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Tabányi Pál polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Szeretettel köszöntöm Önöket Magyarország születésnapja alkalmából rendezett ünnepségünkön.
Augusztus 20-a a tizenötmilliós magyar nemzet
legnagyobb ünnepe. A mai napon első apostoli királyunk, Szent István tetteire emlékezünk, aki felismerte, hogy a magyar törzsek alkotta fejedelemség
csak egységes, erős irányítás alatt képes megtartani
a Kárpát medencét. Szent István megkoronázásával és a kereszténység felvételével megalakult egy
új, modern állam itt, Európa közepén.
Első királyunk méltán érdemelte ki az „Országépítő” jelzőt.
A vármegyerendszer felállításával megszervezte a közigazgatást,
pénzt veretett, megalkotta a királyság első törvényeit, érsekségeket, apátságokat alapított, templomokat, várakat épített.
Határozottan letörte a belső lázadásokat, véget vetett a testvérháborúknak, ezzel békét teremtett országában. Az új Magyar
Királyság kedvelt tranzit útvonala és célállomása lett a nemzetközi kereskedelemnek, de országunkon keresztül haladt az egyik
legforgalmasabb szentföldi zarándokút is.
Az új államrend kialakítása sokak számára a korábbi kiváltságok elvesztését jelentette, de az eltelt több mint ezer esztendő
fényesen igazolta az országépítő törekvések helyességét. Bátran
kijelenthetjük, hogy a kereszténység felvétele és a magyar államiság kialakítása nélkül a magyar nemzet számára rokonaik – a
hunok és az avarok – sorsa jutott volna osztályrészül, akik elveszítették a kárpát-medencei térség irányítását, és fokozatosan beolvadtak más népek közé.
Szent István fiához, Imre herceghez írt intelmeiben foglalja
össze hitvallását, és jelöli ki azt az utat, melyen az utódoknak
járniuk kell. Ez a királyi tízparancsolat többek közt arról is szól,
hogy a fiak kövessék az elődöket. „Mert nehéz lesz megtartani
e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög
módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra?
Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló
így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.”
Számunkra is, akárcsak jeles elődeink számára, szent kötelesség, hogy megvédelmezzük István király életművét. Más népek
jó példáját magunkévá kell tennünk, ugyanakkor minden áron
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meg kell őriznünk mindazt, ami a miénk, mert utódainknak tartozunk ezzel.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar ember számára a föld ősidőktől kezdve szent dolog. Van valami megmagyarázhatatlan kapcsolat, ami összeköti a magyar embert a
földjével, amely számára a szülőföldet, a hazát,
a megélhetést, a biztonságot jelenti. Mondják is
ránk felvilágosult világpolgárok, hogy földhöz ragadtak vagyunk.
Wass Albert szerint országot teremteni, földet
szerezni karddal lehet, de megtartani csakis kaszával. Mi lett volna Szent István életművének sorsa, ha az elmúlt évezred során
ki-ki a saját boldogulása okán elvándorol szülőföldjéről? „Ha
őseink elszaladtak volna, mikor nehéz idők jöttek, ma üres lenne
az ország”.
De itt maradtak, itt maradtunk! Otthon vagyunk a Vereckei
hágónál, a gyimesi patak országban, az alföldi rónán, Dunántúl
lankáin, Felvidék hegyei közt és a bácskai síkságon. Ezer év alatt
kapával, kaszával, fejszével a magunk képére formáltuk az egész
Kárpát-medencét.
Jöhetnek új politikai törekvésekkel a nemzetállamokat aláásni
kívánók, az önrendelkezés feladását erőltető külső és belső ellenségek – nekünk határozottan fel kell lépnünk ellenük.
Össze kell fognunk kisebbségi létben élő nemzettársainkkal,
mert nem mondhatunk le egyetlen hegyről, egyetlen talpalatnyi földről, melyért apáink vére folyt, egyetlen faluról, egyetlen
templomról, ahol magyarul imádkoznak. Erre kötelez bennünket
őseink áldozata, erre kötelez bennünket a szentistváni hagyaték.
Kedves Maglódiak!
A kormány nemzetmentő politikájának köszönhetően Kárpát-medence szerte új közintézmények épülnek, megújulnak omladozó
óvodák, iskolák, templomok. Új erőre kapott az országépítés és
vele a nemzetegyesítés. Nagy örömünkre szolgál, hogy szűkebb
pátriánk, Maglód is részese ennek a folyamatnak és az egész közösség élvezheti eredményeit.
Feltett szándékunk, hogy a néhány éve megkezdett városépítési tevékenység a következő időszakban is folytatódjon, a magunk lehetőségeihez mérten így szeretnénk hozzájárulni az ország építéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Tisztelt Olvasók!
A polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek
a kellő számú ajánlószelvények
megszerzése után saját kiadványaikban
ismertetik majd konkrét programjukat.

Falusi-Tóthné Koller Ilona
Amikor valaminek a végére érek,mindig vis�szanézek, mi is történt addig.Egy ötéves önkormányzati ciklus végére érünk hamarosan.
Mi is történt ez idő alatt a 2 számú körzetben?
Mi is történt az egészségügy, a sport terén?
Az utak állapota mindig központi probléma.
Elkészült a várva várt Petőfi utca aszfaltozása,
az Ady Endre utca helyre állítása szegéllyel,
hogy tartósabb legyen, mint az előtt. Elkészült
a nyaralói iskola felújítása, parkoló bővítéssel együtt. Megújult a központi iskola is, amely egy gyöngyszeme lett a városunknak. A Nagyhíd
mögött lévő görkorcsolyapályát nagy örömmel vették birtokba a gyerekek. Megvalósultak a központi rendelőben az ingyenes szakrendelések,
sebészet, diabetes, neurológiai és a kardiológiai rendelés. Minden rendelés havonta egyszer van, időpontra kell bejelentkezni, ezért nem kell
várakozni. Az ősz elején átadásra kerül az új Egészségügyi Központ,
háziorvosi és fogorvosi rendelőkkel. A négy háziorvos és a két fogorvos is ideköltözik külön-külön rendelőhelyiségbe. Ez is a színvonalasabb egészségügyi ellátást szolgálja. A felszabadult helyekkel lehetőség
nyílik a jövőben a védőnői szolgálat bővítésére, amely régi probléma.
Megnyílt a patakparton az új fitness-park a fiatalok nagy örömére. Új
lehetőség az ingyenes sportolásra. Nagy öröm számomra, hogy a civil
összefogás megmaradt, sok lelkes maglódi dolgozik önzetlenül,hogy a
sok színes program megvalósuljon, például Mesenap, Kárpát-medencei
Magyarok Találkozója, szüreti felvonulás, Mindenki karácsonya, csak,
hogy néhányat felsoroljak Köszönet nekik,hogy segítik a településünk
fejlődését! Én is azon dolgoztam, dolgozom ebben a ciklusban is, hogy
szebb, élhetőbb legyen a városunk. Kérem,hogy építő jellegű ötleteikkel, munkájukkal továbbra is támogassák a települést, segítsék az önkormányzatot, hogy a nagy és a kis tervek is megvalósulhassanak. Minden erőmmel,tudásommal, ötleteimmel ezt fogom tenni én is.

Szabó Sándor
47 éves vagyok, közel 10 éve élek a családommal Maglódon, a klenovai részen. Három kislányom van, ide járnak az általános iskolába,
táncolnak és folyamatosan hozzák az érmeket. Nagyon büszke vagyok rájuk. Diplomáimat a Debreceni és Pécsi Tudomány Egyetemen szereztem, 20 éve vállalkozó vagyok.
Amikor kiválasztottuk a települést, ahol élni
akarunk, az alábbiak voltak fontosak: biztonság, jó óvoda-iskola, sportolási lehetőség, jó közlekedés a fővárosba,
kórház és bevásárló központok közelsége. Nekünk ezekre a szempontokra Maglód volt az egyetlen válasz. Önöket akarom képviselni ebben
a körzetben. Céljaim: – Betelepültek vagyunk, így azon családoknak
az érdekeit nézem, akik hozzánk hasonlóan ideköltöztek. Fontos számomra, hogy gyerekeink olyan településen éljenek, ahol lehetőségeik
ugyanolyan versenyképesek, mint Budapesten. – Szeretném, ha a helyi
vállalkozókkal kölcsönösen jó kapcsolat alakulna ki. – Fontos számomra a környezetvédelem, hogy mi is tegyünk a klímaváltozás ellen. – Hagyományteremtő kulturális események szervezése Maglódon. – Maglód
biztonságos település, ennek megőrzése, fejlesztése elengedhetetlen.
– A település tereinek, közterületeinek szépítése, fejlesztése. – Kizárólag olyan vállalásokat teszek a programomba, melyeket 5 év múlva a
7. számú választókörzet számon kérhet rajtam megválasztásom esetén.
Szeretek itt élni, Maglódon élni jó döntés.

