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Hintóval és kisteherautókkal, lovasokkal, népviseletbe öltözött táncosokkal
és népes kísérősereggel indult a MagHáz parkolójából szeptember 21-én a
szüreti felvonulás.
A Maglódi Nők Klubja által immár 22.
alkalommal megrendezett program tradicionális menete áldásban részesült a haranglábnál, majd az egyház lelkésze és a
Roszicska Egyesület megvendégelte őket
a parókián.
Az Auchan áruház felé mentek tovább, majd ellátogattak a Szlovák Kisebbségi Önkormányzathoz. Onnan az
Árpád-parkba mentek, ahol a Kacamaj-

ka Néptáncegyüttes fogadta a „szüretelőket”, természetesen tánccal. Aztán a
Tamási Áron Erdélyi Kör következett.
Klenován a Szivárvány Óvoda előtt hatalmas tömeg várta a vendégsereget, együtt
táncolt szülő, gyerek, felvonuló, olyan jó
volt a hangulat. A Megerősítők Egyesület a nyaralói benzinkútnál fogadta őket.
Ahonnan indultak, oda érkeztek vissza, a
központban az üzletház tulajdonosai köszöntötték a csapatot, és ízletes vacsorával kínálták őket, pedig a majd’ hatórás
menetelést sem töltötték étlen-szomjan.
Minden állomáson jó szóval, muzsikával, étellel és ásványvízzel várták őket.

Szüret lévén idei borral még nem tudták
megkínálni a fiúkat, akik kénytelenek
voltak beérni óborral. Ez a félnapos barangolás csupán ízelítő volt, mert este a
MagHázban megkezdődött a kivilágos
virradatig tartó szüreti bál, amelyhez a
Göndör zenekar szolgáltatta a muzsikát.
A szüreti mulatságot a Maglódi Nők
Klubja, Maglód Város Önkormányzata,
a MagHáz és Erdős Zoltán építési vállalkozó támogatta, aki ez alkalomra vásárolt
egy hintót és két lovat is. A szervezők és
a résztvevők hálásak a fogadóállomások
vendéglátóinak!
Pavlovics Lászlóné

Emlékezünk

A hős nemzet

1849. október 6-án végezték ki
Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig
ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos
ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a
levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt. A magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében
emlékezik meg e brutális megtorlásról. Október 6-án 12 órakor mi is
megemlékezünk a hősökről az Aradi
Vértanúk Emlékművénél.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a
magyar nemzet rákosista-terror elleni forradalma, és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca volt. A budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével
kezdődött október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen, november 11-én. November
4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. A harcokban
kétezer-hétszáz magyar és hétszázhúsz szovjet
állampolgár esett el. Kétszázezer magyar hagyta el
az országot, az itthon maradt forradalmárokra pedig akasztás,
börtön, megtorlás vagy évtizedekig tartó kirekesztés várt. Megemlékezésünket 23-án 11 órakor tartjuk a Bellus János-téren.

Babos László alkotása

Szüreti felvonulás és bál

fidesz-kdnp-maglódi polgári kör
Szabó István

Az elmúlt években olyan fejlesztések
valósultak meg Pest megyében összesen 80 milliárd forint értékben, amelyek évtizedes hiányokat pótoltak.
Ezeknek egyik nyertese Maglód volt.
Megépült a Szitakötő bölcsőde, megújulnak a település útjai, megoldódik
a csapadékvíz elvezetés, energetikailag felújításra került az összes iskolaépület napelemekkel kiegészítve.
Új egészségház épül, itt kapnak majd
helyet a településen rendelő felnőtt
háziorvosok és fogorvosok, illetve
elkezdődött egy több mint 2 milliárdos állami beruházás is, az új iskola.
Jelenleg az előkészítő munkálatok
tartanak. Nemcsak az önkormányzat,
hanem helyi vállalkozások is kaptak
támogatást telephely-fejlesztésre, eszközbeszerzésre. A tervezett fejlesztésekkel sikerült elérni azokat a célokat,
melyek az itt élő emberek érdekét
szolgálják. Ezt a munkát tovább szeretnénk folytatni és ebben a garanciát
a jelenlegi vezetésben látom.
Szabó István,
Pest megyei Fidesz-KDNP listavezető

Balázs Zoltán alkotása
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Falusi-Tóthné Koller Ilona

Hosszú Tibor

Kedves Maglódiak!
A 2. számú körzet
képviselőjelöltje vagyok. Itt élek Maglódon már 54 éve, és
két év kivételével itt
is dolgoztam, dolgozom. Ennyi év alatt
sikerült
rálátnom
a település életére.
Három
ciklusban
képviselői munkát végezhettem az Önök szavazatai segítségével, melyet ismét nagyon
szépen köszönök! Mindig a legjobb tudásom
szerint igyekeztem képviselni a településen
élők érdekeit. Most is ez a célom és ehhez
kérem az Önök segítségét! Nem szeretnék
fűt-fát ígérni, bár nagyot álmodni jó, de inkább teljesíthető célokat tűznék ki. Célom, a
meglévő szakrendelések és védőnői szolgálat
bővítése, a szociális gondozónők munkakörülményeinek javítása, az elmaradt utak aszfaltozása, település szépítése. A sportcsarnok
megépítésével is nagy lehetőségek nyílnak
majd! Várom az építőjellegű, nem sárdobálós
kritikát, a jó ötleteket, amelyeket együtt valósíthatnánk meg! Vágyam, hogy minden Maglódon élő ember szeresse ezt a várost és saját
lehetőségeihez képest tegyen is érte valamit!
Köszönöm a bizalmat a biztatást és várom a
közös munkát!

Maglódi
pedagógus, és immár
huszonöt éve az
iskola intézményvezetője is vagyok.
A maglódi közéletben aktívan részt
veszek, a helyi civilszervezeteket is
támogatom,
alapító tagja voltam
néhánynak (Maglódi Szülők Szövetsége,
Ifjúsági Klub, MASZAT, Tenisz Klub).
A képviselő testület tagjaként 2014 óta a
Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
elnöki tisztét látom el. Büszkeséggel tölt
el, hogy az elmúlt öt évben a klenovai városrészben, illetve a közoktatás területén
jelentős fejlesztések valósultak meg, én
pedig részt vehettem a döntési folyamatokban. Az előkészületek rövidesen befejeződnek egy iskola megépítéséhez, amely
Maglód történelmének legnagyobb oktatási beruházása lesz. Kergetjük álmainkat, de közben a mindennapokban élünk,
dolgozunk. Éppen ezért hiszem, hogy közösen egyre élhetőbbé tudjuk tenni városunkat, de képesek leszünk valami maradandót
is alkotni, mellyel megajándékozhatjuk
magunkat, városunk polgárait, diákjainkat
pedig egy új iskolával.

Szabó Sándor

Jenei Péter

47 éves vagyok, 10
éve Maglódon, a
klenovai részen élek
a családommal. Három kislányom van,
ide járnak az általános iskolába, táncolnak és folyamatosan
hozzák az érmeket.
Nagyon
büszke
vagyok rájuk. Diplomáimat a Debreceni és Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Vállalkozó vagyok 20
éve. A közbiztonság Maglódon különösen jó,
ezt meg kell tartani. Családunkban mindenki
sportol, különösen fontos számomra a sportolási lehetőségek fejlesztése. Célom: Azon
családoknak az érdekeit nézem, akiknek hozzánk hasonlóan fontos, hogy gyerekeik olyan
településen éljenek, ahol esélyeik olyan versenyképesek, mint Budapesten. Szeretném,
ha a helyi vállalkozókkal kölcsönösen jó kapcsolat alakulna ki. Célom hagyományteremtő
kulturális események szervezése Maglódon.
A klenovai közterületek, játszótér szépítése,
fejlesztése, wifi hot spotok kiépítése. Szükséges a szülők és a vállalkozók összefogása,
a jövőnk és gyermekeink érdekében. Fontos
számomra a környezetvédelem, hogy mi is
tegyünk a klímaváltozás ellen. A 7. számú választókörzetben szeretnék segíteni, kérem jöjjenek el szavazni. Szeretek itt élni, Maglódon
élni jó döntés!

A város elindult egy
úton, úgy gondolom,
ennek a folytatódnia
kellene, kár volna
most megtörni a lendületet. Nagyon várunk az új iskolára,
amelyhez a terület,
tervek már rendelkezésre állnak, a kormányzati támogatást
várjuk hozzá, amelyért lobbizni fogok a továbbiakban is. Az útaszfaltozás ugyan a nagyobb beruházások miatt kissé alábbhagyott, az elkövetkező
5 év egyik feladatának mindenképpen a teljes
úthálózat szilárd burkolattal való ellátását tartom.
Fontosnak tartom a szolgáltatások színvonalának
emelését, ilyen például a szemétszállítás fejlesztése (komposztálás, szelektív gyűjtés kiterjesztése) vagy a közterületeink ápolása, játszótereink
megújítása és gyarapítása, új közösségi terek
létrehozása. Körzetem (Krisztinatelep, Maglód
4. választókerülete) mostanra Maglód legjobban
aszfaltozott része lett, és még az idén elkezdődik
a Bem és Táncsics utca vízelvezetésének megoldása, majd a következő években szilárd burkolattal való ellátása. Megoldásra váró probléma
a 31-es útról a mellékutcákra terelődő forgalom
mértéke, amelyre a forgalomlassítók kihelyezése
és a fokozott rendőri ellenőrzés lehet megoldás.
A hirtelen lezúduló csapadékvíz szintén gondot
okoz, ennek elvezetése, az utcák árokrendszerének, vízgyűjtőinek rendezése is jelentős feladat,
amelynek egy része már idén elkezdődhet.
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2019. október
Lévai Attila Dénes

Pavlovics Lászlóné

Remport Csaba

38 éves villamosmérnök
vagyok,
családommal
a
nyaralói régióban
élünk. Alapítója és
egyik vezetője vagyok a Kacamajka
Folklór Egyesületnek. Tagja vagyok
az Oktatási, Kulturális, bizottságnak.
Szívügyemnek tekintem többek között a
kulturális élet alakulását, fiataljaink és a
családok támogatását. Rendkívül fontosnak tartom az itt élőkkel a kommunikációt. Az elmúlt években lakossági fórumok
és személyes találkozók alkalmával hallgattam meg lakókat és terjesztettem elő
kéréseiket a képviselőtestület felé. Azon
dolgozom, hogy a 6-es körzet fejlődjön
és szépüljön, döntéseim során a lakók kéréseit figyelembe véve igyekeztem támogatni és elősegíteni ezek megvalósulását.
A nyaralói körzetben számos útfelújítás
és aszfaltozás történt a lakók kéréseire.
A játszóterek, parkok a lehetőségekhez
mérten épülnek és szépülnek. A csapadékvíz elvezetés örökös probléma, az elkövetkező fejlesztések során ezt is szem előtt
tartjuk, ahogy eddig is mindig a lakossággal közösen hoztunk döntéseket.

