. Pavlovics órás ciklusra).
Horváthné Kertész Erzsébet napirend
Lászlóné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
tájékoztatta a testületet: hosszas tárgya- elôtt felkérte a MagHáz vezetôjét, hogy
lás után vetették el a javaslatot. Ingyen Arany János születésének március 2-i
is dolgoztak sokáig, ezután is más javá- 200. évfordulójáról emlékezzen meg a
ra adja át a tiszteletdíját. Falusi-Tóthné mûvelôdési ház, és felhívta a figyelmet
Koller Ilona, a Szociális, Egészségügyi és arra is, hogy Ripka Jánosné 95. születésSportbizottság elnöke az emelést szin- napját is méltóképpen kellene megünnetén elvetette, alternatív megoldásként pelni, hiszen generációk nevelkedtek itt
javasolta, ha mégis elfogadnák, döntse- az 1995-ben Maglódért emlékéremmel,
nek együtt arról, milyen célra ajánlják fel 2005-ben pedig díszpolgári címmel kiéves szinten az összeget. Végül a szava- tüntetett kiváló pedagógus keze alatt.
zás 5:4:3 arányából az következett, hogy
megmaradt a korábbi díjszint. (A ren- * ASP: Application Service Provider – alkalmazás
deletmódosítások során a képviselôk le- szolgáltatási modell: gazdálkodási és adó szakhetôvé tették, hogy a köztisztviselôk nap- rendszer.
be kerülhetnek), és pályázattal keresnek
újat. A Projekt alkalmazottai eldönthetik,
maradnak-e, a tefüsöket pedig vagy a Projekt veszi át, vagy a hulladékgazdálkodási
szolgáltató, az Ökovíz. Több munkáskéz
jut így a közterületekre. A MagHáz Nonprofit Kft. üzleti tervét is elfogadták 60
millió Ft-os fenntartói támogatással és
11,5 milliós saját bevételi tervvel.
A rendeletmódosítások során a Szervezeti és Mûködési Szabályzat megváltoztatása melletti indoklásában a polgármester elmondta: a Pest megyei városok
képviselôi tiszteletdíjának az átlaga havi
83 342 Ft, melynek 50%-át sem éri el a
maglódi mérték. Korábban több ciklus-
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REND A LELKE

Még nagyobb bizalommal
Bába János ôrnagy december óta vezeti a maglódi rendôrôrsöt, és a képviselôk elôtt az ahavi ülésen be is mutatkozott.
Olvasóink számára is közel szeretnénk hozni pályáját, elképzeléseit.
– Gyermekkori álom a rendôri pálya?
Bába János: Nem terveztem akkor
még, hogy rendôr leszek. Szakközépiskolába jártam, de 14 évesen még nem
lehet tudni, mi szeretne lenni az ember. Az iskolában, ahová jártam, toborzást tartottak. A VIII. kerületi kapitányságról jött oda egy rendôr. Megtetszett
az elôadás, ekkor döntöttem el, hogy
mi leszek. Amit akkoriban tanultam,
az igazán nem vonzott (híradásipari mûszerészi szakmám van egyébként – többek között). Úgy éreztem,
ez a jövôm. Jelentkeztem a BRFK VIII.
ker.-i Rendôrkapitányságára, ahová
fel is vettek. Ott kezdôdött a pályám. Ôrmesterként szereltem fel, járôr voltam,
gyalogos is, gépkocsizó is. Végigjártam a
ranglétrát.
– Utólag ez elônynek tûnik, vagy hátránynak?
B. J.: Mindenképpen elôny, mert tudom, hogy a kollégáim mit dolgoznak.
Képben vagyok a járôröktôl kezdve minden beosztásig, amelyekben szolgálatot
teljesítettem. Azzal, hogy végigjártam a
ranglétrát, megfelelô szakmai tapasztalatra tettem szert. A Monori Rendôrkapitányságon dolgoztam járôrként, járôrvezetôként. Aztán a Gyömrôi Rendôrôrsre
kerültem, majd körzeti megbízottként
Péteribe, ahol 5 évet szolgáltam. Ebben
az idôszakban jártam a fôiskolára, miután
befejeztem, a Monori Rendôrkapitányságon már ügyeletes tisztként dolgozhattam
tovább 2008-tól.
Amikor aztán létrejöttek a járások,
újabb lehetôség adódott számomra: a
Vecsési Rendôrôrs parancsnokának felkérésére vállaltam el a rendészeti alosztály
vezetését, hiszen addig is rendészeti területen dolgoztam. Így lettem (a bûnügyi
alosztály vezetôjével együtt) parancsnokhelyettes. Visszatekintve: eddig 5-6
évente váltottam, bár a rendôrségen belül
dolgoztam, de mindig valamilyen másik
beosztásban. Biztos vagyok benne, hogy
ez jót tesz az embernek. A teljesen új feladat jobban motivál.
– Elôrelépés-e a vecsési parancsnokhelyettesnek, ha Maglódon ôrsparancsnok?
Vecsés mégiscsak jóval nagyobb…
B. J.: Szakmailag mindenféleképpen
jelentôs elôrelépés ez: ott az alosztályt vezettem, míg az ôrsparancsnoki már osztályvezetôi beosztás.