Hosszú Tibor
Az elmúlt öt év azt bizonyította, hogy a helyi
társadalom együttműködésén alapuló városvezetés jól sáfárkodott a rábízott felelősséggel.
Sikerként könyvelem el, hogy a köznevelési és
kulturális intézmények a civil szervezetekkel
együttműködve a város lakosságának igényeit
szem előtt tartva biztonságosan tudnak működni. A klenovai városrészben felépült a város
harmadik óvodája, és az első bölcsődéje. A két
új intézmény körül egy új, gyermekbarát városközpont alakult ki, parkolókkal, járdákkal és a környező utcák leaszfaltozásával. Bár nem a helyi
Önkormányzat üzemelteti az iskolát, de a növekvő tanulólétszám kezelésére önkormányzati beruházásként két új osztályterem, és egy tornaszoba épült meg. Sor került három iskolaépület energetikai korszerűsítésére
(külső szigetelés, nyílászárók cseréje, napelemek telepítése), illetve két
épület új tetőt kapott és parkoló épült. Az új, tíztantermes iskolaépület –
állami beruházásban történő – megépítéséről kormányhatározat született,
a tervezés elkezdődött. A felszíni csapadékvíz elvezetésére három utcára
vonatkozóan (köztük a Rudolf utca) sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. A 31-es út melletti ipari övezet folyamatosan bővül, ezzel
munkahelyeket és adóbevételt teremtve a városnak. A városrészben az
autósok biztonságos közlekedését segíti a 31-es útra telepített traffipax.

Pavlovics Lászlóné
Örömmel tettem eleget az Önök 2014. évi
döntésének, miszerint 5 éven keresztül lehettem az 1. számú választókörzet képviselője.
Pár gondolat arról, ami ebben a körzetben
megvalósult. Legfontosabb probléma ezen
a részen a vasút mögötti terület csatornázási
műveleteinek elvégzése, valamint az utak szilárd burkolattal történő ellátása volt. A rendszer gerinchálózatának kialakítása megtörtént,
a vízjogi engedély megszerzését követően hamarosan az ingatlanok rákötésére is sor kerül. A csőhálózat telepítése után két utca szilárd burkolattal történő ellátása megtörtént. A harmadikhoz a MÁV engedélyét
várjuk. Örömmel látom, hogy a fiatalok körében igen népszerű a gördeszkapálya. Kihasználtsága láttán jó beruházásnak könyvelhetjük el.
Eleinte akadtak problémák, de mára már úgy tűnik, megbecsülik a fiatalok. Megújult a Bellus-tér, melynek P+R parkolói nagy népszerűségnek
örvendenek a fővárosba utazók körében. Itt kapott helyet az '56-os forradalmárok emlékére állított szobor, gazdagítva ezzel a körzet látnivalóit.
Akik nyitott szemmel járnak Maglódon, látják a fontos beruházásokat,
fejlesztéseket, melyekről már sokszor, sok helyen hallottunk, ezért inkább a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkáját ismertetném Önökkel.
Az új könyvelőprogram bevezetésével nagyon megkönnyítették a munkánkat, naprakész kimutatásokat kaptunk, pontosan nyomon követhettük a pénzügyi helyzetünket. Bízom benne, hogy az Önök támogatásával tovább folytathatom a munkát az októberi választások után is.

Horváthné Kertész Erzsébet
Tősgyökeres maglódi vagyok, Budapesten
születtem, iskoláimat itt, illetve a közeli fővárosban végeztem. Özvegy vagyok, egy felnőtt
fiam van. Gazdasági, pénzügyi területen dolgoztam – a legtöbb időt Budapesten, tehát jól
ismerem az ingázásból fakadó problémákat. A
maglódi közéletben 2002 óta veszek aktívan
részt, általában a pénzügyi bizottság tagjaként dolgoztam külsős tagként, illetve képviselőként, 2004 és 2010 között képviselőként 2010-2014 között külsős
tagként, 2014-2019 között képviselőként, ebben az időszakban tagja
voltam a szociális bizottságnak is. 2006. óta tagja, illetve elnöke voltam
és vagyok a két önkormányzati Kft. felügyelőbizottságának. Megválasztásom esetén szeretnék egy okosabban, tervszerűbben gazdálkodó
település irányába elmozdulni, mert a jelenlegit igen hektikusnak ítélem
meg. Szívesen vennék részt ebben a munkában, eddigi tapasztalataimat
és tudásomat felajánlva, hogy közös céljainkat elérhessük.

Lévai Attila Dénes
Aktív tagja vagyok a Maglódi Kacamajka
Táncegyüttesnek, így több városi és közösségi
kulturális programon részt vettem. A munkám
során a MagHáz és az Iskola vezetőségével
jó kapcsolatot ápoltam, törekedtem a közös
együttműködésre, év közben személyes találkozók alkalmával igyekeztem jobban belelátni és megérteni az intézmények működését,
kéréseik fontosságát. Az elmúlt években 3
alkalommal tartottam lakossági fórumokat ahová vártam Önöket. Számomra nagyon pozitív volt, hogy eljöttek és meg tudtuk hallgatni egymás kéréseit, felvetéseit. Minden egyes fórum után a képviselőtestület
felé tolmácsoltam írásban és szóban is a megbeszélteket, aminek nagy
részére megoldást találtunk. Ezek mellett számos kérés érkezett amire
nagyobb pénzösszeget kellett fordítani, hogy megvalósulhasson, ezért
folyamatosan vizsgáltuk a pályázati lehetőségeket. Támogattam minden
kulturális és sportcélú beruházást, aminek többek között eredménye volt
a Martinovics téri és a Patakparti szabadtéri fitness-parkok létrejötte. A
nyaralói körzetben számos útfelújítás és aszfaltozás történt a lakók kéréseire és bízom benne, hogy a már tervszakaszba ért és megkezdett program nem szakad meg. Ebből 3 utca teljes hosszában szilárd útburkolatot
kapott: Arany János, Hunyadi és Tisza utcák. Az Ady Endre felújításra
került. Az Iskola melletti utca a Kisfaludy és a Báthori utca tervei elkészültek amint pénzösszeg rendelkezésre áll a munkák folytatódnak.
A játszóterek, parkok a lehetőségekhez mérten épülnek és szépülnek.
Martinovics teret biztonságosabbá tettük. A játszóteret városi támogatásból újítottuk fel, aminek minimum minden 3 évben meg kellene ismétlődnie, ezért minden segítség jól jön a lakosság és a civilek részéről.
A csapadékvíz elvezetés örökös probléma, ezért erre a kivitelezések során már jobban odafigyelünk ezért kértem a képviselőket, hogy ezt az
elkövetkező fejlesztések során már a tervezési szakaszban tegyük bele
a kivitelezési tervbe. Kérem a lakosság segítségét is ez ügyben, mert a
feltöltött, vagy nem karbantartott árkok nem segítenek ennek a helyzetnek a jobbá tételében. Összefogással nemcsak magunkon, de egymás
helyzetén is tudunk segíteni.

Remport Csaba

Kiemelten fontosnak tartom a fiatalok sportra való nevelését, ezért az elmúlt időszakban
Maglód ezirányú fejlődését támogattam. Építettünk egy gördeszkapályát, megújítottuk a
játszóteret és sikerült két fitnesz parkot is létrehozni, melyeket sokan örömmel használnak.
Az 5. körzet képviselőjeként öröm számomra,
hogy ebből kettő itt valósult meg. Körzetemben ezek mellett több utcát sikerült aszfalt
burkolattal ellátni, és a József Attila körúton a
járdát is felújítottuk. Maglód rohamosan emelkedő lélekszáma komoly
kihívások elé állítja a várost. Új óvoda, bölcsőde, iskola építésére volt
szükség. Ebből kettő megvalósult, az iskola kivitelezése megkezdődött, a
tervek elkészültek. Új egészségház, az iskolák energetikai felújítása csak
néhány eredmény a vállalásainkon felül. Tervek, program a következő
ciklusra: Tovább szeretnék dolgozni Maglód szabadidős és sport területének fejlesztéséért. Szeretném támogatni a sportolni vágyók lehetőségeinek bővítését. Szabadidő parkok, sportpályák létrehozásával, a játszóterek
további fejlesztésével, illetve – a már megvalósult nagyberuházások után
végre – egy nagy és modern maglódi sportcsarnok megépítése, rekreációs területek létrehozása, ezzel megfelelve az egyre növekvő igényeknek.
Szeretnénk minél több lehetőséget biztosítani a különböző sportrendezvényeknek és egyesületek edzéseinek. Az új, 21. századi követelményeknek is megfelelő, a térség egyik legmodernebb és legszebb iskolájának
megépítése után az első komoly beruházásként és feladatként tekintünk a
sportcsarnokra. Ezek mellett be kell fejeznünk a megkezdett aszfaltozási
programot. Komoly kihívást jelent és megoldásra vár a Maglódot jelentősen megterhelő átmenő forgalom Gyömrő irányába. Erre kell megoldást
keresni és találni! Elképzeléseink megvalósításához szeretném kérni támogatásukat.

Kérges László
Tisztelt Választópolgárok, kedves Maglódiak!
Az előző önkormányzati választás során az
ófalusi részen nyertem képviselői mandátumot. A több mint húsz éves képviselői munkámmal igyekeztem lakókörzetemet képviselni, ugyanakkor az egész város érdekeit is
figyelembe venni, hiszen kilenc éve alpolgármesteri tisztségben is dolgozom Tabányi Pál
polgármester mellett. Az eltelt időszak alatt
jelentős fejlesztések történtek a városban, emellett sok olyan feladatunk
is volt, amik kevésbé voltak látványosak, de nagyon sok munkát igényeltek az önkormányzat részéről.
Úgy értékelem, hogy elvégeztük azokat a feladatokat, amelyeket a választási ciklus elején vállaltunk. Ilyen volt például az új intézmények
átadása, illetve az aszfaltozások folytatása. Legfontosabb célomnak az
élhető lakókörnyezet megteremtését, a helyi közösségek és az emberi
kapcsolatok megerősítését tartottam.
Munkám mellett 2005 óta a Maglódi Evangélikus Gyülekezet presbitériumát vezetem felügyelőként.
Szeretném jelezni Önöknek, hogy továbbra is rész kívánok venni az
önkormányzati munkában, ezért az októberi választáson indulok a 3-as
számú körzetben, mint képviselőjelölt.

