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Átadták a Városi Egészségügyi Központot

Az avatón Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára
elmondta, hogy a 2021-es költségvetésben 2.112 milliárd forint
áll majd az egészségügyi ágazat rendelkezésre, ami 915 milliárd forinttal több, mint 2010-ben volt. Ez 76%-os növekedést
jelent, és a vírushelyzet ellenére is 153 milliárd forinttal több
lesz, mint az idei keret. A politikus arról is beszélt, hogy tíz
év alatt az orvosok száma 34 ezerről 39 ezerre nőtt az országban. Védőfelszerelésekből sem szenvedünk hiányt, jelenleg 100
millió maszk, 95 millió vizsgálókesztyű és 10 ezer lélegeztetőgép szolgálja a betegeket, az orvosokat és az ápolókat. Az államtitkár bejelentette: novemberben húsz százalékkal emeli a
kormány az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetését,
azon az egyszeri 500 ezer forinton felül, amit még a nyáron biztosított a számukra.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő elmondta, Pest megye nem jut elég uniós forráshoz, ezért nemzeti támogatásként az utóbbi időszakban a megye 80 milliárd forintot kapott
egészségügyi fejlesztésekre, a főváros pedig 700 milliárdot.
Ez annál is inkább indokolt volt, mert ez a régió látja el az
ország betegeinek 40 százalékát. Képviselő úr kiemelte, hogy
a maglódi átadásra pont egy olyan időszakban került sor, amikor az egész világ az emberek egészségéért aggódik. Az is
dicséretes, hogy Maglód ki tudta gazdálkodni a beruházáshoz
szükséges önerőt.

Tabányi Pál polgármester elmondta: Nagyot álmodtunk! És ma,
2020. szeptember 29-én átadhatjuk a megvalósult Városi Egészségügyi Központot. Átadhatjuk az orvosoknak, asszisztenseknek
és legfőképp a maglódi lakosoknak. Egy pályázat lehetőséget
nyújtott arra, hogy kiléphessünk a Rákóczi utcai szűkös, zsúfolt,
zsákutca végén elhelyezkedő, néhány parkolóval rendelkező, tovább nem bővíthető egészségházból. 197 448 222 forintot nyertünk, mely mellé önerőből 126 millió forintot tettünk A központ
3500 m2-es telken fekszik, az épület 405 m2-es, és 24 férőhelyes
parkolóval rendelkezik. A belül több részre, háziorvosi rendelők,
vérvétel, prevenciós helyiség és fogorvosi rendelők részre osztott épületben 4 háziorvosi rendelő kapott helyet, mindegyik rendelő külön asszisztenciával, vetkőzővel bír. Mivel a IV. körzet
háziorvosa a Katona József utcai rendelőben marad, így ezzel
lehetőségünk is nyílt egy 5. körzet kialakítására. A négy háziorvosi rendelő
mellett vérvételi és mintaadó helyiség is
található, ahol belgyógyász főorvos doktornő is helyt kapott, illetve külön prevenciós helyiséget is kialakítottunk, ahol
lehetőség van betegségmegelőző előadások, programok szervezésére. Ez a felnőtt
háziorvosi egység, üvegajtóval van leválasztva a két fogorvosi rendelőtől, ezzel is
elősegítve, hogy az egészséges paciensek
ne egy váróban üljenek a betegrendelésre érkezőkkel. A két fogorvos eddig egy
rendelőn kellett osztozzon, most két külön
rendelőben külön raktár helyiségekkel,
1 röntgen helyiséggel, sokkal komfortosabban tudják fogadni és ellátni a hozzájuk érkezőket. A hosszú épület a hosszú
váróval a hatalmas ablakfelületeknek köszönhetően nem nyomasztó, hanem világos, tágas, árnyékolt helyen várakozhatnak az ide érkezők.
Az épület természetesen akadálymentes. Bízunk benne, hogy ezt a szívvel lélekkel megálmodott és megvalósított intézményt mind az orvosok, asszisztensek,
mind a betegek a legnagyobb megelégedéssel használják majd.
Az alap infrastruktúrát megteremtettük a színvonalas helyszín biztosításával, most már az orvosokon a sor, hogy belakják
az épületet és sikeres gyógyító munkát folytassanak a maglódi
betegek megelégedésére – mondta Tabányi Pál polgármester.
Az átadást Tóth István és Kostyák Attila művésztanárok
zenei műsora ékesítette. A három maglódi egyházi képviselő
áldásával-szentelésével ért véget az esemény, amely elején
a Himnuszt, végén pedig a Szózatot énekelték el a résztvevők.
Radosza Sándor

Kedves Olvasók! Annak érdekében, hogy a Városi Egészségügyi Központ szeptember
29-i átadásáról készült beszámolót már az októberi lapban olvashassák, a megszokottnál
néhány nappal később kerül Önökhöz a Maglód újság. Megértésüket köszönjük! (a szerk.)