– Mi a különbség az elsô benyomások
alapján Vecsés és Maglód között?
B. J.: Ami a kérdés civil részét illeti, azt
tapasztalom, hogy nagyon barátságosak
itt az emberek. Egymásnak is köszönnek,
és amikor végigmegyek az utcán, nekem
is. Látom, hogy örülnek, amikor fogadom
a köszönést. (Igaz, ez Péteriben is jellemzô volt.) A munkahelyen szintén pozitív
élményeim vannak. Már 20 éve dolgozom
a rendôrkapitányságon, mindenkit ismertem korábban is. Sokukkal nap mint nap
találkoztam, amikor ügyeletes tisztként én
irányítottam a munkájukat a Monori Kapitányságon belül, vagy együtt járôröztünk.
– Maglód más jellegû település, mint
Vecsés. Rendôri szempontból is van különbség?
B. J.: Így van, esetenként másféle
bûncselekmények történnek itt, de nem
ért meglepetés, hiszen járôrként ismertem már ezeket. Jöttem ide intézkedni,
ügyeletes tisztként szintén küldtem ide a
járôröket. Tudom tehát, milyen bûncselekmények vagy milyen közlekedési balesetek jellemzôek itt.
– A rendôrkapitányság vezetôje jogával
élve indokolás nélkül vezényelt az ôrs élén
vezetôváltást. Azon a képviselô-testületi
ülésen sem hangzott el konkrét szakmai
indok, amelyen errôl beszélt, sôt az eredmények megôrzésérôl esett szó. Mi fog akkor változni, kell változtatni?
B. J.: Nyilvánvaló, hogy nem minden
ugyanúgy fog menni, mint eddig, hiszen
nem vagyunk egyformák. Szakmailag
azonban szeretném továbbra is megtartani a korábbi színvonalat. Azt tapasztaltam,
hogy a Maglódi Rendôrôrs szolgáltató
jellegû, mégis igazán közösségi rendôr-