Tisztelt
Maglódi
Lakosok! Köszönöm, hogy ajánlásaikkal lehetővé tették számomra, hogy
immár harmadszor
vegyek részt a helyi
önkormányzati képviselő választáson.
Megválasztásom
esetén az alábbi célokat feladatokat szeretném megvalósításra
juttatni. Fontos, hogy az önkormányzatnak
vállalkozás támogató gondolkodása legyen.
Mindent meg kell tegyünk a helyi gazdaság,
kereskedelmi egységek fejlődéséért. Az így
származó többletbevételből, egy színvonalasabb életminőséget tudunk biztosítani a
lakosságnak. A hamarosan átadásra kerülő új egészségügyi központot idővel egy új
szárny kialakításával szakorvosi rendelőkkel
szeretnénk bővíteni, az Önök szakszerűbb
ellátása érdekében. 2020-ban megkezdődik
új 10 tantermes iskola építése, közelében
pedig a már nagyon várt sportcsarnok. Szükségszerű lesz új busz beszerzésére, illetve
kerékpárút kialakítására. Kiemelt terveink
között szerepel az idősek napközi otthonának a kialakítása is. Megújulnak a játszóterek, parkok. Földútjainkat szilárd burkolatot
kapnak a ciklus végére. A vasút mögötti terület csatornázási műveleteit el kell végezni.
Továbbra is segítjük a civil szervezeteket,
hiszen tudjuk, hogy milyen fontos szerepet
töltenek be a város életében. Sok még a feladat, de sok itt a segítő kéz is, és remélem,
hogy lesz elég pénz is!!! Bízom benne, hogy
az Önök támogatásával tovább folytathatom
a munkát az októberi választások után is.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Pavlovics Lászlóné, az 1. számú körzet képviselőjelöltje

Maglódon élek születésem óta, nagyapám
a maglódi református egyház lelkészeként tevékenykedett,
édesanyám az iskola
magyar-történelem
szakos
tanáraként
dolgozott. Gyerekkorom óta fontos
számomra a sport
és az egészséges élet. Tíz éves korom óta aktívan sportolok, mind a mai napig szerves része
életemnek a küzdősport és harcművészet. Kiemelten fontosnak tartom a fiatalok sportra való
nevelését, ezért örömmel vállaltam el a maglódi Kábítószer Ellenes Fórum elnöki pozícióját.
Saját ötletem alapján szerveztük meg a KEF
tagjaival a Maglódi Sportág-választót már három alkalommal. A következő ciklusban 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 városi szintű elképzelés 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 a
problémának kell megoldást keresni és találni!
Elképzeléseink megvalósításához szeretném
kérni támogatásukat.

Kérges László
Több mint 20 éve
dolgozom maglódi képviselőként,
9 éve pedig alpolgármesterként.
Számomra Maglód
nem csak lakóhely.
Idekötnek a gyermekkori emlékek,
az ifjú évek, a családom, a rokonok,
az ismerősök és a barátok is. Mindig is tenni
akartam valamit szülőföldemért. Szeretek
beszélgetni az emberekkel, próbálok segíteni nekik a problémáikban. Úgy érzem, hogy
képviselőként erre lehetőséget kapok, és én
is alakíthatom a város fejlődését. Sokan Budapestről költöznek ide és a hiányosságokat
látják meg először. Tudjuk, hogy sok mindenben fejleszteni kell a településünket, de
az elmúlt 15-20 évben rengeteget változott
a város. Jó érzés, hogy részese lehettem ennek. Érzek magamban erőt a folytatásra is,
rengeteg feladat vár még megoldásra és nagyon sok új kihívás elé is néz a következő
testület. Majd nagyon-nagyon sokára, amikor már csak az unokáinak és az emlékeinek él az ember, örülnék, ha elmondhatnám,
hogy én is hozzájárultam valamivel ennek a
városnak a fejlődéséhez. Ezek miatt szeretnék ismét önkormányzati képviselő lenni;
kérem, hogy támogassanak ebben.

Tisztelt Maglódi Választópolgárok!
Az októberi önkormányzati választás tétje
a városépítés folytatásán túl a helyi közösség függetlenségének megőrzése. Az önkormányzatiság lényege a választók szabad
akaratából megvalósuló helyi közhatalom, a
képviselőtestület megválasztásával történő
gyakorlása.
Kérem Önöket, hogy minél nagyobb
számban éljenek demokratikus jogukkal és
vegyenek részt a választáson. Szavazataikkal támogassák az Önök számára leginkább
elfogadható jelöltet. Sajnálatos tény, hogy a
helyi DK-MSZP listáján csupán öt maglódi
név szerepel. A második, ötödik és hatodik
körzetben induló jelöltjeik nem városunk
polgárai. Bár jelölésük törvényes, bárkiben kételyek merülhetnek fel későbbi tevékenységüket illetően. Nem szeretném, ha
Csévharaszton vagy a főváros XVII. kerületében lakó képviselőkkel kellene együtt
dolgoznom itt, Maglódon, a következő ciklusban. Maglód egyelőre a maglódiaké, ha
rajtunk múlik, az is marad!
Tabányi Pál, polgármester-jelölt
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dk-mszp
Csécs István
8. sz. egyéni választókerület – Szentmártonkátán születtem. Nős vagyok, két
felnőtt gyermekünk
van, egyikük Maglódon él. Eredeti tanult
szakmám asztalos
– jelenleg nyugdíjas vagyok. Baloldali-demokrata eszmeiséget
képviselő emberként 2013 óta vagyok tagja
a Demokratikus Koalíciónak, melyben aktív
szerepet vállalok azóta is. 21 éve költöztünk
Maglódra, nagyon megszerettük a települést.
Folyamatosan figyelemmel követem szűkebb
pátriánk történéseit, fejlődését. Célom a város
további fejlődésének elősegítése. Képviselni
szeretném az idősebbek, rászorulók, úgynevezett „kisemberek” érdekeit, az egészségügy és
az oktatás fejlesztését. Kérem tiszteljenek meg
bizalmukkal a szavazás napján.

Farkas István
7. sz. egyéni választókerület – Sajónémediben születtem.
Nős vagyok, két
gyermek édesapja.
Általános iskoláimat
helyben végeztem.
1964-ben érettségiztem az Ózdi József
Attila gimnáziumban. 1993-ig az Ózdi Kohászati Üzemekben dolgoztam szállítási vonalon.
1993 óta lakunk Maglódon, családommal egyetemben. Ettől az évtől a HÉV-nél forgalmistaként dolgoztam, nyugdíjazásomig. A közélet
mindig is érdekelt. 2014-től vagyok a Demokratikus Koalíció aktív tagja. Képviselő-jelöltként szeretnék a lakóhelyünk érdekében tevékenykedni, mivel családommal együtt nagyon
megszerettük a várost. Ígérgetésekbe nem mennék bele, de vállalom, hogy megválasztásom
esetén méltóan képviselem az Önök érdekeit.

Horváthné Kertész Erzsébet
3. sz. egyéni választókerület – Tősgyökeres maglódi
vagyok, egy felnőtt
fiam van. Gazdasági, pénzügyi területen dolgoztam. A
maglódi közéletben
2002. óta veszek
aktívan részt, általában a pénzügyi
bizottság tagjaként dolgoztam. 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. 2014. óta vagyok
harmadik alkalommal képviselő, szeretném
az eddigi munkámat az Önök érdekében is
tovább folytatni. Szívesen vennék részt eb-

ben a munkában, eddigi tapasztalataimat és
tudásomat felajánlva, hogy közös céljainkat
elérhessük. Kérem támogassanak szavazataikkal Október 13-án.

Kormos István
4. sz. egyéni választókerület – 1994ben születtem Kerepastarcsán, azóta
Maglódon élek. Iskoláimat
Maglódon és Budapesten
végeztem. A tanult
szakmám pék, dolgoztam kereskedelmi eladóként, épületgépészként és klímaszerelőként is, jelenleg
hentesként tevékenykedem. A politikát figyelemmel követem, szeretek tisztában lenni a
napi eseményekkel. Fontosnak tartom, hogy a
helyi ügyekben véleményt nyilvánítsak. Megválasztásom esetén a helyi önkormányzatban
képviselni fogom a fiatalok és a rászorultak érdekeit, a baloldali és demokratikus értékeket.
Fontosnak tartom a környezet védelmét – meg
kell szüntetni az illegális szemétlerakást.Leendő vállalkozóként képviselni szeretném a vállalkozások érdekeit is. Kérem, támogassanak
szavazataikkal október 13-án.

Ördög Bálint
5. sz. egyéni választókerület – 19
éves vagyok. Idén
érettségiztem, 2019
szeptemberétől
a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karának Politológia szakos hallgatója vagyok. Fiatal demokrataként célom, hogy példát mutassak a korosztályomnak abban, hogy
a jövőnk érdekében szükséges a tenni akarás.
Szeretném, hogy a fiatalok szabadon nyilvánítsák ki véleményüket és ne féljenek elmondani
a gondolataikat. Fontosnak tartom a jó közösségi közlekedést Maglód és a főváros között
mind napközben, mind akár a késő esti órákban. Szeretném a fiatalok körében a kulturális
életet fellendíteni, szeretem a művészeteket,
célom hogy támogassam ez irányú érdeklődésüket. Szeretném elnyerni bizalmukat, ehhez
kérem támogatásukat a választáson.