Jenei Péter
Öt évvel ezelőtt a választópolgárok bizalmat
szavaztak számomra, amelyet szeretnék ismételten megköszönni. Ezen időszak egy része a
tanulásról is szólt, hiszen ez volt az első önkormányzati ciklusom. Lehetőségem nyílt betekintést nyerni az önkormányzat irányításába, egy város működésének mindennapjaiba.
A városfejlesztési és üzemeltetési bizottság
elnökeként úgy gondolom, hogy Maglódon
számos olyan beruházás valósult meg, amelyre igazán büszkék lehetünk. Az elmúlt 5 évben közel 2 milliárd forintnyi kormányzati támogatás érkezett hozzánk. A fejlesztések közül kiemelném a 2015-ben átadott
óvodát, vagy az idén elkészült bölcsödét. Időközben közintézményeink
megújultak, hamarosan pedig új egészségház fogja a lakosok ellátásának színvonalát emelni. Nagyon várunk az új iskolára, amelyhez a terület, tervek rendelkezésre állnak, úgy tűnik jövőre el is kezdődhet az
építkezés. Körzetem (Krisztinatelep) mostanra Maglód legjobban aszfaltozott része lett, és még az idén elkezdődhet a Bem és Táncsics utca
vízelvezetésének megoldása, majd a következő években szilárd burkolattal való ellátása. Természetesen itt is és városi szinten is vannak még
teendők, de úgy gondolom, hogy városunk jó úton halad.

Turcsányi Zsolt
1957-ben születtem Budapesten. Nős vagyok,
2 gyermek édesapja. Lányom egyetemista,
fiam 7 éve Angliában dolgozik. Születésem
óta Maglódon élek, családom anyai ágon sok
generáció óta maglódi (Zombory és Bógyis
család). Felmenőim is pozitív szerepet vállaltak Maglód történetében. Sokat dolgoztam
és tanultam külföldön, több országban. Komoly élet- és vezetői tapasztalattal rendelkezem. Kereskedelem és vendéglátás a szakterületem, jelenleg Maglódon
üzemeltetem családi vállalkozásunkat. Politikai pályára 2012-ben léptem, ekkor lettem tagja, majd választókerületi elnöke a Demokratikus
Koalíciónak. Baloldali-demokrataként hiszek a vállalkozás és a piacgazdaság szabadságában, a szolidaritásban és a szociálisan rászorulók
segítésében. Elutasítom a megkülönböztetést, a vezérelvűséget, a szolgalelkűséget és a más véleményen lévők kirekesztését. Nem hiszek az
uniformizált, egyformán gondolkodó társadalomban. 2014 óta vagyok
Maglódi önkormányzati képviselő, az Önök bizalmából szeretném folytatni képviseletüket.
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Városházi hírek
Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete augusztus 15-i
ülésén módosították a 2019-es
költségvetési rendeletet, majd meghallgatták és elfogadták Tabányi Pál
polgármester I. félévi költségvetési
beszámolóját. Ugyancsak elfogadásra került a MagHáz I. féléves
pénzügyi értékelése. és a Maglód
Projekt Kft. I. féléves pénzügyi gazdálkodását is elfogadta a testület.
Döntés született egyes önkormányzati lakásügyek bérleti jogáról, a
6. napirendi pontban a hamarosan
megnyíló új orvosi rendelőnek szavaztak nevet a képviselők: „Városi
Egészségügyi Központ.” Ezek után
zárt ülésre került sor.

Iskolai hírek
Kiemelkedő teljesítményük elismeréseként a Monori tankerület
központi ünnepségére iskolánkból,
a tantestület szavazatai alapján az
alábbi vettek részt:
• Marosi Éva (matematika, fizika,
informatika szakos tanár)
• Bak Ernő (trombita, gitár szakos
zenetanár)
• Osztertágné Szeili Mariann
(tanító)
Az ünnepségre a Monoron található
Vigadóban került sor. Dr Hrutkáné
Molnár Monika tankerületi igazgató felkérésére a műsort a Maglódi
Vermesy Péter Általános Iskola
Vadvirág kórusa szolgáltatta. ■
BONIS-BONA Kiváló
tehetséggondozó díjat vehetett át Tóth
Lászlóné Csépe Milla a Maglódi
Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola festészet és grafika tanára. ■
Egy arany- és egy bronzéremet
nyertünk a balatonboglári I. Országos Tenisz Diákolimpián.
Magyarország tenisz diákolimpiai bajnoka lett a 2. korcsoportos
leánycsapatunk. Tagjai: Budafai
Fanni, Plank Hanna, Vavrik Rella,
mindhárman az 5.c osztály tanulói.
Harmadik helyezett lett a 2. korcsoportos fiú csapatunk. Tagjai: Gyurina László és Vaskó-Devics Bulcsú
5.d, Vavrik Maxim 2.c osztályos
tanulók. Gratulálunk a gyerekeknek
és edzőiknek: Sok Zoltánnak és Sok
Ádámnak. ■