Egészségünk védelmében idén
a maglódi búcsú elmarad.
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Egészségünk érdekében
Hamarosan teljes létszámmal üzemel majd a Városi Egészségügyi Központ, melyben két fogorvos, négy felnőtt háziorvos és
az orvosok munkáját segítő asszisztensek látják el a maglódi
betegeket. Nagy változás ez a város életében, hiszen nem csak
egy gyönyörű és korszerű épület, hanem a korábbinál nagyobb
szakmai létszám garantálja a biztonságos betegellátást. A szeptember 29-én ünnepélyes keretek között átadott egészségházról beszélgettem Falusi-Tóthné Koller Ilonával, az Egészségügyi-, Szociális- és Sportbizottság (ESZSB) elnökével.
Mikor vehetik igénybe az új, városi egészségházat a
betegek? Az orvosok költözése mikor történik meg?
Fokozatosan veszik birtokukba az orvosok és páciensek az új rendelőket.
Dr. Papp László háziorvost (II. körzet) október 1-től két hónapon keresztül Dr. Tóth Andrea helyettesíti, majd Dr. Farkas László veszi át végleg a
körzetet – telefon: 0629/324-224/2-es mellék. Dr. Simon József háziorvos
(I. körzet) október 5-től rendel az új rendelőben – telefon: 0629/324-224/1es mellék. Az V. körzetben Dr. Tóth Andrea doktornő kezdi a rendelést, ennek pontos dátumát a következő lapszámban közöljük – telefon: 0629/324224/5-ös mellék. A III. rendelő Dr. Babos Örs Levente változatlanul a
Rákóczi utcai rendelőben fogadja pácienseit. Dr. Tóth Éva fogorvos október
12-től várja pácienseit az új rendelőben – telefon: 0629/324-224/6-os mellék.
Dr. Szabó Ilona október 19-től kezdi meg rendelését az új helyen – telefon:
0629/324-224/7-es mellék.  Vérvétel hétfőn és szerdán 7.00–8.30 között
az új épületben. A vérvételre minden esetben időpontot kell kérni telefonon a
+3630/522-2801 számon kedden és csütörtökön 12.00–13.30 között. A Maglódon levett vér eredménye a háziorvosnál vagy megbeszélés alapján vehető át.
A körzetkiosztások a háziorvosok tekintetében nem kötelező jellegűek. Szabad orvosválasztás van, tehát ha a későbbiekben nem a körzetileg illetékes háziorvoshoz
szeretnének tartozni, szabadon változtathatnak. (A két új orvossal készült interjúnkat a következő lapszámok valamelyikében olvashatják majd – a szerk.)
Rendelési időben tapasztalhatunk-e változást?
Igen, ebben is lesz változás. Polgármester úr is és a bizottság is egyetértett abban,
hogy a rendelési idő legyen összehangolt, ezért azt kérte az orvosoktól, hogy reggel
8 órától délután 18 óráig, amíg az ügyelet nem kezdi meg a munkáját, addig átfedéssel, folyamatosan legyen orvos a rendelőben.
A Rákóczi utcában most felszabadul több rendelő is, itt mire számíthatunk?
Sokkal kényelmesebb lesz mindenkinek. A fogorvosok különösen örülnek, mert
nem váltott rendelőben kell dolgozniuk, mindenkinek külön rendelője lesz. Azt
gondolom, hogy ebből mindenki profitálni fog. Tulajdonképpen a betegek lehet,
hogy nem érzik ennek most annyira a pozitív hatását, de azt gondolom, annak, hogy
felszabadul a mostani rendelő épülete, a védőnők fognak a legjobban örülni, meg a
kismamák és az anyukák, hiszen ott eddig nagyon szűkösen voltak. Nagyon nagy
a gyereklétszám, hiszen folyamatosan növekszik a település. Ezzel, hogy felszabadulnak a rendelőben bizonyos helyiségek, lehet majd bővíteni a védőnői szolgálatot.
A másik nyertes „csapat”, a szociális gondozónők, akik a beteggondozást végzik.
Eddig a Roma Önkormányzattal közösen egy kis épületben osztoztak, itt most ők is
kapnának egy helyiséget, konkrétan az egyik rendelőt.
A gyermekorvosi rendelő marad a Rákóczi utcában?
A gyermekorvosi rendelő marad továbbra is ott, azzal a változással, hogy Dr. Nagy
Erzsébet gyermekorvos (aki jelenleg a Katona József utcában rendel) szeretne beköltözni ide, a központba. Ez azért is nagyon jó, mert a védőnőkkel is közelebbi kapcsolatot tudnak ápolni, sokkal összehangoltabb lesz a páciens, az orvos és a védőnők
kapcsolata. Az új városi egészségház létrejötte a jobb ellátást és a betegek érdekeit
szolgálja, azt gondolom, hogy mind a lakosság, mind az orvosok részéről pozitívan
fog alakulni. Kiemelném, hogy az autóval érkezők problémája is megoldódik, hiszen
az egészségház előtt hatalmas parkoló áll rendelkezésre mind az orvosok, mind pedig
a betegek számára. A hely kiválasztásánál az is fontos szempont volt, hogy a busz is
ott, a „Dózsa György út” megállóban áll meg.
Kodaj-Horváth Réka