Stefán-Povázson Szilvia
6. sz. egyéni választókerület – 42 éves
vagyok, házas, két
egyetemista gyermek édesanyja. Közgazdasági érettségi
után
mérlegképes
könyvelői végzettséget szereztem, a
szakmámban
dolgozom Budapesten.

Szociálisan érzékeny, baloldali beállítottságú
embernek tartom magam, munkám során ezt
szeretném előtérbe helyezni. A Demokratikus
Koalícióban láttam meg azt a tenni akarást,
amiben én is aktívan részt szeretnék vállalni,
ezért határoztam el, hogy képviseljem a maglódi emberek érdekeit. Megválasztásom esetén
ígéretet teszek arra, hogy a legjobb tudásom
szerint fogom képviselni az Önök érdekeit.
Meghallgatom tanácsaikat, problémáikkal
bármikor fordulhatnak hozzám. Azt hiszem,
együtt mindenre találunk megoldást.Kérem,
támogassanak szavazataikkal október 13-án.

Szalai Ferenc
2. sz. egyéni választókerület – 1949ben születtem Pestszentlőrincen, két
gyermekem
van.
Közlekedési gépészeti technikumot
végeztem. Jelenleg
nyugdíjas vagyok.
Az 1998-as maglódi önkormányzati választáson jelöltként indultam. Baloldali-demokrata beállítottságú vagyok, hosszú ideje
aktív szerepet vállalok a baloldali pártok
tevékenységében. Megválasztásom esetén
képviselni fogom az időskorúak, elesettek és
szociálisan rászorulók érdekeit. Mindent el
fogok követni azért, hogy a maglódiak életét
sok esetben megkeserítő felszíni víz elvezetésének problémája megoldódjon. Kérem,
támogassanak szavazataikkal az önkormányzati választáson.

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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Az október 13-i önkormányzati választáson én is indulok,
mint független képviselő jelölt. Nehéz
dolgom lesz, mert
ez egy számomra
teljesen új dolog, de
abban bízok, hogy
aki 2013 óta figyelemmel kíséri közösségi tevékenységemet, az biztosan tudja, hogy rengeteg dolgot vittünk véghez a Megerősítők Egyesületen keresztül a maglódi intézményekért és
családokért. Jelenleg a Martinovics téri játszótér felújítását szervezzük a maglódi családokkal. Célom, hogy egy lendületes fiatal gondolkodással még többet tudjak tenni a maglódi
közösségért, a családokért, valamint kis lépésekben változásokat elérni együtt az Önök támogatásával. A 4-es számú választókerületben
indulok, és abban kérném a segítségüket, hogy
amennyiben van olyan ismerősük, akik ezen
utcákban laknak, kérem jelezzék feléjük: szavazzanak rám, hogy függetlenként képviseljem őket. A 4-es számú választó kerület utcái:
Bem utca, Damjanich utca, Jászberényi utca,
Kinizsi utca, Linné Károly utca, Móricz Zsigmond utca, Perczel Mór utca, Táncsics Mihály utca, Thököly utca, Tompa Mihály utca.
Nagyon köszönöm a támogatásukat! Kemény
lesz a verseny, de nem lehetetlen, hogy egy
sportszerű küzdelemben végre egy független
képviselő is bejusson.

Testületi ülés
2019. szeptember 19-én az óvodavezetők beszámolójával kezdődött a képviselő-testületi ülés, akik beszámoltak a
2018/19-es nevelési évről. Ezt követően
az iskolaigazgató ismertette a 2018/19es tanévet.
Döntöttek a képviselők egészségügyi
támogatásról és a Rákóczi Szövetéség
kérelméről, amely értelmében 200 ezer
forintot szavaztak meg Bene és Gömörhosszúszó testvértelepülések magyar
nyelvű oktatására.
A Bursa Hungarica program keretében
havi 5000 forinttal támogatja Maglód a helyi, rászoruló, pályázatnyertes tanulókat.
Megszavazták, hogy a Martinovics-téri játszótér lefektetendő gumiszőnyegét
(vagy más burkolatát) támogatják majd,
amint elkészül a szakvélemény.
Beszámoltak az önkormányzat bizottsági elnökei az elmúlt ciklus munkájáról.
Az október 13-i önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságaiba –
a törvényesség érdekében – újabb tagot
és póttagokat delegáltak, majd zárt ülés
következett.

Jótékonysági családi nap
Egészségügyi eszközökre 80 ezer forint, defibrillátor készülék megvételéhez pedig egyelőre 150 ezer forint
gyűlt össze a MagHázban rendezett
Légy Jó! – Jótékonysági családi napon,
amelyet a MAGAM Egyesület, Maglód Város Önkormányzata és a Maglódi KEF rendezett.
Sikeres volt a Légy Jó! – Jótékonysági
családi nap, hiszen a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően 150 ezer forinttal
sikerült hozzájárulni a MagHáz – Maglódi Művelődés Házában elhelyezendő
defibrillátor készülékhez, valamint hat
vércukormérővel, két vérnyomásmérővel és egy mobiltelefonnal tudták segíteni a Gyömrő és Környéke Szociális és
Szolgáltató Központ maglódi betegekhez
házhoz járó gondozóit. A rendezvény fővédnöke Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, védnöke pedig Tabányi Pál,
Maglód város polgármestere volt.
A MAGAM – Maglódi Amatőrök
a Kultúráért Egyesület, Maglód Város
Önkormányzata és a Maglódi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös jótékonysági rendezvényén – ahogy lenni
szokott – a családbarát programok, és a
maglódi, valamint környékbeli produkciók kaptak főszerepet. A MagHáz színháztermében délutántól kezdve egymás után
következtek az érdekes, zenés, kulturális
előadások: színpadra lépett a Lévai Attila vezette Kacamajka Városi Néptáncegyüttes, akiknek élő hangszeres zenekar
húzta a talpalávalót. A táncos előadások
sorát gazdagították még Zumba Kids, az
E-Dance Tánc- és Mozgásstúdió, az RSG
– Art Motion és a Mirabell Táncegyüttes,
valamint a Sziluett Mazsorett növendékeinek nívós előadásai. A program végén
pedig a maglódi iskolások színdarabjai
kaptak főszerepet: Kanicsár Bori és a

8./D. a „Jónak lenni jó”, a Holkó Ági és
Győriné Nagy Ágnes vezette 4. évfolyamos színjátszókörösök pedig a „Minden
egér szereti a sajtot” című darabot adták
elő. Távol-keleti érdekességet, kínai tradicionális oroszlántáncot mutatott be a
Bian Hua Shaolin Kung Fu Harcművészeti Egyesület.

Eközben egy igazi fergeteges forgatag alakult ki a MagHáz előterében, ahol
a vendégek apraja-nagyja kipróbálhatott mindenféle kézműves foglalkozást,
gyöngyfűzést, a gyerekek csillámtetoválást is készíttethettek maguknak, tesztelhették nyelvtudásukat a Kiddiwink
Kölyök Angol Nyelviskola standjánál,
vagy akár kristálygyöngyökből különleges karkötőket, vagy nyakláncokat is
fűzhettek maguknak. Az Országos Mentőszolgálat, valamint a rendőrség munkatársai pedig hasznos ismeretekkel,
tanácsokkal látták el a vendégeket. Aki
megéhezett, Viki Konyhája jóvoltából
finom kemencés ételeket kóstolhatott.
Az est lezárásaként pedig a Madarak
Házibulizenekar szolgáltatta a muzsikát,
a jó hangulatot.
Barta László – Sereg László

Fotók: Radosza Sándor

Papp Ildikó
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

programok
október 5. szombat, 19.00 Erdélyi Szüreti Bál
október 6. vasárnap, 12.00 Az Aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés az Aradi emlékműnél
október 7. – november 7. Németh Ella maglódi
kortárs képzőművész kiállítása – ingyenesen
látogatható hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig,
hétvégén a rendezvényeinktől függően.
október 10–13. Vermesy Fesztivál
október 12. szombat, 09.00–13.00
Növénybörze a MagHáz udvarán
október 14. hétfő, 14.00–18.00 Véradás
október 15. kedd, 18.00–20.00 Fogyi Klub
október 16. szerda, 18.00 Komolyzenei koncert
október 18. péntek, 08.00–12.00 Pályaválasztási nap
október 19. szombat, 19.00 Mindörökké operett
Csonka András, Peller Károly, Szendi Szilvi,
Molnár György – a jegy ára: 3500 Ft
október 20. vasárnap
09.00–13.00 Bababörze
10.00 Kézműves foglakozás
11.00 Halmos Béla táncház a Nyerítő zenekarral
a táncot Galambos György oktatja, belépő a gyermekeknek 300 Ft, kísérőknek ingyenes
október 23. szerda, 11.00 Városi megemlékezés az
1956-os forradalom tiszteletére a Bellus János
téri 56-os emlékműnél
október 25. péntek, 14.00 Tudománynap
a Központi Iskola aulájában
október 26. szombat, 19.00 Palya Bea koncert
A jegy ára: 4900 Ft
október 29. kedd, 18.00–20.00 Fogyi Klub
november 4. hétfő Nemzeti gyásznap
november 8. péntek Ötórai tea – Magam Egyesület
november 9. szombat Márton napi kézműves foglalkozás és táncház
november 9. szombat Tollfosztó Bál a Roszicska-Harmatocska Hagyományőrző Egyesület szervezésében
november 15. péntek, 19.00 Páratlan páros
Színházi előadás a Bánfalvy Stúdió előadásában.
A jegy ára: 3500 Ft
november 16. szombat Tök buli retro discoval
november 17. vasárnap, 16.00 Jegesmaci barátai
Zenés bábjáték. A jegy ára: 1400 Ft

Maglód,
Fő utca 4-6.