A bajnoknál pattog a labda
Törekvéseink megvalósításához, miszerint utánpótlás nevelésünket magasabb szintre emeljük, és komolyabb játékosbázist tudjunk létrehozni,
sikerült jelentős lépést tennünk. Korosztályaink felkészítését ezentúl a
hazai kézilabdasport egyik, kiemelkedő eredménysorával rendelkező, sokszoros válogatott játékos, Pappné Szamoránsky Piroska végzi, aki aktív
játékospályafutását követően edzői karrierjét nálunk kezdte el. Közvetlen,
megnyerő személyiségének köszönhetően hamar megkedvelték a gyerekek,
akikkel a nyári pihenést követően, augusztusban heti három alkalommal
már el is kezdték a felkészülést a következő szezonra.
Győrben született, de legnagyobb
sikereit az ország legnépszerűbb
csapatában, a Ferencvárosban érte
el, közben egy évig Montenegróban
is idegenlégióskodott. Háromszoros
magyar bajnok, egyszeres Magyar
Kupa győztes, montenegrói bajnoki és kupagyőzelmet is szerzett.
Háromszor a KEK-ben, egyszer az
EHF Kupában emelhette magasba
a serleget. A válogatottban 145 mérkőzésen 254 gólt szerzett. Olimpiai
negyedik volt Pekingben, és bronzérmes a 2012-es Európa-bajnokságon. Rendkívül szép eredménysor.
Mire a legbüszkébb?
Győrben kezdtem a kézilabdát, ahol
nagyon jó nevelőedzőkkel dolgozhattam együtt. Az érettségi után Németh
András hívására mentem a Ferencvárosba, ami életem legjobb döntése
volt. Először 4, majd 1 év légióskodás
után 6 szezont töltöttem ott. Imádtam
minden percét. Itt értem el pályafutásom legjobb eredményeit, és itt lettem
válogatott is. 2006–2016 között szerepelhettem a magyar nemzeti csapatban. Mindig nagy megtiszteltetés volt
felvenni a nemzeti mezt és hallgatni
a himnuszt. Ezek közül is a legszebb
élményem, hogy 22 évesen olimpián
vehettem részt, ahol negyedik helyezést értünk el, és mindössze egy góllal maradtunk le a bronzról. Fradis korszakomból rengeteg szép emlékem van. Ami leginkább emlékezetes számomra, az a két
KEK-döntő és a Győr elleni bajnoki cím 2014-ből. Ezeken a meccseken a csapat
vezére voltam, jól ment a játék, eredményes voltam.
Maradt Önben hiányérzet? Van valami, amit nagyon szeretett volna, de nem
sikerült?
Természetesen van. A pályafutásom alatt lemaradtunk két olimpiáról is, ami elég
szívfájdító volt. Ezen kívül a váci színekben szerettem volna egyszer a Fradit elkapni, ez sem sikerült, pedig kétszer is közel voltunk hozzá.
Nagyon eredményes pályafutást tudhat maga mögött, és még az elmúlt szezonban is aktív volt a Vác játékosaként, majd május 19-én megjelent egy poszt a
közösségi oldalán, amit egy szögre akasztott cipő szimbolizált. Végleges döntést
hozott?
A profi pályafutást végleg abbahagytam. Nem volt könnyű meghozni a döntést, de a
szív helyett most az ész döntött. Persze azt nem zárom ki, hogy később alacsonyabb
osztályban ne játsszam, sőt szeretnék is majd, hiszen a mai napig imádok kézilabdázni, imádok edzeni.
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2019. szeptember
Az bizonyos, hogy a kézilabdától nem szakad el, hiszen a helyi Szivárvány óvodában
már jó ideje foglalkozik gyermekekkel, ráadásul a most induló szezontól egyesületünk utánpótlás csapatait is Ön készíti fel. Régóta kacérkodik az edzősködés gondolatával?
Az élsport mellett mindig szenteltem időt a tanulásra is. Két
diplomát szereztem a Testnevelés Főiskolán, és valóban két
éve már edzéseket is tartok a Szivárvány oviban, aminek
élvezem minden percét. Hosszú távon szeretnék edzőként
tevékenykedni.
Örömteli, hogy éppen nálunk kezdte el edzői karrierjét, mégpedig maglódi lakosként. Mikor költöztek ide, és
hogy tetszik városunk?
2014-ben volt az esküvőnk, a férjemmel közben már kerestük a leendő otthonunkat. Mindenképp ki szerettünk volna jönni
Budapestről, és az M0-ás mentén szerettünk volna letelepedni, így
találtunk Maglódra. 2015 óta lakunk itt és jól érezzük magunkat.
Nem szépítjük, Maglódon nehéz feladatot kapott. Korábban sikeres volt városunkban a kézilabda szakosztály, később viszont megszűnt. Tavaly Jandó Gabriella segítségével elkezdtük az utánpótlás-nevelést, de természetesen az idő rövidsége miatt még mindig „gyerekcipőben” járunk. Milyen nehézségekkel kell
megküzdenie?
Tudom, hogy régen mennyire népszerű volt városunkban a kézilabda, hogy mindenki szeretne hasonló sikereket. Azon leszek, hogy beinduljon egy szuper utánpótlásbázis, de ez nem megy egyik percről a másikra. A legnagyobb lemaradást abban
látom, hogy kevés edzéslehetőség volt a gyerekek számára az elmúlt szezonban.
Ezen mindenképp változtatni fogunk. A kézilabda szabályaival is voltak gondok, sőt
amikor megkérdeztem, hogy ki nyerte a bajnokságot, nem tudták – sőt játékosokat is
alig ismertek. Ezen is változtatni kell, szeretném majd a gyerekeket felnőtt kézilabda
meccsekre vinni, illetve edzőmérkőzésekre is szükség lesz, hogy minél hamarabb
utolérjük a többi klubbot, és fel tudjuk velük venni a versenyt.
Rendkívüli lelkesedéssel látott munkához. Igen intenzív edzéseket tart, mellette
pedig Háfra Noémi személyében igazi sztárjátékost is hozott a gyerekek egyik
foglalkozására. Látszik, hogy nagyon komolyan veszi a munkáját és fontosnak
tartja, hogy kellően motiválja a fiatalokat.
Szerintem a legfontosabb egy gyerek számára, hogy olyan szakember kezei alatt
legyen, akire fel tud nézni. Aki élvezi a közös munka minden részét, aki szereti ezt
csinálni. Én bízom benne, hogy ilyen vagyok. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam
már szülőktől és gyerekektől egyaránt. Remélem, sokáig kitart mindenki lelkesedése, és sikeresek leszünk együtt.
Mik az első lépések? Milyen problémákkal találkozott?
Első lépésként augusztusban elkezdtük az edzéseket. Ez a felkészülési időszak a
bajnokságra. Ilyenkor az állóképességre és a labdakezelésre szánunk sok időt. Sajnos van létszámproblémánk is. Mivel nem vagyunk elegen, ezért a fiúk és a lányok
jelenleg együtt edzenek. Ennek vannak előnyei, és persze hátrányai is. Idén két korosztályt indítunk a bajnokságban. Az egyik az U8, akik 2012.01.01.–2013.08.31 között születtek. Ők a szivacs-kézisek. A másik korosztály az U11, akik 2009.01.01.–
2010.12.31. között születtek. Ők idén kezdik először a bőr kézilabdát, rendes
kézilabda méretű pályán. Erősítésre lenne szükségünk, úgyhogy várjuk a gyerekeket, akiknek van kedvük kézilabdázni. Az edzéseken kívül célszerű lenne heti egykét alkalommal a testnevelés óra keretein belül is kézilabdát oktatni.
Kisfia, Marci, idén kezdi az óvodát. Érdeklődik a kézilabda iránt? Lehet, hogy
maglódi színekben kezdi meg a pályafutását?
Marci 3 éves lesz és imád sportolni. Már kisebb korában is rendszeresen jött az
edzéseimre, sőt bölcsis létére volt olyan ovis edzés, amin részt vett. Nagyon büszke
vagyok rá! Jó a labdaérzéke, de a kézilabda mellett focizni is szeret. Majd ő eldönti,
hogy melyiket választja. A lényeg, hogy sokat mozogjon. www.maglodtc.hu
Ha szeretnének csatlakozni gyermekeik az említett korosztályokban kézilabda
szakosztályunk csapataihoz, várjuk szeretettel edzéseinken.
Jelentkezésüket a magloditornaclub@gmail.com címre várjuk!

Európa Bajnok
a Sziluett Mazsorett
senior nagycsapata
Nyolc országból hetvennégy csapat,
több mint ezernégyszáz versenyzője
érkezett Győrbe, a 16. IAM-Mazsorettsport Európa Bajnokságra. Az augusztus
3. hétvégéjén megrendezett versenyre a
Magyar Mazsorett Szövetség a Magyar
Bajnokságon elért eredmények után kvalifikálja a produkciókat.

Maglódi eredmények

Szólóban
• Cadett bot: Petrovics Fruzsina 2.,
Nagy Hella 4. hely
• Junior bot: Bencsik Barbara 4., Homok Beatrix 5. hely
• Senior bot: Sziráki Zsanett 3. hely
• Senior bot duó-trióban: Bujbáczi
Alexandra- Sziráki Zsanett 3. hely
Pompon szólóban
• Cadett: Mátyás Laura 4., Szabó Iringó 6. hely
Pompon duóban
• Szabó Iringó- Tari Antónia 4. hely
Twirling szóló
• Junior: Homok Beatrix 1., Baranyai
Nóra 5. hely
Twirling duó
• Junior: Pallaga Petra- Baranyai Nóra
3. hely
Kis csapat
• Cadett bot: 4. hely
• Cadett pompon: 6. hely
• Junior: 5. hely
Nagy csapat
• Cadett: 5. hely, junior 6. hely,
SENIOR 1. hely! Ez azért igen értékes, mert ez a legnehezebb kategória!
Volt még 2 produkciónk, de azt még nem
tudjuk hányadik lett, mert nem került be
az első hatba – ennyit hirdetnek ki hivatalosan.
Osztertágné Szeili Mariann
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2234 Maglód, Fő u. 4-6.
honlap: www.mag-haz.hu
06/29/326-222 (MagHáz)
06/29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu
facebook/maglodimuvelodeshaza
szeptember 5–19.
Nemlétező tárgyak kiállítása
szeptember 7. szombat, 14.00
Családi nap (ingyenes program)
szeptember 7. szombat, 19.00
Jótékonysági bál
szeptember 14. szombat
II. Maglódi Utcazenész Fesztivál
utcabállal - városnéző kisvonattal (kisvonat: 500 Ft+fő - családi kedvezmény: 2 felnőtt 2-3 gyerek: 1500 Ft)
szeptember 14. szombat, 16.00 – MagHáz udvar
Kapusznyika Fesztivál a Roszicska Egyesület szervezésében
szeptember 18. szerda, 13.30–15.00
Információs sarok Simonné Mária vezetésével
Felvilágosítás, tájékoztatás szinte minden témában, ingyen
szeptember 21. szombat
Szüreti felvonulás és bál

Légy Jó!

Jótékonysági

szeptember 24. kedd, 19.00
Dumaszínház: Megyünk a levesbe
Hadházi László önálló estje, műsorvezető: Lakatos László

családi nap, és

bál

szeptember 27. péntek, 15.00
A Magyar Népmese napja
szeptember 27. péntek
Idősek világnapja
szeptember 28. szombat, 13.00-tól
Mag-Feszt Közreműködnek: Hot Jazz Band, Szomszédnéni
Produkciós Iroda, Kovácsovics Fruzsina. Ami várja az idelátogatókat: gyermek autós mozi, kézműves foglalkozások, csiptetős halsütés és sok más szabadtéri program… (ingyenes)

Részleteket keresd:

Információ: legyjo.m@gmail.com

2019. szeptember 7. szombat 14 órától

MagHáz Maglód Fő u. 4-6.

14:00 Ingyenes

családi programok - fellépők.

19:00 Belépős

Élőzenés táncos

a

BÁL

MADARAK házibuli zenekarral
Támogató bonok-belépők a MagHáz-ban!
Defibrillátort a MagHáz-ba

Alapvető eszközöket a házhoz járó ápolóknak, segítséget az
alaptevékenységekhez.

Tisztelettel kérjük, és köszönjük
támogatását!