ség. Amikor bejönnek az ügyfeleink,
nem látom rajtuk azt, hogy rossz érzés
töltené el ôket. Ellenkezôleg: bizalommal fordulnak hozzánk. Mi is mindent
megteszünk ennek érdekében. Mindez az elôdömnek is köszönhetô, amit
ugyanígy szeretnék folytatni. Most is
az van ráírva az autónkra, hogy „Szolgálunk és védünk”. Ezt meg kell tölteni
tartalommal, ami itt jó irányban megy,
és nincs is vele semmi gond. Engem tehát egyetlen szempont érdekel: minél
kevesebb bûncselekmény és közlekedési baleset legyen, amihez jól teljesítô
rendôrôrsre van szükség. Engem ez
motivál. A közlekedési balesetek számát például mindenképpen csökkenteni
szeretném. Nagyon fontosnak tartom,
hogy aki elindul otthonról, az épségben is
érhessen haza.
– A drogokkal kapcsolatos bûnügyi statisztikák sokkal szebbek, mint amilyennek
aggódó szülôként érezzük a helyzetet. Hogyan lehetne a két szemléletet közelíteni?
B. J.: Bár társadalmilag ez nagyon nehéz, összetett kérdés, de bûnügyi szempontból Maglódon nincs rendkívüli helyzet ezen a téren. A járôreink folyamatosan
kint vannak a területen. Szükség esetén
intézkedéseink során ruházatátvizsgálást
végzünk, és ha úgy látjuk, hogy valaki drogot fogyasztott, akkor elôállítjuk, vizeletmintát veszünk. A szóbeszédekkel viszont
nem tudunk mit kezdeni, csak a konkrét
tényekkel dolgozhatunk. Ha valaki bejelentést szeretne tenni, akár anonim módon is megteheti, jöjjön be nyugodtan a
maglódi rendôrôrsre! Senki nem fogja ezt
megtudni, és mi ezekben az ügyekben is
el fogunk járni. Ami pedig a statisztikát
illeti: január 16-ával zárult az elôzô év,
ebbôl új beszámoló fog készülni.
– Szerkesztôként látom, mekkora változás állt be a tájékoztatásban, a nyitottságban; a lakossági rendezvényeken viszont,
úgy tûnik, az embereket még nem sikerül
közvetlenül megszólítani.
B. J.: Nem csak a rendôrség tudja nehezen megszólítani ôket, még a civil
szervezeteknek is nehéz ez. A rohanó világban mindenki elfoglalt. Viszont, ha
olyan történik, amihez a rendôrségre van
szükség, akkor azonnal eljönnek hozzánk.
Én olyan rendôrôrsöt szeretnék, ahová
bizalommal lehet fordulni, még nagyobb
bizalommal, mint eddig.
–z.
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Jelezni kötelező! Mérlegelni nem szabad!

500 és 1000 Ft-os támogatójegyek kaphatók a MagHázban
és a Maglód Projekt ügyfélszolgálatán.