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

18. Vermesy Művészeti Napok
Evangélikus templom október 11. péntek, 18.00
Julianne Bookhagen (Németország) énekművész ■ Vermesy András (Németország) zongoraművész ■ Vásáry André énekművész ■
Túri-Nagy János zongoraművész ■ Magdala Ökumenikus Városi
Kórus ■ Pimpimpáré Gyermekkar
Katolikus templom október 12., szombat 18.00
Vermesy Kamara Filharmónia - Esterházy Pál: Harmonia Caelestis
1711, vezényel Selmeczi György ■ Kostyák Attila - Simon Barbara - Szentgyörgyi László Trió ■ Bak Ernő Trió ■ Simon Barbara
orgonaművésznő,
Református templom október 13., vasárnap 10.30
Veress Ábel, Cziffra György díjas zongoraművész ■ Vermesy Fúvószenekar, vezényel Jutasi Miklós ■ Mácsainé Szegő Klára zongoraművésznő ■ A Vermesy Péter Művészeti Iskola Kóruskája –
vezényel Mácsainé Szegő Klára
MagHáz október 16., szerda 18.00
Csépe Milla és Agafonova Ludmilla festészeti kiállítása ■ Bogáti-Bokor Orsolya hegedű ■ Lászlóffy Réka Ildikó zongora-előadása
Fesztiváligazgató: Tóth István

Növénybörze
MagHáz udvara október 12. szombat, 09.00–13.00
A rendezvény célja, hogy a már otthon
feleslegessé vált dísz- és haszonnövényeket elcseréljük, vagy elajándékozzuk. Aki gondolja, bizonyos összeget is
lehet kérni a növényekért, de aki szeretne felajánlani dísznövényeket a város
szépítéséhez, azt is megteheti. Lehet
hozni: virághagymákat (tulipán, jácint,
stb.), évelőket (liliom, írisz stb), haszonnövényeket (szamóca, málna, stb.), szobanövényeket, esetleg virág- és egyéb
vetőmagot. Tegyük szebbé városunkat!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyéb információ a Magház oldalán.
Falusi-Tóthné Koller Ilona
+36 30 684 8932

Tisztelt Maglódiak!

Az első világháborúban harcolt maglódi katonákról próbálok korabeli csoportképeket és egyéb portrékat összegyűjteni
családfakutatás céljából. Amennyiben rendelkeznek ilyen fotókkal, kérem keressenek bizalommal az elsovilaghaboru14@
gmail.com e-mail címen, illetve telefonon a 0620 320 5818-as
telefonszámon. Köszönettel: Galambos Attila
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Utcazenészek és zenekedvelők tömege
foglalta el szeptember 14-én a Szent
István teret. A II. Maglódi Utcazenész
Fesztivál nem különbözött sokban a
tavalyitól, jó hangulatban, zeneszótól
hangosan telt el a nap. Az időjárás is
kedvezett a rendezvénynek, ezért „felhőtlenül” élvezhettük a fesztivál nyújtotta színvonalas programokat.

Természetes, hogy Kecskemétről és
Pécsről is jöttek fellépők a II. Maglódi
Utcazene Fesztiválra, de Julio Castillo
például Dél-Amerikából, Peruból érkezett hozzánk. Nem a díjazás, és nem is
egy lemezszerződés reményében látogattak el hozzánk ország-világ flasztermuzsikusai, hanem magáért a zenélésért.
Tizenkét egyéni zenész vagy zenekar
csinált fergeteges hangulatot szeptember
15-én a Szent István-téren. A szigorú zsűri (Késmárky Uzonka - Turós György –
Hajdú Oszkár) fellépőként csak 2-2 dalt

engedélyezett, de ők
sem tudtak ellenállni
a kísértésnek, és a végén minden fellépőnek
megengedték,
hogy
még egy nótát eljáts�szon.
Ennek a fesztiválnak nem volt vesztese.
(Kivéve azok a maglódi zenekedvelők,
akik lemaradtak a nyílt színi zeneszóról.)
A zsűri nagy nehezen mégis csak megnevezte ki a jók közt is a legjobb, a Visszaesők zenekarra esett a választásuk, a többiek valamennyien másod helyezettek lettek.
A MagHáz színvonalas szervezésén kívül meg kell említenünk a zsűri szakértelmét, a Nőklub tagjait, akik lángost sütöttek a résztvevőknek, a Nyugdíjas klubot,
akik palacsintával kedveskedtek, Nagy
Vikit a finom kenyerekkel – buktákkal, a
kürtőskalács árust, a kristályékszerek készítőjét, a könyvtárosokat, akik fillérekért

Fotók: Radosza Sándor

Flasztermuzsikusok

árusították az olvasnivalót, a vattacukor
árust, és a városnéző kisvonatot, amely
mit sem veszít népszerűségéből a rendezvények során. Azokat az érdeklődőket
pedig, akiket zavart a „lárma”, a villanyvonaton pedig szédültek volna, ezért nem
ültek fel rá, a MagHáz udvarán várta a Kapusznyika fesztivál. A napot az éjszakába
nyúló, fergeteges utcabál zárta.
A fesztiválban idén sem csalódtunk:
a közönség most is azt kapta, amit várt,
sőt, még többet is! Csodálatos hangulatú
nap volt, ami bebizonyította, hogy lehet
egymás mellett élni és zenélni békésen,
anélkül, hogy belekötnénk abba, amit a
másik csinál. Jövőre is csak ugyanígy!
Köszönjük a műsorvezetést Szever
Pálnak. Köszönjük a Nők Klubjának, a
Nyugdíjas Klubnak, a Roszicska Egyesületnek a finomságokat, az Andor - Manna
büfének, Mohácsi Évának - kürtős kalács,
Kovácsné Domine Bettinek - kristályékszerek, Nagy Vikinek, Bak Ernőnek és
zenekarának, és mindenkinek, aki közreműködött a rendezvény lebonyolításában.

Nemlétező tárgyak

Fesztiválok hónapja

Amikor rátaláltam a fotóira, tudtam, hogy ezt a kiállítást Maglódon
is meg kell rendeznünk! Igazán
nagy ötlet volt létrehozni azokat a
tárgyakat, melyek csak a magyar
nyelv gazdagsága miatt jöhettek
létre. Halvány lila dunszt, szürke
szamár a ködben, akasztófavirág,
fészkes fene…
A standup comedy előadóit megszégyenítő humorral fűszerezve
nyitotta meg a Nemlétező Tárgyak
Tárlatát Buzás Mihály fiktív-tárgyakasztófavirág
elemző és rekettyés-analizátor, aki
a fő „ötletgizda” Túri Erzsébet díszlet- és jelmeztervező és Zugmann Zoltán színi direktor mellett. A korántsem hétköznapi kiállítás a magyar verbális kultúra azon „szereplőiről” szól, amelyekről nap mint nap beszélünk, de még senki nem látta őket.
A vicces kiállítás már sok helyen kiváltotta a látogatók tetszését, és ez Maglódon sem volt másként. Külföldre is több meghívást kapott a tárlat, holott az ember azt gondolná, ezek kifejezetten hungarikumok. A Nemlétező Tárgyak nagyon is létező
élménydózisát a MagHázban láthatták az érdeklődők. P-O. J.

Az anyám „ha most feltámadna, s eljőne közétek” (idézet
Arany Jánostól) döbbenten csapná össze a kezét: minek a kapusznyíkának fesztivál?! A kapusznyíkához liszt kell, élesztő,
cukor, zsír, dinsztelt káposzta, kemence vagy sparhelt. Esetleg gázsütő. De nem fesztivál! Csakhogy változnak az idők,
és vele együtt Maglód is, és sokan az itt élők közül már nemhogy az összetevőit nem tudják, de azt se, egyáltalán mi az
a kapusznyíka. Ezért rendezi meg a Roszicska-Harmatocska
Hagyományőrző Egyesület évről évre a Kapusznyíka Fesztivált. 300 darab félhold alakú, aranybarnára sütött, kelt tésztát készítettünk el idén is, és osztottuk szét szeptember 14-én
a Magházban. Nem hiányzott a rendezvényről a zene, a tánc,
a hagyományos maglódi népviselet és a vidám beszélgetés sem.

Kép és szöveg: Osztertág István
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(Az előző számunkban megjelent cikk folytatása)
Felavattuk testvér-településünkön, Lövétén, Attila hun király
negyedik Maglódon készült szobrát. A lövétei és a maglódi
polgármesterek beszédei után Mudi Róbert berzétei református lelkész mondott szentelőbeszédet. A Zsoltárok könyvéből
olvasott fel. Egy meghatározó sort emelnék ki: „Boldog nép
az, amely érti a kürt szavát.” (89.16)

Fotó: Maglódi Polgári Kör

Hívott minket valaki, valami, mert a kürt szavát meghallottuk. Attila a mienk, hun leszármazottaké – méltatta a hun király
nagyságát, aki vasmarokkal tartotta össze népét. Amikor mozgósított, a kürt szavával hívta őket. Manapság is példa lehetne,
hogy ha megszólal a kürt, akkor mozduljon a nép, ha Isten szólít. Megtudjuk-e hajtani a fejünket egy felsőbb hatalom előtt?
Attila ezt megtette, meghajtotta a fejét Róma előtt (megkegyelmezett nekik), Isten előtt. Te tudsz-e engedelmeskedni ennek
a hatalomnak? Ismered-e a kürt szavát? Nem elég ismerni az
Istent, engedelmeskedni kell neki! Nem elég ismerni a történelmet, a keresztyénséget, a kultúránkat, benne kell élni, áldozatot kell hozni érte! Áldozatot kell hozni a testvérért, a magyar
véredért! Ma is hallani a kürt szavát, menni kell, szól a telefon
(a kürt). Hallani a lélek szavát, az Isten hangját, szól a templom
harangja, szól az Isten kürtje. Elengedni a sértést, megbocsájtani! Ébresztő emberek! Másokért hozott áldozattal összefogni, mint Attila korában. Ébredjetek! Egész Kárpát-medencében
össze kell fogni és meghallani a kürt szavát!
Ezek voltak lelkész úr zárószavai, egy nagyon fontos és
gondolatébresztő mondat. A „kürt szava” itt cseng azóta is a
fülemben. A beszéd után körbeállva a szobrot, egymás kezét
fogva mondtuk el a Miatyánkot és elénekeltük a magyar és a
székely himnuszt. Felemelő érzés volt! Kostyák Attila hegedűjátéka színesítette a műsort, majd a lövétei táncosok jó hangulatú előadásával zárult az ünnepség. Ezt egy finom ebéd és egy
jó beszélgetés követte.
Köszönet minden adományozónak, hogy ez a szobor is
létrejöhetett és méltó helyet kaphatott. Köszönet Rizán Istvánnak (a Tüzép vezetője), aki a daruzásban segített immár
sokadszor. Külön köszönet Merczel Jánosnak (Tüsi), aki a
szállítást vállalta.
Remélem minél többen meghallják a „kürt szavát”, és egymást erősítve haladunk az úton a jó cél felé.
Falusi-Tóthné Koller Ilona