Maglód Város – MAGAM - MagHáz – Pest Megye - Auchan
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ - Maglód KEF
Védnök: Tabányi Pál Maglód város polgármestere – Fővédnök: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

2019. szeptember

programelőzetes
október 4. péntek
Tudomány-nap a MagHázban
Az idei tudománynapon alaposabban szemügyre vesszük a
mindennapi tisztítószerek működését, sőt még a baktériumok
0.1 százalékáról is szót ejtünk. Célkitűzésünk a tudományos
vizsgálódás mellett, hogy ténylegesen megmutassuk miért elengedhetetlen például a kézmosás vagy a forró vizes mosogatás.
október 7. – november 7.
Németh Ella kortárs képzőművész kiállítása
október 10–13.
Vermesy Napok
október 14. hétfő 14.00-tól
Véradás a MagHázban
október 16. szerda, 13.30–15.00
Információs sarok Simonné Mária vezetésével (Ingyenes)
október 18. péntek, 08.00–12.00
Pályaválasztási nap a Vermessy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
október 19. szombat, 19.00
„Mindörökké Operett” – jegyek már kaphatók
október 20. vasárnap, 09.00–13.00
Bababörze
október 26. szombat, 19.00
Palya Bea quartet koncert – jegyek már kaphatók
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Nemzeti ünnepünkön

Fotó: Bori Zoltán
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Az Augusztus 20-i rendezvényre 11 órától került sor a MagHázban. Tabányi Pál
polgármester ünnepi beszédében méltatta az államalapító Szent István királyt, és
utalt Imre herceghez intézett intelmeire,
miszerint az atya, vagyis az ősök szavát
és Isten bölcsességét soha nem szabad
felednünk, és arra emlékeztetett: a hazát
azóta is építeni, nemzeti identitásunkat,
függetlenségünket és határainkat pedig
őrizni kell, ahogy tesszük ezt napjainkban is az európaiság jegyében. Hűvösvölgyi Ildikó és Bonyár Judit színvonalas és emelkedett hangú előadásával
tisztelgett a jeles ünnep és a maglódi
közönség előtt, majd ökumenikus kenyérszentelésre és a városi kitüntetések
átadására került sor. A rendezvény zárásaként felavatták a Hétszínvirág Művészeti Óvoda falán elhelyezett emléktáblát Maglód első óvónője tiszteletére.
A 130 éve született Gäwert Henriette érdemeit Farkas Miklósné, egykori óvodavezető méltatta.

Maglód Város Önkormányzata díjakat, emlékérmeket és oklevelet adományozott:
„MAGLÓDÉRT” emlékérem
a Maglódi Nők Klubjának, két évtizedes közéleti, kulturális értékőrző és értékteremtő
tevékenységéért, mellyel hozzájárultak a
helyi identitás erősítéséhez és a város hírnevének öregbítéséhez
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, példaértékű közösségi munkájukért
Koltay Erikának, Maglód kulturális értékeinek megőrzését elősegítő, kiemelkedő és
önzetlen tevékenységéért
Farkas Miklósnénak, a maglódi kisgyermekek oktatásában és a Napsugár Óvoda
fejlesztésében nyújtott kiemelkedő munkájáért
Dobozi István díj
Allaga Zoltánnak, Maglód közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért
Holecz Róbertnek, mezőőrként végzett kiemelkedő tevékenységéért

Kézműves foglalkozásokkal, ugráló-várral,
színes műsorokkal, koncertekkel, büfével
és tűzijátékkal ünnepeltük Maglódon Szent
Istvánt, államalapításunk ünnepét. Augusztus 18-án kicsik és nagyok számára is szervezett programot a MagHáz a patakparton.
Judy a Groovehouse koncerttel szórakoztatta
a negyérdeműt, majd Zoltán Erika, a Tengs
Lengs és a Mobil Mánia lépett fel. Két műsor

Domján Edit-díj
Mácsainé Szegő Klárának, városunk kulturális
életében kifejtett kimagasló tevékenységéért
Péter Lászlónak, kiemelkedően magas szintű
ismeretterjesztő tevékenységéért
Dóra Tivadar-díj
Bánhidi Bélának, Maglód kulturális életében
kifejtett kimagasló tevékenységéért
Kertész Károly-díj
Meizl Máténak, súlyemelőként elért országos
hírű eredményeiért
Sok Zoltánnak, a teniszsport maglódi meghonosításában és népszerűsítésében kifejtett
kimagasló tevékenységéért
Pápes Tibor-díj
Sudhoff Margit doktornőnek, a maglódi gyermekek gyógyításában nyújtott több évtizede tartó, áldozatos és magas színvonalú
szakmai munkájáért
Sereg Gyula díj
Darázs Istvánnénak, kimagasló oktató-nevelő
munkájáért
Kovács Andrásnénak, kimagasló oktató-nevelő munkájáért
Emléklap Simonné Sass Máriának, közhasznú információs tevékenységéért

közt a kisebbek csillámtetoválást „rendelhettek” az önkéntesektől, elbarangolhattak
a mesék birodalmába, és csemegézhettek a
vattacukor-árusok, büfések, kürtőskalács-készítők és a főtt kukoricás portékái közül.
Az est „legfényesebb” pontja a tűzijáték volt,
amely megfilmesítésére a MagHáz pályázatot
hirdetett. (Az eredményről következő lapszámunkban számolunk be.)
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Attila Lövétén

Kávézó a Fő utcán

Testvértelepülésünkön, az erdélyi Lövétén felavattuk Attila
hun király negyedik Maglódon készült szobrát, melyet Enes
Nagy Sándor készített. A szobor 3,4 m magas, melyet a művész egyetlen szál fából faragott ki.

Karafa Ildikó korábban ingatlanközvetítőként dolgozott, de
Maglód központjában nem talált olyan kulturált, reggeltől estig nyitva tartó helyet, ahova leülhetett volna az ügyfelekkel.
Ezért határozta el, hogy rokonával, Éry Judittal nyitnak egy
kávézót.
Az Önkormányzattól 3 évre kapták bérbe a korábbi Vízközmű épületét, felújították, és várják a vendégeket a családi
kávézójukba. A „családi” elnevezésben ellentmondást sejtünk,
vajon mit kaphat egy gyerek ott, ahova leginkább felnőttek
járnak? Teát, aprósüteményt és retro csavart fagyit. Továbbá
kialakítottak számukra gyermeksarkot, de még pelenkázót is!

A hét minden napján, 8-20 óráig fogadják a vendégeket, az
árak, mint ígérik, a földön járnak, alkoholt pedig nem árulnak.
Ildikóék a tárgyalófelekre is gondoltak, nekik különtermet
biztosítanak.
R.S.

Az ünnepségen a lövéteieken kívül részt vettek maglódiak,
és a felvidéki Hosszúszóról is érkeztek vendégek, többek között Novák Tamás polgármester, valamint Flander Zoltán, aki
már a negyedik Attila szoborhoz adományozta a fát. A szobrot
Mudi Róbert berzétei református lelkész szentelte fel. Mihály
Dénes lövétei polgármester megköszönte Maglódnak a szobrot,
mely jelképezi a közös múltat, az ősöket, az együvé tartozást.
Tabányi Pál, Maglód polgármestere is hasonlóképpen emelte ki
az alkotás jelentőségét, és megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a megvalósításban részt vettek.
A lélekemelő szentelőbeszédet, és az adományozók névsorát
– hely hiányában – csak az újság októberi számában olvashatják majd.
Falusi-Tóthné Koller Ilona

A Maszat SE QR-kódos túrái
Szeptember 7-én a Maszat SE QR-kódos túrájának mindhárom távja teljesíthető lesz a Decathlon éves sportnapján. Várjuk az érdeklődőket az 5 km-es Petőfi-, a 10 km-es
Városkör teljesítésére, és újdonságként a 33 km-es
MaMa-kör is kipróbálható lesz. A rövidebb távok a nap folyamán bármikor megtehetők - közös
indulást 9 órakor tervezünk -, de a hosszú távra
legkésőbb 9-kor lehet elindulni. Gyaloglás mellett
lehet futni vagy kerékpározni is. Indulás és érkezés a
Maglód Decathlon áruháztól. A sikeres teljesítők oklevelet és
kitűzőt kapnak. Nagyon szép érmeket is lehet emlékül vásárolni. A résztvevőket arra kérjük, hogy előzetesen regisztráljanak
a www.maszatmaraton oldalon.

Fotó: Osztertág István

Roszicska a Dabas-Sári rétesfesztiválon
Dabas-Sári szlovák közössége szlovák kulturális műsorral egybekötött rétesfesztivált szervezett augusztus 10-én, amelyen
egyesületünk is részt vett. A rekkenő hőség ellenére tízperces
Maglódi tánckoreográfiát adtunk elő, és a hálás közönségtől
nagy tapsot kaptunk. Jól esik nekünk a visszajelzés, hogy
szlovák hagyományőrző műsorunkat értik és értékelik. Külön
gondot fordítunk rá, hogy a fellépő ruhánk korosztálynak megfelelően autentikus maglódi legyen. A rétes házban és a rétes
utcában megkóstoltunk minden valamire való rétest, és egyéni
szavazatainkkal közreműködtünk az eredmény kialakításában
is. Vendéglátóinktól, a többi szlovák település tagjaival együtt
fergeteges tánccal búcsúztunk el, megköszönve a szíveslátást.
Roszicska
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Tanszerosztó Református hírek
Sok-sok öröm és egy nagy szomorúság történt velünk, a Maglód–Ecser–Mende–Sülysápi Református Gyülekezettel ebben az évben.
Öröm, hogy a gyülekezetünk idén már a 108. életévébe léphetett. Öröm, hogy
minden évben jóval többet keresztelünk, mint temetünk – jövő vasárnap a 28. idei
keresztelőnk lesz. Öröm, hogy gyülekezetünk 4 településén összesen 5 iskolában és 8
óvodában 317 gyermeket taníthatunk hit- és erkölcstanra. Öröm, hogy idén májusban
29 hetedikes gyermek konfirmált, azaz jelentette ki, hogy: „Jézus Krisztushoz és a
Gyülekezethez szeretne tartozni”. Öröm, hogy évről évre versengenek a hittanosaink,
hogy részt vehessenek a balatoni hittanos „szeretet-táborunkban”. Öröm, hogy sokszor tele a templomunk, s van olyan ünnep, hogy be se férünk. S a legnagyobb örömhír, hogy: Immánuel, velünk az Isten! – s hogy erről az örömről szólhat vasárnapról
vasárnapra Isten üzenet.