gyermekvédelmi törvény hatályba lettôl, alapítványtól, egyházi személytôl nos esetszám mellett a 6 fôs szakmai létlépésének 20 éves évfordulóján Ve- 1, állampolgártól, a gyermekek érdekeit szám a felére csökkent, a napi munkaszerszélyeztetettség és krízishelyzet c. éves képviselô társadalmi szervezettôl 20, ön- vezés megnehezült. Új nehézség, hogy a
tanácskozására a Vecsés és Környéke kormányzattól jegyzôtôl, gyermek- vagy kliensek a családi konfliktusok kapcsán
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és betegjogi képviselôtôl 17, a gyámhivatal- ügyvédjeik útján kommunikálnak, és paKözpont február 20-ára hívta össze a tól pedig 5 (a 0–17 évesekkel kapcsolatos naszt, feljelentést tesznek a munkatársak
ellen is. Munkájukat segítette viszont a
jelzések száma 93).
maglódi észlelô- és jelzôrendszer tagjait.
csapat összetartó ereje, humoA tagok többsége (a vé
ra és egyes jelzôrendszeri tagok
dônôi szolgálat, óvodák, ortámogatása.
vosok, rendôrôrs, az iskola
Az egész jelzôrendszer elôzô
képviselôi) írásbeli beszáévi munkáját jellemzi: a tagok
molókat készítettek a járási
a jelzéstételi törvényi kötelejelzôrendszeri koordinátor
zettségükrôl tudnak, az általuk
összeállította szempontsor
megítélt helyzetekben élnek is
alapján. Most csak a mavele. Ezek eldöntése azonban a
gának a Család- és Gyerszubjektív döntések miatt kümekjóléti Szolgálatnak az
lönbözô, bár a szolgálat szemösszesítését közölhetjük
pontjából fontos, hogy a fennkivonatosan. Ôket 2028 al- Kérges László alpolgármester megnyitja tanácskozást, jobbján Mayerné Lénárd Aranka a szolgálat helyi vezetôje, balján a tanácskozást vezetô Kovács Zoltánné Majorosi
álló veszélyeztetô tényezôkrôl
kalommal keresték fel ügy- Andrea (az installáció Maglód térképét, egy tükröt és egy „szociális” hálót tart össze)
idôben értesüljenek, és ne
felek, az összes igénybevevô
A vezetô probléma a családi-kapcsolati mérlegelés függvényében. A jelzôrend351 fô. Együttmûködési megállapodást
248 esetben kötöttek, ebbôl gyermek- konfliktus, ezt követik az anyagi gondok, szer tagjaival az együttmûködés jó: kivel
jóléti eset 190. A veszélyeztetettként 3. helyen a lelki-mentális nehézségek rendszeres, akár napi vagy heti, másokkal
nyilvántartott kiskorúak száma 184. Kö- állnak. Pszichológusi tanácsadáson 167 esetleg kevésbé szoros a munkakapcsolat.
zülük a környezeti fôcsoportba (a gyer- alkalommal 46 fô vett részt, korrepetálá- Az egyes gyermekek, családok kapcsán az
mek környezete veszélyeztetô) 122 fôt son és fejlesztô foglalkozáson pedig 183 esetkonferenciákon a meghívottak minsoroltak, a magatartási fôcsoportba 32, alkalommal 14 fô. Prevenciós szolgáltatá- den alkalommal megjelentek, tevékenyen
az egészségibe 22 és az anyagiba 8 gyer- saik: játszóházi foglalkozások, Társasjáték részt vettek.
Szükséges lenne, hogy a jelzôrendszemek tartozik. Az észlelô- és jelzôrendszer klub, korrepetálás, fejlesztô foglalkozás,
tagjaitól 110 jelzést kaptak: egészségügyi napközis jellegû táborok, Mesés családi ri értekezleteken minden intézmény és
szolgáltatóktól 11, személyes gondosko- nap, Vasárnap a rászoruló gyermekekért, szervezet képviselôje megjelenjen. Szeretnék, ha a jelzôrendszer még hatékodást nyújtó szolgálatoktól 11, a közne- adományok közvetítése.
Munkájukat jelentôsen nehezítette a nyabban mûködne a Maglódon élô gyervelési intézményektôl 35, a rendôrségtôl
7, ügyészségtôl, bíróságtól 3, egyesü- szervezetben végrehajtott átalakítás: azo- mekek segítése érdekében.
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Kártya-játék
Március 2-án a
Naglódi Nyugdíjas Klub 4
megye (Hajdú-Bihar, Heves, Pest és
Nógrád) 62
Lajos Pálné és Cziegler Sánkártyajátékosát
dor a lapjárást szemléli
látta vendégül a régi mûvelôdési házban szervezett
nagyszabású rendezvényen. Lapunkat
Lajos Pálné, Annuska, a klub elnöke és
Cziegler Sándor, az Országos Életet az
Éveknek Klubszövetség sportrendezvényekért felelôs alelnöke tájékoztatta,
hogy 3-3 fôs csapatok indultak a römi és
az ulti szekcióban, illetve egyéni eredmé-

nyeket is számítottak. A legjobb „hazai”
versenyzô Téglás Mártonné Molnár Zsuzsanna harmadik helyezést ért el a römiben, csapataink ötödikek lettek – viszont
a gulyásleves egyöntetû vélemények
szerint különdíjat érdemelt. Az országos
döntô április 25-én lesz.
(A március idusán Bátonyterenyén
járt maglódi csapat eredményei: a Simonyi József, Lajos Pál és Nagy Géza alkotta
férfi küldöttség megszerezte az I., II. III.
helyezést és a csapat I. helyet ultiban,
míg a nôk között a Téglás Mártonné Molnár Zsuzsanna, Lajos Pálné, Pári Béláné
és Szabó Istvánné alkotta csapat III. lett,
ahogy Lajos Pálné szintén egyéni III. helyezést ért el römiben.)