Apasági tájékoztató

a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal
kapcsolatban

Tájékoztatom mindazokat a kismamákat, akik „hajadon”,
„elvált” vagy „özvegy” családi állapotúak és gyermeket várnak, hogy a gyermek megszületése előtt Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az Anyakönyvvezetőnél (I. emelet 16-os iroda) a születendő gyermekre a leendő
apa apai elismerő nyilatkozatot tehet!
Ehhez nem szükséges, hogy maglódi lakcímmel rendelkezzenek, csak az alábbi feltételek kellenek hozzá:
A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét leendő szülő együttes
jelenléte!
Szükséges iratok:
• mindkét leendő szülő érvényes személyi igazolványa és
lakcímkártyája (vagy a személyi igazolvány helyett érvényes útlevél a lakcímkártyával együtt), A Jogosítványt,
mint fényképes igazolványt anyakönyvi ügyekben nem
fogadjuk el!
• Szakorvos (nőgyógyász) által kiállított igazolás a fogantatás vélhető idejéről illetve a szülés várható időpontjáról, (a
terhes-kiskönyvet és az ambulánslap erre a célra nem jó!)
• amennyiben a kismama elvált családi állapotú, akkor a
válásról szóló jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt
házassági anyakönyvi kivonat,
• amennyiben a kismama családi állapota özvegy, úgy a
záradékolt házassági anyakönyvi kivonat szükséges.
Nagyon fontos, hogy az „elvált” és „özvegy” családi állapotú anyukák születendő gyermekére csak abban az esetben
tehet a vérszerinti apa apai elismerő nyilatkozatot, ha a válásról szóló bírósági végzés jogerőre emelkedése napjától, vagy a
haláleset napjától, a szülés várható időpontjáig eltelt 300 nap!

Fotó: internet

Attila Lövétén

Amennyiben a két időpont között nem telt el 300 nap, úgy
minden esetben a volt férjet kell a gyermek apjának tekinteni!
Házas családi állapotú anya gyermekére nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni! A gyermek apjának minden esetben a férjet kell tekinteni!
Mindkét fenti esetben apasági per lefolytatása után a bíróság
dönt az apa személyéről. (Apaság vélelmének megdöntése.)
Az apai elismerő nyilatkozat megtétele a terhesség megállapítása (orvosi igazolással) és a szülés közti időben bármikor
megtehető! Nagyon fontos tudnivaló, hogy a „Teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozatnak” nincs lejárati ideje! (A terhesség ideje alatt bármikor megtehető, nem kell kivárni a szülés
előtti utolsó heteket!)
Bármilyen egyéb kérdésük van, hívjanak a 29/526-093-as
telefonszámon. Minden kismamának jó egészséget és boldog
anyaságot kívánok!
Potocska Györgyné, anyakönyvvezető
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2019. október

Iskolai hírek

Egri vitézek

Rendkívüli kirándulások
hetőség volt barangolni az élő sövényből
alkotott labirintusban.
Minden nap sok érdekes és feledhetetlen élményben volt részük a diákoknak.
Nap végén London külvárosában a Temze partján található üdülőpark kényelmes
mobilehome szállásain tudták kipihenni
a fáradalmaikat.
Az egy hét elteltével kompra szálltak
és búcsút intettek Dover fehér szikláinak.
„Örök emlék marad ez a szuper 7 nap”
(Az egyik résztvevő diák véleménye.)

„Határtalanul”
4 napos út Erdélyben, Székelyföldön
Iskolánk két hetedikes osztálya (7.C és
7.D) 2019. szeptember 09-12. között 4
napos kiránduláson vett részt Erdélyben
a „Határtalanul” – a nemzeti összetartozás programja keretében.
A program nemes célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése.
A program keretében a magyarországi
iskolák tanulói állami támogatással a
szomszédos országok magyarlakta területein osztálykiránduláson vehetnek
részt, így személyes tapasztalásokat szerezhetnek külhoni nemzettársainkról.
Az utazást a TALABOR Utazásszervező cég bonyolította le. Pályázatunk címe:
Erdélyi mondák és legendák nyomában.
A kiránduláson 49 gyermek és 4 pedagógus (Nagy Judit, Késmárky Uzonka, Farkasné Nagy Ágnes, Hunyadvári
Tibor) vett részt. Honismereti vezetőnk
Tóth Andrea volt, akinek nagyon hálásak
lehetünk a sok információért, személyes
élményeinek elmeséléséért, székelyföldi mondák felolvasásáért és mindenért,
amivel gazdagodtunk az út során, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Kirándulásunk főbb helyszínei:
1. nap: Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Tordai sóbánya, Farkaslaka,
Székelyszentlélek, ahol 3 napig szállásunk volt. Szállásunk és ellátásunk kiváló volt. Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak minket. 5 családnál voltunk
elhelyezve, minden igényünket kielégítő
házakban. Étkezésünk a helyi panzióban
volt. Finomabbnál finomabb ételekkel,
helyi specialitásokkal is kedveskedtek
nekünk. Így ízelítőt kaphattunk a székely
vendégszeretetből.
2. nap: Látogatás a székelyszentléleki
általános iskolában, Szováta (Medve-tó),
Parajdi sóbánya, Korond, Csíksomlyó,
Székelyszentlélek.
3. nap: Szejkefürdő, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békás
szoros, Székelyszentlélek.
4. nap: Fehéregyháza (Petőfi emlékmű),
Segesvár, Marosvásárhely, Királyhágó.
Csodálatos 4 napot töltöttünk Erdélyben.
Reméljük, hogy tanulóinkban mély nyomot
hagytak az átélt pillanatok, az ott élő magyar
emberek, a meglátogatott helyszínek, és tudatosul bennük, hogy tőlünk több száz kilométerre élő emberek is nemzettársaink, mert
„mi egy vérből valók vagyunk”.

Fotó: Roma Önkormányzat

A nap végén a Szépasszony-völgybe
mentek, ahol igazi cigányzene szólt minden vendéglőben, és kisvasút hordta a turistákat. Mindenki fantasztikusan érezte
magát ezen a napon. Kellően elfáradva,
de annál nagyobb élményekkel tért vis�sza a kis csapat Maglódra.

Régi kardunk

Fotó: Iskola

Anglia – London
2019. június 30-án a maglódi iskola 4
fős lelkes csapata felszállt a Challange
diákutaztató iroda LONDONBA induló buszára. Az iskola által szervezett
egy hetes kirándulásra Andrásné Molnár Judit angol nyelvtanárnő kísérte el a
diákokat. Ottlétük alatt látták London fő
nevezetességeit, kirándultak a középkori hangulatú Canterburybe, a tengerparti Brightonba. A hazafelé vezető úton a
Leeds-kastélyt is megnézhették, ahol le-

Maglód város Roma Önkormányzatának
húsz tagja augusztus 24-én, szombat reggel Egerbe indult kirándulni Suhaj Éva
elnök szervezésében. Hetek óta nagy izgalommal várták ezt az alkalmat, hogy
újra együtt legyen a jól összeszokott kis
csapat. Először az egri várat tekintették
meg, majd a vármúzeumot, a börtönt és
a katakombákat. Régi kard- és fegyverbemutatót is láthattak, majd egy valódi
nagy fegyverdurranást is hallhattak az
egri vitézektől. A finom egri ebéd elfogyasztása után megtekintették a Bazilikát, ahol nemcsak a gyönyörű épület
szépséges freskóit csodálhatták meg,
de felemelő élményt nyújtott az orgona
hangja is.

Versenyhírek

• Bácsfalvy Detti Magyar Bajnok lett a Kiskunfélegyházán rendezett Országos
•

Bajnokság Western Pleasure Gyerek kategóriában. Az Országos Bajnokság Walk
Trott versenyszámában 2. helyezést ért el.
Szabó Alex birkózó a Szlovákiában rendezett nemzetközi versenyen 4. helyezésért ért el.

A Maglódi Polgári Kör kérésére,
Péter László maglódi öntőmester
felajánlásával elkészült annak a
kardnak a másolata, amelyet ismeretlenek elloptak az első világháborús emlékműről.
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Püspöki szentbeszéd
A maglódi származású Marton Zsoltot, a budapesti Központi Papnevelő Intézet korábbi
rektorát augusztus 24-én ünnepi szentmise
keretében püspökké szentelték és beiktatták
főpásztori hivatalába a váci székesegyházban. Közöljük első püspöki szentbeszédét.
Krisztusban Kedves Testvéreim!
„Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13b)
Ezt a szentírási igét választottam püspöki jelmondatomnak, mivel megtapasztaltam Isten
hűséges szeretetét eddig életemben, és a jövőben is számítok rá.
MÚLT
Köszönetek
Mindenekelőtt köszönetet mondok Istennek
az életemért, mindazokért és mindért, amit tőle
kaptam. Köszönöm, hogy meghívott a papi és
a püspöki szolgálatra.
Gyermek-, kamasz- és ifjúkor
Isten után köszönöm szüleimnek, hogy fölneveltek: édesanyámnak nagyszívű,
gyöngéd szeretetét és megboldogult édesapámnak biztonságot
adó, józanságát. Ő már égből követte ezt a liturgiát. Hálás vagyok,
hogy édesanyám, testvéröcsém és
családja velem ünnepelhet.
Köszönöm öcsémnek, hogy töretlenül szeretjük egymást.
Köszönöm keresztszüleimnek és
unokatestvéreimnek, hogy mindig otthon lehettem náluk.
Köszönöm barátaimnak az őszinte kapcsolatokat.
Köszönöm Maglódnak, ahol fölnevelkedtem, kiemelten az egyházközségnek, megboldogult plébánosomnak,
Horváth József atyának, a protestáns testvéreknek, akik között a Bibliát megszerettem, és
az önkormányzatnak, ahol egykor szolgáltam.
Köszönöm egykori tanáraimnak, a piarista
atyáknak, hogy a kecskeméti gimnáziumban
igényes lelki- és szellemi életre, valamint rendszeretetre neveltek.
Köszönöm azoknak, akik a hivatásom kibontakozásában segítettek: lelki atyáimnak, elsősorban Szegedi László atyának és a Tápió-menti
Nagyboldogasszony Közösségnek, akik segítettek Isten országa felfedezésében és építésében.
Kuminetz Géza atyának az elszánt szeretetben
adott példájáért.
Bíró László püspök atyának óriási emberségéért.
Köszönöm volt papnevelőimnek, tanáraimnak, kispaptársaimnak – Veszprémtől Győrön át, Budapestig – az együtt töltött évek lelki-szellemi kincseit.
Köszönöm azoknak, akikkel eddigi életem folyamán együtt dolgoztam kezdetben pedagógusként, majd papként és a papnevelőként.
Hálás vagyok azokért a kedves testvérekért,
ahol korábban szolgáltam: a nagykátai, dányi
és gödi plébániákon.
Külön köszönöm a dányi származású kedves,
megboldogult paptestvéremnek, Szekeres Mihály atyának a befogadó szeretetét, és általa az
egész Fokoláre Mozgalomnak, mindazt, amit