Fotók: Radosza Sándor

Gyermekparty-val összekötött iskolaváró tanszerosztást rendezett a Megerősítők Egyesület augusztus 11-én a Szent
István téren. Harmadik éve rendeztük
meg a maglódi rászoruló családoknak a
iskolakezdés megkönnyítésre ezt a programot. Nem csak tanszerekkel készültünk, de élő, kétórás nyáresti koncertet

is adtak maglódi ifjú tehetségeink: Fodor Eliza, Fodor Erik és Tempfil Erik
zongoraművész. A gyerekeknek szebbnél szebb tanszereket adományoztak a
támogató cégek, az egyesület és nem
utolsó sorban a lakosság, amelyek közül
kedvükre válogathattak a gyerekek és az
anyukák. Ezen kívül ugrálóvár, sütemények, hideg üdítők és a Családsegítő kreatív asztala színesítette a délután programot. Hálásan köszönjük a koncertet, a
támogatást, az önkéntesek munkáját.
Papp Ildikó elnök
A rendezvény fő támogatói:
Megerősítők Egyesület, EKK Eagle
Industry, Auchan Áruház, Nemzeti
Együttműködési Alap, Bethlem Gábor Alapkezelő Zrt., Maglód Város
Önkormányzat, JAR-ŐR SECURITY

Háromnapos, külön buszos, 36 fős gyülekezeti kiránduláson és feltöltődésen vettünk részt tavasszal a gyönyörű Mátrában. Mindent, amit lehetett megnéztünk a környéken, fürödtünk Egerszalókon, s minden nap volt egy kis közös elcsendesedésünk,
beszélgetésünk Istennel és egymással, öröméneklésünk, sok-sok nevetésünk és nagyon jó szállásunk, finom ételünk-italunk a Mátraházi Református Üdülőben.
Ezen a kiránduláson még ott volt velünk nagyon szeretett gondokunk, Veréb Magda, akin az azt követő hetekben elhatalmasodott a korábban már többször legyűrt
nagy betegsége. Június 1-jén kísértük utolsó földi útjára a majd negyedszázadon át
hűséggel szolgáló, 75 évet élt, szeretett gondnokunkat az ecseri temetőben, ahol megszámlálhatatlan sokaság fejezte ki jelenlétével és virágaikkal Magda iránti szeretetét.
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, karjaimba zártalak, örökre enyém
vagy!” – énekeltük könnyeinket nyeldesve Istenünk üzenetét. Új gondnoknak hűséges presbitereink közül Tóth Lászlót, a maglódi iskola művészeti igazgatóhelyettesét, másodgondnoknak Falusi-Tóthné Koller Ilonát választottuk, aki évek óta önkormányzati képviselő, bizottsági elnök is.
Részben pályázati pénz segítette, hogy megvalósulhasson régi álmunk: erdélyi külön buszos gyülekezeti kirándulásunk. Vaskó Józsi, Erdélyt jól ismerő, kitűnő, evangélikus testvérünk, barátunk vezetésével indultunk a majd egyhetes autóbusz útra,
mintegy 40 főnyien. Gyönyörű helyeken járhattunk: Körősfő, Szováta, Gyimesbükk,
Lövéte, Székelyderzs, Korond, Székelyudvarhely, Nyergestető, ahol felfedeztük a
Maglód által állított kopjafát. Szívet melengető volt a csíksomlyói búcsúban együtt
örvendeni a világ minden tájáról egybe sereglett többszázezer magyar testvérünkkel,
jelenlétünkkel kifejezni katolikus testvéreink iránti szeretetünket, s megölelni a Nyeregben a „mieinket”, Tabányi Pál polgármesterünk által vezetett maroknyi kis maglódi csapatot. Hazafele a felsősófalvi református templomban vehettünk részt pünkösdvasárnapi istentiszteleten, ezt követően „kincses” Kolozsvár szívében pihentünk meg
egy kicsit, majd utunkért, életünkért Isten iránti hálával és az anyaországtól elszakított hajdan volt hazánk területén élő magyar testvéreink iránti különös tisztelettel és
szeretettel a szívünkben érkeztünk haza.
Szeretettel hívjuk elsősorban a református – de bárki más érdeklődő – testvéreinket
a vasárnaponként 10.30 órakor kezdődő istentiszteleteinkre, a Maglód, Ady u. 15.
szám alatt található templomunkba.
Bálint Klára református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember
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Szóládi hittantáborunk lábjegyzete
Nagy izgalommal készültünk táborunkra, annak ellenére, hogy
kisebb nehézségekkel néztünk szembe. De megtapasztalhattuk, ha valami kicsit nehezen kezdődik, az nagy kegyelemmel
végződik.
A felkészülést segítette, hogy mind a gyerekeknek, mind a
felnőtteknek 12 napig tábori felkészítő anyagot küldtem, ráhangolódva táborunkra. S eljött a pillanat, a nyaralói vasútállomáson az indulási találkozó. 22 gyerek izgatott tekintete, az
első táborosok szemérmes csendessége, a segítők lelkes öröme
bíztatott, ez egy rendkívüli tábor lesz. A tábor lelkiprogramja az
Ószövetség négy nagy prófétájára épült és ez adta meg a keretét
közösségi programunknak is.
Minden napot a templomban kezdtük, majd a reggeli után
egy-egy prófétáról elmélkedtünk, majd következtek a napi
programok. Este a tábortűznél közös imádság mellett beszámoltak a csoportok a nap átélt eseményeiről, és imával, énekkel dicsőítettük az Urat, vagy komoly beszélgetésbe merültünk
hajnalig.
Izajás napján Karácsonyt ültünk annak okán, hogy megjövendölte Jézus születését. A templomban karácsonyi terítő, kis
Betlehem, fenyőág díszítés fogadta a gyerekeket, reggelinél karácsonyi szalvéta mindig emlékeztetett: Jézus itt van velünk!
Az elmélkedés után Szólád felfedezése volt, majd tábori pólot
festettünk, hogy az egység örömét így is átéljük. Este a tábortűznél tábori társaink nevének kihúzása alapján ajándékoztuk
meg egymást, saját készítésű kis ajándékkal.
Jeremiás napján Jézus szenvedésére és feltámadására emlékeztünk (prófétálása nyomán). A templomban kis bárány,
szentelt barka, húsvéti terítő adta meg azt a hangulatot, hogy
könnyebben éljük át a Húsvét örömét. A reggeli ima után tojáskeresésre indultak a fiatalok. Délelőtt Telekibe kirándulva megnéztünk egy Árpád-kori templomot, madj vártuk Endre atyát
aki a gyóntatás után szentmisét mutatott be nekünk. Délután
csoportonként betegekhez mentünk a faluba, s ott interjút készítettek, előre megadott kérdések alapján. Az esti tábortűznél
beszámoltak élményeikről. Mindenki teljesítette azt a feladatot,
hogy együtt imádkozzanak a betegekkel.
Ezekiel napján Pünkösd Lelkét éltük át, a templom pirosba
öltözött. Nagy piros gyertya, piros terítő, piros rózsa az oltáron,
s egy piros Szentírás kinyitva várta a gyerekeket a reggeli imára. Ezen a napon a játék, az öröm volt a cél, sok nevetéssel, csapatversenyekkel telt a nap, és este jöttek Sülysápról az Imádság
Házából fiatalok, akik imádkoztak mindannyiunkért. Hajnalig
tartó gitár és ének koronázta meg ezt a napot.
Dániel napján az eljövendő Jézusról beszéltünk, aki minden
nap jön felénk, és ezt kis csoportos beszélgetésben elmélkedtük
át korosztályoknak megfelelően. Majd Balatonra mentünk, ahol
Fotó: Osztertág István

újabb feladatot kaptak hittanosaink. Interjút készítettek a strandolókkal, három kérdés alapján: ismerik-e Istent és hisznek-e
benne; Ismerik-e a fő egyházi ünnepeket, s mit is ünneplünk
ekkor; valamint szoktak-e imádkozni, s ha igen, mit? … persze
felkészítettük a fiataljainkat az udvariasságra és az esteleges
elutasításra is. Este lelkesen beszéltek élményeikről, szomorú
tapasztalataikról, de arról a lelki békéről is, hogy örültek nekik,
és örömmel beszélgettek velük, sőt marasztalták is … az lett
a közös meggyőződés, hogy „éhesek” az emberek az Istenre,
Isten békéjére…
Utolsó napon összefoglaltuk mindazt amit átéltünk, megtanultunk, és az evangelisták alapján, meggyőződtünk, hogy igaz
a prófáték szava, s hogy mi is közvetíthetjük Isten szeretetét,
amit meg is tapasztaltunk. Nagy ölelésekkel és szeretettel búcsúztunk, és a felnőttekkel együtt egy komoly kis közösség érlelődött ezekben a napokban.