Az útról és az úton járásról
A váci székhelyû
Kardos Szent Jakab
Egyesület elnökével,
Szentes Ferenccel
beszélgetünk.
– Mind több maglóditól hallani, szívesen mennének
zarándoklatra. Mi
lehet a növekvô igény
oka?
Szentes Ferenc: Az embereknek az
egyre gyorsuló világban szükségük van
arra, hogy idônként kimozduljanak, és a
saját belsô világukkal is foglalkozzanak.
– A Maglódi Szabadidôsport- és Természetjáró Egyesület kollektívan is részt
vehetne a zarándoklatukon vagy a katolikus híveinknek ajánlja egyénileg?
SZ. F.: Természetesen kollektívan is
lehet jönni, sôt szeretnénk is a közösségeknek lehetôséget adni, mert nemcsak
a katolikus híveket várjuk, hanem mindenkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni.
Buddhista házaspár is volt már velünk.
Kifejezetten arra buzdítunk mindenkit,
hogy ettôl függetlenül is jöjjön, mert ez
egy nagyon fontos magyar emlékhely. A
csoportban érkezôk mindig részt vesznek
egy nyereményjátékban is: amennyiben
egy egyesület megszervez egy ilyen utat
velünk, akkor tagjaik között kisorsolunk
egy kétfôs hétvégi szállást Mariazellbe.
– Honnan ered a 3 napos zarándoklat
ötlete?
Sz.F.: Összefogtunk egy mariazelli magyar zarándokházzal, és meghirdettünk

velük egy programot. A cél: juss el oda, vegyél részt egy „kincskeresésen”, és ha még
marad idôd, fedezd fel az osztrák Grand
Canyont!
– Ha csak beülök az autóba, és odagurulok, miben különbözik ez egy hétvégi
kirándulástól?
Sz.F.: A jelszó, hogy lépj ki a komfortzónádból! Több módja is van az odajutásnak. Gyere gyalog, biciklivel! Ha nem
megy, akkor stoppolj! Használj tömegközlekedést, vagy, ami eszedbe jut! Fontos eleme a programunknak, hogy az utat
hagyományos módszerekkel tervezd és
tedd meg. Lehetôleg ne használj internetet, gps-t, hanem vegyél elô egy régi térképet, a maglódi könyvtárban olvass utána,
menj ki a nagyállomásra érdeklôdni, légy
kreatív! Tudom, hogy a neten mindez
sokkal egyszerûbb, de épp ettôl sokkal izgalmasabb az egész!
– Megütötte a fülemet a szó: „kincskeresés”…
Sz.F.: Aki megérkezik Mariazellbe, kap
a zarándokszálláson egy feladványt, amit
meg kell fejtenie. Ez, amellett, hogy jó szórakozás, bemutatja a város értékeit úgy,
hogy megtalálhatod a rejtett „kincseket” is.
– Miért Mariazellre esett a választás?
Sz. F.: Azért választottuk éppen Mariazellt, mert a magyaroknak, Nagy Lajos
királyunk óta, ez fontos zarándokhely.
Emellett lényeges szempont volt az is,
hogy gyorsan és könnyen megközelíthetô
legyen akár tömegközlekedéssel is, hiszen
nemcsak fiatalokat, hanem az idôs korosztály tagjait is szeretnénk megmozdítani.