tőlük kaptam. Mihály atya négy éve ezen a napon költözött el a földi életből. Hiszem, hogy ő
imáival támogat püspöki szolgálatomban.
Hálával gondolok a budapesti Egyetemi templom híveire és a Központi Szemináriumra,
ahol négy évig kispapként és kilenc évig elöljáróként élhettem, szolgálhattam. Külön köszönöm elöljáró-tárasaimnak az ima- és munkaközösséget, és kispapjaimnak, akikkel őszinte
kapcsolatban formáltuk egymást.
Köszönetet mondok megboldogult Keszthelyi
Ferenc püspök atyának, aki pappá szentelt, aki
megbízott bennem, és akiknek titkára lehettem.
Külön köszönöm Beer Miklós püspök atyának,
hogy megismerkedésünk óta bizalmába fogadott,
mindig támogatott. Köszönöm az ő hatalmas emberségét, ami példa számomra. Köszönöm az ő
munkatársainak, hogy mindenben segítségemre
voltak a mai nap megszervezésében.
Köszönöm a Szentatyának, Ferenc pápának a
püspöki kinevezésemet.

Köszönöm Erdő Péter bíboros úrnak, Magyarország prímásának, hogy püspökké szentelt,
köszönöm nuncius úrnak, a Szentatya képviselőjének, hogy társszentelőként képviselte a
Szentatyát. Your Excellency, thank you for the
ordination!
JELEN
Programom
Nagykátai káplán koromban elmentünk a
strandra a hittanosokkal, akik korábban talán még nem láttak papot fürdőnadrágban. Az
egyik kisgyerek odajött hozzám és azt mondta:
az atya olyan, mint egy ember.
Szeretnék püspökként is ember lenni.
Köszönöm a püspöki karnak, hogy befogad a
közösségébe. Szeretnék ennek a közösségnek
értékes tagja lenni: szeretnék – a papi közösségben megélt tapasztalataim alapján –, testvér
lenni, és fölajánlom eddigi szerény pedagógusi-papnevelői tapasztalataimat.
Kedves Paptestvérek! Köszönöm Nektek a
tőletek kapott szeretet és barátságot. Ugyanazzal a szívvel szeretnék jelen lenni közöttetek,
mint eddig, nem kilépve a papi rendből, hanem
főpásztorotokként, a presbitérium élén állni. Hálás vagyok a tíz éves plébánosi és a hét
éves esperesi tapasztalatokért, hogy ez által
részesülhettem örömeitekben, és megérthettem
nehézségeiteket is. A II. Vatikáni Zsinat szellemében szeretnék atyátok lenni, idősebbeknek

és fiataloknak egyaránt, akik nekem első számú
munkatársaim vagytok. Szeretném, ha megéreznétek és megtapasztalnátok, hogy rám mindig számíthattok, én is számítok rátok. Szeretnék mindenkivel személyesen találkozni, és
lehetőségeim szerint mindenkit meglátogatni.
Elfogult szeretettel fordulok felétek kispapjaim, és azok felé is, akik diakónusi, akolitusi
vagy lektori szolgálatra készültök.
Szeretettel köszöntöm az egyházmegyében
szolgáló diakónus testvéreket is, akik házas
emberként szolgálatotokkal részt vesztek a
plébániai közösségépítésben, és megjelenítitek
az Egyház elesetteket felkaroló, az egyház peremén lévőkhöz is eljutó, szolgáló arcát. Rátok
is számítok.
Örülök az egyházmegyében szolgáló világi munkatársaknak is: nektek a liturgiai szolgálatot teljesítő akolitusoknak és lektoroknak, a püspök
tanítói megbízatását képviselő hitoktatóknak, és
a katolikus oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak. Fontos szerepetek van
Isten országa építésében.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Híveket! Szent Ágoston azt
mondta: „Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök.”
Így szeretnék jelen lenni közöttetek. Köszönöm azt a sok-sok imát,
amit tőletek kaptam. Imádságaitokra a továbbiakban is számítok.
Azt kérem, hogy szeressétek a
papjaitokat, imádkozzatok értük,
és azokért, akik a lelkipásztorkodásban segítségükre vannak. Veletek együtt alkotjuk Krisztus Egyházát. Mivel püspökként is szeretném
megismerni az egyházmegyémet, a plébániai
ünnepek alkalmával találkozni fogunk.
Püspökké való kinevezésemkor sokan imádkoztak, gratuláltak és őszintén örültek ennek.
Köszönöm szépen, ezek számomra erőforrások! Tudom, hogy sokan nagy várakozással
vannak felém, és akadnak olyanok is, akikben
bizonytalanság van a jövő miatt. Szabadjon
egy hasonlattal élnem: nem bozótvágóval jöttem vissza az egyházmegyébe, de jó szőlősgazda módjára – a Szentlélekre figyelve –, ha kell,
megmetszem a szőlőt ott és akkor, amikor szükséges. Nem azért, hogy fájjon a vesszőknek, hanem, hogy a tőke még bővebben teremjen.
JÖVŐ
Püspöki címerem pajzsában szerepel a piros
szín, a mindhalálig való szeretet szimbóluma.
Kinevezésemet egy vértanú szent emléknapján
kaptam, szentelésem pedig egy vértanú apostol ünnepén történik. Ezt Istentől jövő üzenetként és meghívásként értelmezem. Kész akarok lenni az életemet is odaadni Egyházamért
és a rám bízottakért, akár a vértanúság árán
is. Meghívom az egyházmegyémet, hogy a jövőben is elszánt hűséggel, és szelíd szeretettel
ragaszkodjunk az evangéliumi hithez és tiszta
erkölcsiséghez. Tudva, hogy ha mi botladozunk is, az Úr mindig velünk van, mert „Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13)
Ámen.
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Mácsai Rudolf (1926-2019)
Mácsai Rudolf, Rudi bácsi, 1926-ban
született Besenyszögön.
Paraszti családból származott, 25 hold
földön gazdálkodtak a szülei. Édesapja
korai halála miatt nagyszülei nevelték.
Már gyermekkorában megtanulta a kemény munkát, a kitartást, a haza szeretetét, a hagyományok tiszteletét. 1947-ben
asztalossegéd lett, majd elvégezte a 4
polgárit és azt követően a faipari technikumot. A Magyar Felvonógyárban kezdett dolgozni, és 38 év munka után innen
is ment nyugdíjba.

Rudi bácsi 1949-ben költözött Maglódra. Felesége székely származású as�szony volt, a helyi kultúrház igazgatója.
Sajnos azonban őt korán elvesztette és
ezt követően fordult Rudi bácsi teljesen a közéleti tevékenység felé, amely
nyugdíjba menetele után csúcsosodott
ki. A maglódiak leginkább szavalatairól ismerhetik: őszinte és egyedülálló
átéléssel mondott verseket az ünnepeinken. A Tamási Áron Erdélyi Kör tagjaként szívesen lépett fel az énekkarral is.
A Magyarok Világszövetségének rendezvényein állandó előadóként köszönthették. Dr. Kiszely István és Makovecz Imre
előadásai Rudi bácsi versmondása nélkül
elképzelhetetlenek voltak a kétezres évek
elején. A Kossuth téren több mint negyvenezren hallgatták egyedi előadásmódját. Mindenhol büszkén vállalta maglódi
mivoltát.
Rudi bácsi a feleségére is emlékezve
– de igazi lokálpatriótaként – saját költségén székelykaput állíttatott 2007-ben
a katolikus templom elé, így az egyik
legszebb köztéri alkotással ajándékozott
meg bennünket is.