Aztán nézem a gyerekeket … rendrakás, nagyok mindenben
segítenek, a kicsik a templomban port törölnek, a kóruson felmosnak, az oltárra friss virágot hoznak… S lám minden ragyog
a táborunk után.
S mi kerül táborunk lábjegyzetébe? Három gondolat: miszerint a komoly Lélekben élő testvérpárok segítő lelkesedése adja
a maglódi jövő keresztény nemzedékének alapját; a felnőttek
egysége példa lett mindannyiunk számára, elmosódtak ebben a
közösségben a korok, mindenki egy volt; s a hit pici szikrájával
érkezők is lánggal mentek vissza otthonaikba.
Mi is ez a lábjegyzet? „Istennél semmi sem lehetetlen!” Csak
bízni, imában kitartani, és mindenkit elfogadni … ennyire egyszerű és Isten gyümölcsöt érlel. Másnap a templomban ott voltak azok is, akiket eddig nem láttunk…
Tábori naplónk mesél… Gyere, s olvasd el! Tapasztald meg,
milyen öröm együtt és Vele!
Kriszta néni (dr. Fülőp Krisztina katolikus hitoktató)

Tisztújítás a Nyugdíjasklubban
A maglódi Nyugdíjasklubban a vezetőségi tagok újra bizalmat kaptak:
Vezető: Lajos Pálné
Vezető-helyettes: Németh Lajosné
Titkár: Vendrei László
A támogatói tagok közül lemondott Szeili Antalné, Liktor
Sándorné és Tabányi Pálné.

Ülő sorban: Szeili Antalné, Tabányi Pálné, Liktor Sándorné

A Nyugdíjasklub megköszöni, hogy sok éven keresztül hozzájárultak a sikeres klubélethez.
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Emelt fővel, egyenes gerinccel
Etka-jóga? Mi is ez pontosan? Sokan kérdezik tőlem kicsit óvatosan, kissé félve. Van, akit a jóga szó riaszt, van, aki ördögtől
való dolognak gondolja. Én sem szívesen használom e kifejezést, bár az egyszerűség kedvéért kénytelen vagyok így nevezni. (Pontos elnevezése egyébként: Etka Erőgyűjtő Módszer.)
A módszer lényege, hogy megmozgatjuk a testünket tetőtől
talpig. A megnyúlt izmokat erősítjük, a megrövidülteket óvatosan nyújtjuk. Kimozgatjuk a „berozsdásodott” ízületeket,
serkentjük a keringésünket, ezáltal javul a sejtek oxigén- és
tápanyagellátása, ennek következtében öngyógyító folyamat
indul el. Ha valami nem jól működik a testünkben, ott nem
megfelelő az oxigén-tápanyag ellátás sem. Ezt lehet megelőzni,
vagy javítani, ha már kialakult valami elváltozás.
Három fontos dolgot kötünk össze: mellkas domborítás, izomösszehúzás, kilégzés. Mellkas domborítás: amikor nem „púpos” háttal, hanem emelt fővel, egyenes gerinccel indulunk el,
vagy ülünk le, állunk fel, az önmagában is ad egy tartást kívül-belül, plusz a tüdőnkbe is szabadon áramlik a levegő, amitől máris
javulhat az oxigénellátás. Amikor domborítjuk a mellkasunkat, a
gerinc melletti két nagy tartó izmot folyamatos munkára késztetjük, erősítjük. Ez a gerincoszlop „mankója”. A gerincet csigolyáról-csigolyára kimozgatjuk, így megelőzzük a csigolyaszéleken
kialakuló lerakódásokat vagy az összecsontosodást.
Izomösszehúzás: a has- és farizmot összehúzzuk, ezáltal a medence egy kicsit előre, a hasi szervek hátrabillennek, és kevésbé
fájdul meg a derekunk, ha sokat kell állnunk. Az izomösszehúzások javítják a sejtek működését, már jobban is érezzük magunkat.
Kilégzés: ha ezt a fentiekkel összekapcsoljuk, akkor sokkal
jobban engednek az izmok, gyorsabban kiürül a salakos anyag.

Foglalkozások a MagHázban
hétfőn 11.00, szerdán 18.00-kor
Tel: 06 30 684 8932

Érdemes kipróbálni nemtől és
kortól függetlenül! (A legidősebb tagunk nyolcvanegy éves.)
Az órák ingyenesek immár kilenc éve!
Hogyan néz ki egy Etka-óra?
Egy kis ráhangolódás, hogy ne
csak testben, hanem lélekben is
jelen legyünk. Előhívjuk a pozitív gondolatokat, összegyűjtjük a nap apró ajándékait, majd
egy kis bemelegítés, aztán következnek a gyakorlatok. Ezeket
nevezhetjük gimnasztikai gyakorlatoknak, ászanáknak, de nem
is ez a fontos, hanem az, hogy minden testrészünket megmozgassunk. Álló, ülő, „székes”, fekvő és csontritkulást megelőző
gyakorlatokkal dolgozunk. A stresszoldást relaxálással fejezzük
be. Nem csak a testünkkel foglalkozunk, hanem a lelkünkkel is,
hiszen csak akkor van bennünk egyensúly, akkor vagyunk rendben. Ha a mérleg nyelve elbillen akár az egyik vagy másik oldalra, felborul a rend és hiba keletkezik. Tehát tanuljuk, hogyan
lehet az egyensúlyt visszaállítani, hisz’ mindig érnek kellemetlen külső hatások, nem csak pozitívak, de ezek korrigálhatóak.
Dolgozni kell vele, és tanulni a módszert! Én is folyamatosan
tanulom, és a tapasztalásaimat próbálom tovább adni.
Minden hónapban kirándulunk a határba. Ott lehetőség van a
beszélgetésre, egymás megismerésére. Minden évszakban megfigyeljük a természet apró csodáit.
Megtanulunk hálát adni, azért amink van. Sokan természetesnek vesznek minden jót, pedig nem az, és csak akkor döbbenünk rá, amikor már nincs. Mi a mindennapi dolgokért megtanulunk köszönetet mondani, hálát adni.
Szeretnél friss, fiatalos, jókedvű, kiegyensúlyozott ember
lenni? Szeretnéd, ha a betegségek elkerülnének? Szeretnél élni,
és nem „éldöglődni”? Szeretnéd szebbnek látni a világot? Szeretnél emelt fővel, egyenes gerinccel járni-kelni a világban?
Mindez lehetséges Etka anyó módszerével! Lenne hozzá kedved? Persze tenni is kell érte! Tanuld meg a módszert, és használd! Nincs időd, hogy minden héten egyszer-kétszer rászánj
2 órát? Otthon is alkalmazható a mindennapokban, ha néhány
alkalom után elsajátítod. Várlak szeretettel!
Falusi-Tóthné Koller Ilona (Etka oktató)

Szandi választása
a kezdetektől fogva fontos szerepet töltöttek be a gyermekek.
Nagyon szereti a munkáját, de
adódnak olyan helyzetek, amik
őt is megviselik.
– A gyermek családból való
kiemelése megterhelő, még akkor is, ha konkrétan nem a saját
„ügyem”. Ez az egyik legnehezebb része a munkánknak. Szerencsére Maglódon nem gyakori a kiemelés, évente legfeljebb 2-3
családot érint, ami országos és járási szinten is alacsony. Az nagy
segítség, hogy nem egyedül kell meghoznom a döntést, végig csinálni az egész folyamatot. A kollégákkal egymás mellett állunk,
és próbálunk olyan megoldást találni, amivel a legkevesebbet ártunk egy ilyen nehéz helyzetben.
Kiss Nóra
A felvétel a Mesenapon készült

Szever Alexandra négy éve dolgozik a Maglódi Család-, és
Gyermekjóléti Szolgálatnál. A 27 éves szociális dolgozót a
munkáján kívül is gyermekek veszik körül, szabadidejében
pedig szívesen kirándul vagy látogat el egy-egy koncertre.
– A gyerekeknek meghatározó szerepük van az életemben, és
nem csak a munkám miatt. Nagyon sok időt töltök a keresztlányommal, és a családommal. Hála Istennek sokan vagyunk és
rendszeresen találkozunk. Emellett gyakran találkozom a barátnőimmel, akikkel koncertekre és kirándulni járunk – tette hozzá.
– Azt már régen tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni, de nem a hagyományos oktatási-nevelési intézmények
keretei között. Középiskolás koromban hallottam először Család-és Gyermekjóléti Szolgálatokról. Utánanéztem, mivel foglalkoznak, és rájöttem, hogy én is ezt szeretném csinálni - meséli Alexandra, akinek édesanyja, Szever Márta hosszú évek óta
a Napsugár Óvoda óvónőjeként dolgozik, ezért Szandi életében

13

2019. szeptember

ÉPÍTŐIPARI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
MAGLÓDON!
Segédmunkás és padlócsiszoló munkakörbe keressük
új kollégánkat, aki rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal!
Kiemelt bérezés.
Akár napi vagy heti fizetés megegyezés szerint!
Jelentkezni lehet:
+36 70 514 2698 vagy info@geomarvany.hu

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Rákoskerten

DR. SZÉVER KRISZTINA
Bőrgyógyász, nemibeteggyógyász
és kozmetológus szakorvos

1171 Budapest, Zrínyi utca 226. I. emelet
Rendelési idő: szerda 15–19h

ISG-UNIBALL Kft. vasipari cég keres
munkatársakat az alábbi szakmákban:

– gépészmérnök,
– esztergályos,
– lakatos,
– hegesztô,
– illetve könnyû betanított
gépkezelôi munkára.