Országos
Mazsorettverseny
A
Maglódi
Sziluett Mazsorett rendezte
március 12-én
az Országos
Nyílt A és B kategóriás MaKépünk nem a verseny
zsorettversenyt
helyszínén készült!
Gyömrôn. Az
Osztertágné Szeili Mariann vezette maglódi csapat szervezômunkáját mi sem
jellemzi jobban, mint hogy versenyzôk
érkeztek Szegedrôl, Püspökladányból,
Mosonmagyaróvárról, Nyúlról, Zentáról, Dunaföldvárról, Szendrôrôl, Debrecenbôl, Gyomaendrôrôl, Rédérôl, Tatabányáról, Miskolcról, Oroszlányból,
Hajdúszoboszlóról, Vértesszôlôsrôl, Tiszaföldvárról, Lakitelekrôl, Öttevényrôl,
és csak az eredmények 9 tömött oldalra
fértek rá az országos szövetség honlapján
(http://hu-majorette.lapunk.hu/tarhely/
hu-majorette/dokumentumok/201703/
vegeredmeny.pdf)! A szomszédban is hazaiak eredményei: országos 1. helyezést
ért el a maglódi junior pompon trió: Garam Zsófia, Madarász Krisztina és Nagy
Vivien; 2. lett Homok Beatrix twirling
free kategóriában és a junior kiscsapat is:
Bencsik Barbara, Sziráki Zsanett, Bujbáczi Alexandra, Halász Réka, Nagy Vivien,
Madarász Krisztina; 3. helyezést ért el Homok Beatrix cadett bot solo kategóriában;
különdíjat kapott (a legszebb ruháért) a
Homok Beatrix – Tari Kamilla pompon
cadett duó.
– Mi a teendôjük azoknak, akik Maglódról szeretnék kipróbálni, végigjárni
ezt az utat?
Sz.F.: Elsô lépésként fel kell venni velünk a kapcsolatot. Lehet az interneten is
regisztrálni a www.ksztj.eu oldalon, vagy
mindenkit várunk személyesen is irodáinkba. Második lépésként egyeztetünk
egy zarándoklat-idôpontot. Aztán már
csak el kell indulni…
Fajka Szilvia

Szenvedéstörténet
Április 2-án 16
órától a maglódi evangélikus
templomban
a Nagytarcsai
Evangélikus Ifjúság zenés passiójátékban jeleníti meg Jézus szenvedéstörténetét. Mindenkit szeretettel vár a
Maglódi Evangélikus Egyház.

A MAGLÓDI MŰVELŐDÉSI HÁZÁNAK

ÁPRILISI PROGRAMJAI
Április 1. 19 óra

Április 2. 16 óra

Panelninja – Színházi előadás
Belépőjegy elővételben 2500 Ft
Belépőjegy az előadás napján 2800 Ft

Gyermekek a gyermekekért!
Jótékonysági előadások
Támogatójegy 500 Ft és 1000 Ft

Április 7. 18 óra

Április 9.

Interaktív előadás
Lippai Mariannával
Belépőjegy 2000 Ft

Április 20. 8-22 óráig
Csillagászat napja az
utazó planetáriummal
Belépőjegy
ovisoknak, iskolásoknak 600 ft
16 év felett 1000 Ft

Április 22. 19 óra

Szülők bulija
Jótékonysági rendezvény a nyaralósi iskola
udvarának felújítására
az est teljes bevételét erre a célra fordítjuk!
Belépőjegy: 2000 Ft
Támogatójegy: 1000 Ft
ÁPRILIS
3
PATAKP 0.
ARTI
MAJÁLI
S
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

KÉSZÜLŐDÉS HÚSVÉTRA
14 óra - Helytörténeti gyűjtemény
TOJÁSFESTÉS
18 óra - MagHáz
FILMVETÍTÉS ÉS ELŐADÁS
Téma: Húsvéti Ünnepkör
Előadók:
Németh Mihály evangélikus lelkész
Deáky Zita etnográfus
Koltai Erika etnográfus