Mácsai Rudolf lelkes lokálpatrióta
tevékenységét 2008-ban Maglód Város
Önkormányzata „Maglódért” Emlékéremmel jutalmazta.
Rudi bácsi a földműves munkától soha
nem vált meg. Híresen pedáns kertjében
rengeteg gyümölcsöt termesztett, melyet
elajándékozott óvodáknak, barátoknak,
utcabelieknek. Egy alkalommal Orbán
Viktornak, Magyarország miniszterelnökének is küldött a saját termésű, ízletes
gyümölcsökből. Hatalmas öröm volt számára, amikor a miniszterelnök felesége,
Lévai Anikó – aki maga is besenyszögi
származású – köszönőlevelet írt Rudi bácsinak.
Pár éve Vidnyánszky Attilával, a
Nemzeti Színház igazgatójával is megismerkedett, aki maglódi otthonában többször felkereste Rudi bácsit és meghívta
fellépőnek a színház szavaló-előadásába.
Erre azonban romló egészségi állapota
miatt sajnos már nem kerülhetett sor.
Városunk köztiszteletben álló polgáraként a trianoni emlékmű megalkotásánál, az I. világháborús emlékmű felújításánál és az Attila szobor állításánál
is jelentős anyagi támogatást nyújtott.
Szinte haláláig adakozott. Legutóbb felesége hagyatékát – amely többek között
értékes könyveket, míves porcelánokat,
kézi hímzéseket tartalmaz – ajánlotta fel
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának, amelynek
vezetősége ezt nagy örömmel fogadta el.
Egyszer megkérdeztük Rudi bácsitól,
honnan van ennyi ereje, energiája a rengeteg munkához? Azt válaszolta, hogy
2002 karácsonyán részt vett egy rendezvényen a Kossuth téren, ahol fogadalmat
tett a Szent Koronára. A fogadalom szövegében leírtak jelentik számára a kijelölt utat, aszerint él és cselekszik, ez ad
neki erőt.
Mivel egyre inkább állandó orvosi felügyeletre szorult, a múlt évtől egy kincsesbányai ápolási központ lakója lett.
Rudi bácsi itt is a kulturális élet középponti személyisége lett, szívesen mondott verset, vagy énekelt társainak.
Mácsai Rudi bácsit 93 évesen szólította magához a Jóisten. 2019. augusztus
27-én temettük el hozzátartozói és tisztelői részvételével, katolikus szertartás
szerint, barátainak szavalása-éneklése-muzsikálása mellett, az általa olyan�nyira szeretett maglódi földbe. Nyugodjék békében!
Maglódi Polgári Kör

Az evangélikus és
református gyülekezetek
közös alkalmai

Október 21–22-én reformációi előkészítő istentiszteletek
21-én 18:00-tól a református templomban,
22-én 18:00-tól az evangélikus templomban készülünk a Reformáció ünnepére.
Október 27.: Közös reformációi ünnep
10:30-kor protestáns reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk református és
evangélikus gyülekezetek részvételével
az evangélikus templomban.

Az evangélikus gyülekezet
alkalmai

Október 31.: A Reformáció ünnepe
10:30-kor tartunk istentiszteletet az
evangélikus templomban.
November 1.: Mindenszentek ünnepe
17:00-tól Halottak Napi áhítatot tartunk
az evangélikus templomban.
November 3.: Halottak emlékezete istentisztelet – az evangélikus templomban
10:30-kor kezdődő istentiszteleten emlékezünk meg az elmúlt egy évben elhunytakról és imádkozunk a hozzátartozókért.

A református gyülekezet
alkalma

November 3-án 10:30-tól a református
templomban vigasztaló istentiszteleten
emlékeznek meg az elmúlt egy évben
elhunytakról, és imádságban hordozzák
a gyászolókat.

A katolikus gyülekezet
alkalmai

Október 13.: 10:00-kor püspöki szentmise, katolikus templom
Október 23.: 08:30-kor Ünnepi szentmise
November 1.: Mindenszentek ünnepe,
18:00-kor szentmise
November 2.: Halottak napja, 08:00-kor
és 18:00-kor szentmise,
szertartás az állami temetőben 14:00-kor,
az egyházi temetőben 15:00-kor lesz.

Október 6-án városi

BÚCSÚ

lesz
a Liszt Ferenc utcában
és a Nagyhíd mögötti
területen.

Gólörömök és kapufák
Igen felemásra sikeredett felnőtt labdarúgócsapatunk előző szezonja a Pest megyei
I. osztály küzdelmeiben. Amilyen visszafogott teljesítménnyel rukkoltunk elő a szezon
nagy részében, olyan huszárosra sikerült a
hajrá, igaz ehhez kellett egy edzőváltás is.
A 24. fordulóban, amikor együttesünk a kiesés szélére sodródott, Nahóczky Attila vezetőedzőt a korábbi Fradi-kedvenc, a külföldön
és magasabb osztályokban is dolgozó Goran
Kopunovics váltotta. A szerb tréner utánpótlás-edzőnket, Rakita Gábort kérte fel segítőjének, és kettejük munkájának, valamint
mentalitásának eredményeképpen csapatunk
szenzációs hajrát produkált. Az addig 24 forduló alatt 5 győzelmet szerző gárda, az utolsó
6 mérkőzéséből 4-et megnyert, és bennmaradt
a megyei elitben. Kérdéses volt, hogy Kopunovics úrral kezdődik-e a nyári felkészülés,
hiszen sok helyről csábították, ám miután
megszerette Maglódot, a maradás mellett döntött. A felkészülési időszakban újra minőségi
munka vette kezdetét, így nem is volt meglepő, hogy csapatunk az összes felkészülési
mérkőzést megnyerte, majd a Magyar Kupa
Pest megyei selejtező sorozatában mindhárom mérkőzésén továbbjutott, így az országos
főtáblára kvalifikálta magát, ahol szeptember
21-én újabb verhető ellenféllel, a borsodi
első osztályban szereplő MVSC Miskolccal
találkozik. Együttesünk sikere
azért is megsüvegelendő, mert –
másokkal ellentétben – csak megyei első osztályú ellenfelekkel
találkozott a kupa selejtezőjében.
Nem csak a kupában, az augusztusban indult bajnoki szezonban
is szépen helytáll csapatunk. Az
első három fordulóban győzni
tudtunk, majd a Nagykőröstől –
kulcsembereink hiányában – sajnos kikaptunk. Felnőtt csapatunk
keretében – ahogy nyáron lenni
szokott – volt változás. Noha el
nem igazolt senki, vannak, akikre
ősszel nem számíthatunk. Ilyen
Vasas Attila, aki sérülés miatt,
illetve Nagy Csaba, aki munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja edzéseinket
látogatni. Hiányozni fog még Thurzó Máté is,
ő Angliába költözött. Védőposzton érkezett a
Hajdú-Bihar megyei első osztályból Lakatos
Balázs, az NB3-as rutinnal bíró, legutóbb a
BVSC-ben szereplő Garics Gábor, Csomád
csapatától Kontér Dávid, és a Pilis érintésével az Ikarustól Halász Balázs. Középpályán
régi-új játékost köszönthetünk Kalina Tamás
személyében, míg kapusposzton a Honvéd
akadémiájáról Schritt Martin érkezett hozzánk. A támadó szekcióban is erősítettünk, itt
Bordós László jött a szolnoki utánpótlásból.
Magyar Kupa PM-ág selejtező eredmények:
1. forduló: Törtel-Maglódi TC 2-2 (0-0)
büntetőkkel: 4-5 g: Rajz Miklós 2
2. forduló: Vecsés-Maglódi TC 1-1 (0-0)
büntetőkkel: 5-6 g: Borsos Gábor
3. forduló: Maglódi TC - Nagykőrös 2-0 (1-0)
g: Kourdakis Panagiotis, Poncok Csaba

2019/2020-as bajnoki eredmények:
1. forduló: Maglódi TC - Százhalombatta
2-1 (1-0) g: Borsos Gábor, Rajz Miklós
2. forduló: Tököl-Maglódi TC 1-2 (0-1) g:
Rajz Miklós, Kourdakis Panagiotis
3. forduló: Maglódi TC - Törökbálint 1-0
(1-0) g: Rajz Miklós
4. forduló: Nagykőrös - Maglódi TC 4-2
(3-0) g: Borsos Gábor, Bordós László
5. forduló: Maglódi TC - CSO-KI 5-1 (1-0)
g: Borsos G. 2, Rajz M. (11-esből), Ponczok
Cs., Kourdakis P, illetve Kiss B. (11-esből)
2019. 09. 21. 15:00, MAGYAR KUPA,
Maglódi TC - MVSC Miskolc 6:0 (4:0) g:
Rajz M. 2 (1 gól 11-esből), Ponczok Cs.,
Kőbányai R., Boros G., Budafai G.
Felnőtt csapatunk további őszi mérkőzései:
2019. 09. 28. 16:00, Vecsés - Maglódi TC
2019. 10.02., szerda, 18:30, Szentendre Maglódi TC
2019. 10. 05. 15:00, Maglódi TC - Dunakeszi
2019. 10. 12. 15:00, Gödöllő - Maglódi TC
2019. 10. 19. 14:00, Maglódi TC - Dunavarsány
2019. 10. 26. 13:30, Nagykáta - Maglódi TC
2019. 11. 02. 13:30, Maglódi TC - Biatorbágy
2019. 11. 10. 13:30, Veresegyház - Maglódi TC
2019. 11. 16. 13:00, Maglódi TC - Pilis
2019. 11. 23. 13:00, Törtel - Maglódi TC

ja, az U9-U10-es korosztály pedig Filácz
Imréhez tartozik. A legkisebbek, vagyis az
óvodai előkészítő, és az egyesületi U6-U7es csapat felkészítését Bíró Roland, Lévai
Csaba és Nagy István (Csiga bácsi) végzi,
munkájukat Fekete Kristóf segíti. Sportegyesületünk minden korosztályban várja a focizni vágyó gyermekek, fiatalok jelentkezését,
főleg az U19-ben (1999–2003). Jelentkezni
a 0620 332 3667-es telefonszámon, vagy a
magloditornaclub@gmail.com címen lehet.
Meg kell még említeni öregfiúk korosztályunkat, akik a tavasszal zárult bajnokságban
bronzérmet szereztek, illetve felnőtt futsal
csapatunk az országos bajnokság második vonalában, vagyis az NB II-ben az ötödik pozícióban zártak. NB 1-es U18-as futsal gárdánk
a középmezőnyben végzett, de Szabó Dominik révén – 56 góllal – gólkirályi címnek
örülhettünk. Sajnos felnőtt csapatunk kiváló
eredménye ellenére egy osztállyal lejjebb, az
NB3-ban indul a 2019-2020-as kiírásban, és
utánpótlás együttest sem állítunk ki.
Súlyemelő szakosztályunk – környékbeli
jó hírének megfelelően – továbbra is szép
eredményekkel büszkélkedhet. Annak ellenére, hogy kis „műhelynek” számítunk,
felnőtt és utánpótlás szinten is szép eredményeket tudunk felmutatni. Ádám László
szakosztályvezető és Sebestyén Zoltán edző felkészítésével dolgozó versenyzőink több
nagy versenyről is éremmel térhettek haza. Dr. Kerekes Milán
aranyérmet szerzett a Budapest
bajnokságon, ugyanott Aranyos Anett ugyancsak első, míg
Banyó Gabriella második lett.
Szolnokon Aranyos Anett újra
aranyat szerzett, az ezüstérem
pedig Szabóné Dósa Anna nyakába került. A Masters OB-n
Banyó Gabriella az első, Szabóné Dósa Anna a második helyen
végzett, míg a férfiak mezőnyében Szomolányi Zsolt állhatott
fel a dobogómásodik fokára.
A kiemelkedő eredménysorral rendelkező
Meizl Máté ebben a szezonban még nem
tudott versenyen indulni, de remélhetőleg
hamarosan már minden akadály elhárul a
dobogóra lépése elől.
Fotó: MTC
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A felnőtt együttesénél végbement változások
utánpótlás csapatunkra is kihatással voltak,
hiszen az U14-el tavaly bajnoki, míg idén az
U15-el bronzérmet szerző Rakita Gábor nem
tudta folytatni a munkát U16-os és U19-es
együtteseinél. Előbbi csapatot a felnőtt csapat egyik kiválósága, Borsos Gábor vette át,
míg utóbbit a korábbi Vasas-ikon, a kétszeres
válogatott Váczi Zoltán fogja felkészíteni.
A bajnoki rajt mindkét korosztályban jól sikerült: az U16-osok Bertalan Hunor négy, Dobó-Kocsis Márk, Ofella Gergő, Szabó Dávid
két-két, valamint Patai Márk, Piller Bence egyegy góljával 12-0-ra verte az Isaszeg együttesét. Az U19 Bordós László három, Papellás
Péter és Teiner Gergő egy-egy góljaival 5-0ra múlta felül a Hévízgyörköt. Az U13-U14
és az U8 szakmai munkájáért Baranyai Pál
felel. Az U11-U12-öt Borsos Gábor irányít-