2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

T 30/545-08-05,
29/325-132
Bér megegyezés szerint.
Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

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

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

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

Mobil: (06-30) 949-2240
Honlap: www.moczar.hu
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Bejelentkezés szükséges (9–17h):
+36 30 881 8998

Dr.Téglás Csilla
Dr.Téglás
Dr.Téglás Csilla
Csilla
Dr.Téglás Csilla

ÁLLATORVOSI
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
RENDELÔ
Rendelési
idô: hétköznap 17–19

óráig
Rendelési
Rendelési idô:
idô: hétköznap
hétköznap 17–19
17–19 óráig
óráig
Kérésre
megyek!
Rendelési
idô:házhoz
hétköznap
17–19 óráig

Kérésre
megyek!
Kérésre házhoz
házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Kérésre házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Maglód,fogkô-eltávolítás
Jókai utca 1.
Ultrahangos
Maglód, Jókai utca 1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Jókai utca
1.
Jókai utca
1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

Dr. Móczár István, főorvos
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta
üzem- és háziorvos szakápoló-asszisztens
Mobil: (06-70) 310-7687

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR
▪ Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ Szerkesztőség: KANICSÁR BORI,
KISS NÓRA, KODAJ-HORVÁTH RÉKA, VERES VIOLETTA ▪ Tördelő: SZABÓ
LÁSZLÓ ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti
a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt
adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4500 példányban ▪
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hirdetés
RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!

Dr. SZABÓ ILONA

értesíti Tisztelt Betegeit, hogy fogorvosi
magántevékenységét heti 2 alkalommal
megkezdte.

A R I A D N E I N G AT L A N I R O D A
2234 Maglód, Fő utca 4-6.

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u

Teljes körû fogászati ellátás, tömés, fogpótlások, törött, bent maradt fogak (szájsebészetre utalás nélkül), korrekt áron, rövid
határidôvel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelô
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Bejelentkezés kizárólag a 20/955-58-06 telefonszámon.

hirdetés

2019. szeptember

Nyáron sem lustulunk
Nálunk az Eagle-nél fontos munkatársaink lelki és testi egészsége, ezért annak megóvása érdekében számukra folyamatos
támogatást biztosítunk. A cégnél és azon kívül is van lehetőség különböző sporttevékenységekre. Kipróbáltuk már házon
belül az Etka-jógát, a pilatest, a kínai gerinctornát, focizunk,
pingpongozunk… A cég anyagilag is támogatja azokat, akik
szabadidejükben sportolnak, több kollégánk egész évben jár
fitneszterembe, ahol személyi edzők is segítik a helyes gyakorlatok elvégzését. Az egyik fitneszezni járó csapatunkra ezúttal
is büszkék vagyunk, mert kollégáink a fiúk versenyében 2., a
lányok versenyében 4. helyezést értek el. Ebbe a fitneszterembe
már legalább húsz fő jár rendszeresen. Rájöttek, hogy a három
műszakban végzett munkájukat is segíti a rendszeres mozgás.
Azóta jobb az állóképességük, könnyebben és gyorsabban kezelik a stresszt, a felgyülemlett feszültséget. Akik már belekóstoltak a mozgás örömébe, csak ajánlani tudják mások számára is!

A rendszeres sport mellett a csapatépítő programok is összekovácsolják a közösségünket, a közös élmények által jobban is
telnek a mindennapok. Többek között felsorolhatjuk az előző
évi céges Foci EB szurkolást, a házi Totó versenyt, a családi
napokon a különböző játékok és sportok kipróbálását. Az egyes
osztályainknak is van lehetősége kikapcsolódni a munkán kívül. Például a motorzúgást szeretők gokartozni mentek támogatásunkkal.
Akik szeretik játékosan is pallérozni az elméjüket és közben a kicsi csapatukkal vidáman szórakozni, azok kipróbálták
a szabadulószobát, mások a bowling-ban mutatták meg ügyességüket. Néha a cég területén szerveződik össze egy-egy bográcsozásra a csapat. Már várjuk szeptemberi – évente egyszer
megrendezésre kerülő – Safety Day rendezvényünket, ahol az
egyészséges életmód, a munkaegészség és -balesetmegelőzés
jegyében telik a munkanapunk.

GYERE HOZZÁNK! LEGYÉL CSAPATUNK TAGJA!
Várjuk jelentkezésed

műszakvezető, gépkezelő operátor, gépbeállító – kulcsoperátor és raktáros munkakörökbe.
Részletes információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, 06-70-400-4480
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Fontos címek,

Összeállította: Simonné Sass Mária

Maglódi rendőrörs napközben: +36 29 610 536
Mobil járőr: +36 20 950 7534
Polgárőrség: +36 70 405 0030
Közterület iroda: +36 29 526 095
Közterület felügyelő: +36 30 475 8365
Mezőőr: Holecz Róbert +36 70 458 4414
Mezőőr: ifj. Holeczt Róbert +36 70 564 3847
Ecseri Tűzoltóság: 112; +36 20 580 3828
Gyömrői Tűzoltóság: 112; +36 30 261 8064
Monori Tűzoltóság: 112; +36 29 610 010

telefonszámok

Az adatok az augusztusi állapotot tartalmazzák

Patikák:
Anna Gyógyszertár: Katona J. u. 25. +36 29 327 446
Benu Gyógyszertár: Esterházy J. u. 1. +36 29 814 527
Mária Patika: Fő u. 18. +36 29 325 103
Gázszivárgás: +36 80 300 300
Viziközmű hibabejelentés: +36 29 340 010
Elmű lakossági hibabejelentés: +36 80 38 39 40/1
Elmű közvilágítás hibabejelentés: +36 80 98 00 30

Orvosi ügyelet: Rákóczi u. 7. +36 29 526 140, +36 29 526 141 (szombaton gyermek ügyelet 9-13 óráig)
Gyermekügyeleti SOS kisokos: http://gyermeksos.hu (naprakész, folyamatosan frissítik)
Fogászati ügyelet: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. +36 1 317 6600
I. Háziorvosi körzet: Rákóczi u. 7. (Dr. Simon József) +36 29 326 955
II. Háziorvosi körzet: Rákóczi u. 7. (Dr. Kóspál Lajos, Dr. Papp László) +36 29 325 128
III. Háziorvosi körzet: Rákóczi u. 7. (Dr. Babos Örs Levente) +36 29 326 957
IV. Háziorvosi körzet: Katona J. u. 33. (Dr. Márton Éva) +36 29 325 969
Üzemorvosi rendelés: Rákóczi u. 7. (Dr. Móczár István) +36 29 326 346
Vérvétel előjegyzés: Rákóczi u. 7. +36 30 522 2801
Amennyiben igénybe akarja venni a gyorsabb, de fizetős vérvételi szolgáltatást,
érdeklődjön a +36 30 153 2277-es telefonszámon!
I. Házi gyermekorvosi körzet: Rákóczi u. 7. (Dr. Sudhoff Margit) +36 29 326 956
II. Házi gyermekorvosi körzet: Katona J. u. 25. (Dr. Nagy Erzsébet) +36 29 328 375
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 7. +36 29 327 393
Fogászati rendelő: Rákóczi u. 7. +36 29 326 383
I. körzet: Dr. Tóth Éva
hétfő, szerda és páros hét péntek 08.30–13.00,
kedd, csütörtök és páratlan hét péntek 14.00–19.00
II. körzet: Dr. Szabó Ilona
hétfő, szerda és páros hét péntek 14.00–19.00,
kedd, csütörtök és páratlan hét péntek 08.30–13.00

Állatorvosok:
Dr. Dian Tamás
Bem J. u. 14. +36 29 325 526
Kutya-Baja Állatorvosi Rendelő, Dr. Téglás Csilla
Jókai u. 1. +36 29 328 353, +36 30 283 6947

Szolgáltatók:
Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. Maglódi Üzemegység, Fő u. 12. +36 29 340 010
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat, Fő u. 12. +36 29 326 978
Maglód Projekt Kft., Fő u. 12. +36 29 327 222
Postahivatal: Fő u. 17. +36 29 325 138, +36 29 325 146
A Városlakók Köre Maglód facebook csoportban további információk találhatók.

Információs sarok
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a MagHázban az Információs sarok összejöveteleire minden hónap 3. szerdáján (szeptember 18, október 16, november. 20., december 18.) 13.30–15
óra között.
Kérdéseiket, ötleteiket írásban a Ház aulájában található ötlet
ládába lehet elhelyezni, (akár névtelenül is). Privát üzenetet
Simonné Mária névre, ill. sassmari51@gmail.com címre lehet
küldeni vagy a rendezveny.maghaz@gmail.com email címre.

Néhány téma a teljesség igénye nélkül:
• Mi a teendő, ha csalók akarnak megkárosítani?
• Hová fordulhatunk, ha úgy érezzük sérelem ért?
• Hogyan kérhető a locsolási kedvezmény?
• Ki igényelhet méltányossági nyugdíjemelést, segélyt?
• Hogyan igényelhető a kisbuszra ingyenes nyugdíjas bérlet?
• Hová mehetünk ingyenesen szűrővizsgálatokra?
• Továbbá a felmerülő igények szerinti témák.