Könyvtári programok
április 2. 15 órától
Meseautomata
április 8. 16 órától
Költészet és közélet
április 14. 9 órától
Könyvtáros-kölcsönzés
Április 1-jétől 29-ig
a nyitva tartási időben
Arany-köpések
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Legnépszerűbb pizzáink - 1600 Ft (32 cm)
Chili Joe - Papa csípős BBQ alapja, trappista, mozzarella, tüzesen pácolt csirkemell,
hagymák, füstölt tarja, jalapeno, kaliforniai paprika, kukorica - vigyázz, brutál erős!!!
BBQ csirkés - Papa egyedi BBQ alapja, mozzarella sajt, vörös- és lilahagyma, friss
kaliforniai paprika, görög fetasajt, morzsolt kukorica, tequilában pácolt csirkemell csíkok
Magyaros - pari alap, trappista, gyulai parasztkolbász, fekete-erdei prémium sonka,
bacon, paprikás szalámi, hegyes erős paprika, vörös- és lilahagyma, paradicsomkarikák
Juhtúrós - fokhagymás tejfölös alap, tradicionális trappista sajt, prémium hazai juhtúró,
vörös- és lilahagyma, füstölt tarja, kolozsvári szalonna
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Tanyasi - pari alap, mozzarella, trappista, hagymák, bacon, fekete-erdei sonka, füstölt
tarja, gyulai kolbász, kukorica, tojás, kaliforniai és hegyes erős paprika, pari kockák
További pizzáink - 1600 Ft (32 cm):
Öt sajtos - Papa Joe különleges paradicsomos alapja ötféle prémium sajttal hintve
Mexikó íze - pari alap, mozzarella sajt, ír vörös chedar sajt, tequilában pácolt csirkemell filé, bacon, vörös
bab, morzsolt kukorica, jalapeno paprika
Sonkás - pari alap, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, fekete-erdei prémium sonka, friss
paradicsomkarikák

MY

Pikáns szalámis- Papa Joe különleges paradicsomos alapja csípősen, mozzarella sajt, tradicionális
trappista sajt, francia camembert sajt, bacon, paprikás szalámi, pepperóni paprika

CY

Tenger gyümölcsei - pari alap, vegyes tenger gyümölcsei, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt,
kapribogyó, fekete és zöld spanyol olívabogyó

CMY

K

Papa Joe kedvence - pari alap, füstölt sajt, bacon, paprikás szalámi, jalapeno paprika, fekete és zöld
spanyol olívabogyó
Tonhalas - pari alap, vörös- és lila-hagyma, tonhal, tradicionális trappista sajt, mozzarella sajt, fekete és zöld
spanyol olívabogyó, kapribogyó, friss kaliforniai paprika
Gombás - pari alap, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, olasz gorgonzola sajt, csiperke gomba, laska
gomba, fekete-erdei prémium sonka
Görög - pari alap, mozzarella és trappista sajt, vörös- és lilahagyma, pácolt csirkemell, fekete és zöld
spanyol olíva bogyó, kaliforniai paprika, görög feta sajt, paradicsom kockák, friss bazsalikom
„Húsosat” :) - pari alap, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, vörös- és lilahagyma, bacon, pácolt
csirkemell, fekete-erdei sonka, füstölt tarja, szalámi, gyulai kolbász, kaliforniai paprika
Kívánság pizza - 1600 Ft (32 cm):
Az étlapunkon található alapanyagok közül kombinálj össze bármennyit ízlésed szerint.
Különleges akciók és kedvezmények, illetve bővebb étlap a Facebook oldalunkon minket lájkolóknak.
www.facebook.com/PapaJoePizza - Nyitva tartás: Hé, Ke, Sze: 11-22; Csü, Pé, Szo: 11-23; Va: 11-22