Bódi Imre szakosztályvezető irányításával
készülő asztaliteniszezőink is aktívak voltak az elmúlt szezonban. Három csapatunkat
indítottuk különböző osztályokban, amelyekben igen nagy változatosságot mutatnak eredményeink. Örülhettünk feljutásnak, illetve
szomorkodhattunk kiesés miatt is. Az NB3-as
csapatból a két legjobb játékosunkat felsőbb
osztályba csábították, és miután pótolni őket
nem tudtuk, az utolsó helyen zárva búcsúra
kényszerültünk a harmadik vonaltól. Tavaly
a megye B-s csapatunk a harmadik helyet
szerezte meg, ezért a 2018/19-es szezonban
felkértek minket a megye A osztályban való
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versenyzésre. Sikerült is megfelelően teljesítenünk, hiszen négy csapatot is megelőzve a
középmezőnyben végeztünk. Habár a fiatalok
nem túl sokan látogatják edzéseinket – pedig
szerveztünk nekik szakköri foglalkozást szerda délutánonként –, azért szép számmal jönnek idősebbek, így indíthattunk egy csapatot
a legalsóbb, vagyis megye C osztályban is.
Ragyogóan teljesítettek, ami második helyet
eredményezett, ezért ősztől várhatóan egy
osztállyal feljebb bizonyíthatnak majd. Viszont nem csak csapatban, hanem egyéni versenyzésben is voltak sikereink. A bajnokság
után nem állt meg az élet. A szezon legjobbjai
a 10-ek versenyén mérhették össze tudásukat, ahol a csoportok legjobbjai feszülhettek
egymásnak. A Pestmegye „A” bajnokságban
Márton Balázs az első, a „B”-ben Gelencsér
Norbert a második, Doma Zsolt pedig a harmadik helyet szerezte meg Maglód számára.
Ilyen jól még nem szerepeltünk ezen a tornán, ezért nagy büszkeség ez csapatunknak és
sportegyesületünknek.
Budapest bajnokságban szereplő darts csapatunk – a Maglódi Vikingek – a pontvadászat legerősebb csapatával, a vecsési VSE
MIX-el találkozott július végén. Sajnos tartalékos összeállításunk csak tisztes helytállásra volt elég. 501-ben 9-2-re, Cricketben
9-5-re maradtunk alul ellenfelünkkel szemben. Ponjainkat Holopcev Tamás (4), Serfőző Tamás (2) és Pozsgai Zsanett szerezték.
www.maglodtc.hu

Egyesület

Helyszín

Időpont

SMAFU

Martinovics térről indul

közösségi futás minden hétfőn 18:00

Asztalitenisz

Fő u. 1., tornaterem

Sze: 17:00-21:00-ig Cs: 18-21

Kung-fu

Fő u. 1., nyáron a patakparti játszótéren

K: 18:00-19:00, P: 19:00-20:00
Szo: 19:30-20:30

TRX

Maglód, nyaraló sportcs.

Sze: 19:00

Rögbi

Maglód, Decathlon pálya

H, Sze: 17:00-18:30

Goju-Ryu Karate

Maglód, nyaraló sportcs.

H: 18:00-19:30. Szo: 10:00-11:30

JU-JITSU
Kempo Karate

Budapest XVII.,
Göcsej u. 22.

BARANTA

H, Sze, P: 18:00-19:30 (gyerek és felnőtt)
19:30-21:00 (felnőtt)
H, Sze, P: 18:00-19:30 (gyerek és felnőtt)
19:30-21:00 (felnőtt)
K-Cs: 17:00-19:00 Szo: 14:00-16:00

Kyokushin Karate

Maglód, Bajcsy-Zs. u. 54

K, Cs: 18:00-19:30

Capoeira

Gyömrő, Weöres S. Ált.
Isk., Erzsébet u. 18-24.

P: 17:45-19:15

Capoeira

Gyömrő, Fekete István Isk.,
V: 10:00-11:30
Kossuth Ferenc u. 5-7.

Röplabda

Sülysáp +3620 552 1316 vagy +3670 418 5690

Röplabda

U7 - U10

K, Cs, P: 15:00-16:00

Röplabda

U11

Kedd, csütrötök: 17:00 - 18:30

Röplabda

U13 - U15

H: 17:30-20:00, Cs: 17:00-18:30 P: 16:00-19:00

Röplabda

Felnőtt

Cs: 20:00-22:00, Szo: 14:00-17:00

Darts

Maglód, Bellus J. tér 3.

Csoporton belüli egyeztetés alapján
dartsmaglod@gmail.com

MASZAT - túra

rendszeres túrák havonta, illetve táborok, külföldi utak

Kerékpár

változó, információ: bs66@gmail.hu; facebook.com/gyomroksz

Fuss velünk!
A Suhanó Maglódi Futók idén is megrendezi őszi futóversenyét, immáron harmadik alkalommal. Október 5-én
a maglódi Nagyhíd mögött, a pékség területén várják a
versenyezni vágyókat.
Minden információ megtalálható
az eseményről: FACEBOOK/
Suhanó Maglódi Futók/események/III. Őszi Smafutam

Futamok
Kutyás futam 5 km Rajt: 9:00
Egyéni futam 14 km Rajt: 10:00
Egyéni futam 5 km Rajt: 10:10
Törpesprint 500 m Rajt: 11:00
Minden beérkező befutóérmet és egy kis ajándékot kap.

Díjazás
Törpesprint 500 m: fiú-lány 1-3. helyezett
Kutyás futam 5 km: abszolút 1-3. helyezett
Egyéni futam 5 km: 1-3. helyezett, férfi-női kategóriában, korcsoportokban (8-14 év; 15-45 év; 46-99 év)
Egyéni futam 14 km: 1-3. helyezett, férfi-női kategóriában, korcsoportokban (15-45 év; 46-99 év)

Maglódi Torna Club
2234 Maglód, József Attila krt. 6.
telefon: +3620 354 0546
email: magloditornaclub@gmail.com
web: www.maglodtc.hu
facebook: MaglodiTornaClub
Labdarúgás:
U19 (1999–2004): Váczi Zoltán /edző/ +3620 354 0546
U16 (2004–2006): Borsos Gábor /edző/ +0630 924 5008
U13-U14 (2005–2007): Baranyai Pál /edző/ +3630 637 7084
U11-U12 (2008–2009): Borsos Gábor /edző/ +0630 924 5008
U9-U10 (2010–2011): Filácz Imre /edző/ +3670 422 6731
U8 (2012): Baranyai Pál /edző/ +3630 637 7084
U7 (2013–2014): Lévai Csaba /edző/ +3670 940 7225
Öregfiúk (34+): Merczel János +3630 934 0155
Súlyemelés: Ádám László /szakosztályvezető/ +3620 359 1012
Asztalitenisz: Bódi Imre /szakosztályvezető/ +3620 350 1322
Darts: Bartha László /szakosztályvezető/ +3620 924 2728
Kézilabda U8, U11: Pappné Szamoránsky Piroska
+3620 354 0546
Szabadidő és Tömegsport / Szenior Örömtánc
Kodaj-Horváth Réka +3630 225 2701
MŰFŰ- ÉS CSARNOKBÉRLÉS – Maglód Projekt Kft.
Lövéte utcai műfüves pálya, Nyaralós tornaterem
+3620 332 3667, info@maglodprojekt.hu
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JUDIT-INGATLAN-HITEL
&ÜGYVÉDI IRODA
16 éve Önökért! JUTALÉK, 2%
Teljes körű ingyenes hitelügyintézés, adásvételi
szerződések kedvező feltételekkel.
Németh Judit
ingatlanértékesítő & értékbecslő
+36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu
adószám: 64432160-2-33
2234. Maglód, Katona J u 54/4.

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
Bejelentkezés szükséges (9–17h):
+36 30 881 8998

Az MVV-ISG Szerelvényforgalmazó Kft.
munkatársat keres RAKTÁROSI állás betöltésére.
Feladatok: gépi és kézi rakodás, árumozgatás,
áruátvétel és kiadás, raktári rend fenntartása
Érdeklődés, jelentkezés: info@mvv.hu +3630/242-1684

2234 Maglód, Fő utca 17.
Postabolt: 06-29-325-138
Főpénztár: 06-29-325-187
egyéb ügyek és fax: 06-29-525-090
Postavezető: 06-30-771-3247

hirdetés

2019. október

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Adatvédelem és internetjog

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.
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Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

www.ekkeagle.hu

DOLGOZZ 10 PERCRE OTTHONODTÓL!

Várjuk jelentkezésed:
Műszakvezető, Gépkezelő operátor, Raktáros, Mechatronikai karbantartó munkakörökbe

Bővebb információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, 06-70-400-4480

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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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 ▪