Testületi ülés
Lakossági és képviselői jelzések alapján az Önkormányzat a 2020. szeptember

24-i ülésén megalkotta a 13/2020.(IX.25.)
önkormányzati rendeletét a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
18/2010.(VIII.27.) Kt. rendelet módosításáról. A főbb változások a következők:  az
évi 12 alkalom helyett csupán 6 alkalommal
lehet kérvényezni a vendéglátóhely éjszakai
nyitva tartásának, rendeletünktől eltérő külön engedélyezését  az engedély kiadása
minden különösebb mérlegelés nélkül megtagadható vendéglátóhely működését érintő
sorozatos lakossági panaszok esetén, vagy
járványveszély idején  a kérvényt a rendezvény időpontja előtt 45 nappal kell benyújtani elektronikus úton  a szomszédok
ügyfélként szerepelnek az eljárásban, ezzel
összhangban a kérelem teljes eljárásban bírálható el  az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap helyett 10 nap  az
eljárás illetékköteles. Nem változott, hogy
a vendéglátóhelyek hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, valamint vasárnap 22:00 órától
másnap 06:00 óráig, pénteken és szombaton
24:00 órától másnap 06:00 óráig kötelesek
zárva tartani, ettől csak a fentiek szerinti külön engedély birtokában térhetnek el. A rendelkezések 2020. október 1-től hatályosak.
A közterület felügyelők és a mezőőrök is
beszámoltak feladatellátásukról. A közterület felügyelők feladatai a közlekedési szabálysértések ellenőrzése, kiemelten
a mozgáskorlátozott parkoló jogosulatlan
használatának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése, köztisztaság ellenőrzése,
szabályszegés esetén eljárás kezdeményezése. A rendőrséggel közös járőrszolgálatot
látnak el, illetve tanítási napokon az iskolák
előtt szolgálnak. A mezőőri jelentésből kiderült, hogy aktív jelenlétüknek köszönhetően
jelentősen csökkent a határban az illegális
szemétlerakás.
Maglódon egyesületet alapítottak: „Válaszd
a hazait!” elnevezéssel. A tagokat Nagy János maglódi egyesületi vezető fogja össze.
Ez a csapat egy Nyíregyházán működő minta
alapján kívánja összefogni és segíteni az ősés a kistermelőket. Egy bevásárló közösséget
alkotva helyben, illetve Maglód 30 km-es
körzetén belül szorgalmazzák a termelést,
és segítik eljuttatni az ellenőrzött, minőségbiztosított termékeket a lakosság számára.
Ebbe a kereskedelembe a mai kor kihívásának megfelelően az internet is beletartozik,
hiszen a megrendelések nagy része elektronikusan kerül leadásra. A piac, mint helyszín a
már megrendelt áruk átvételénél kerül szóba,
azaz az elektronikusan megrendelt termékek
átadása egy előre meghatározott helyszínen
történik, amelyet hagyományosan piacnak
neveznek. Ez a piaci helyszín Maglód több
területén szóba került, a Képviselő-testület, –
a Válaszd a hazait! Egyesület képviselőjével
egyeztetve – a Pletykafészek kávézó udvarán
engedélyezi a piac elhelyezését.
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Polgármesteri tájékoztató
A helyi intézményhálózat megújulása 2006-ban
vette kezdetét a Napsugár Óvoda bővítésével.
2007-ben átadásra került a MagHáz, ezt követően több ütemben új épületszárnyakkal gazdagodott az általános iskola, majd felépült a Hétszínvirág Óvoda, a Szivárvány Óvoda, tavaly
év végén pedig a Szitakötő Bölcsőde. A töretlen
intézményfejlesztéshez komoly külső források
bevonására is szükség volt. Az elmúlt tíz évben
a különböző pályázatokon elnyert támogatások
összege meghaladta az 1 milliárd forintot.
A kulturális, oktatási, szociális terület után az idén – komoly
anyagi áldozatvállalással – az egészségügyi alapellátás infrastruktúráját is sikerült megújítanunk. Pest megye fejlesztési
programja révén érkezett 197 millió forintos támogatásához
126 millió forintot saját forrásból kellett biztosítanunk. Október
hó folyamán a betegek, a helyi fogorvosok és háziorvosok folyamatosan birtokba veszik a Városi Egészségügyi Központot.
Új orvosokkal megerősítve az eddiginél komfortosabb körülmények között folytatódik városunk betegellátása. Sajnálatos
módon az egyik háziorvosunkkal nem tudtunk megállapodni
az új szerződéses feltételekről, így továbbra is maradtak nyitott
kérdések a helyi egészségügy területén.

Előrelépés történt a régóta várt új iskola építésével kapcsolatosan is. Aláírásra került az építkezésre vonatkozó közbeszerzési
eljárást megalapozó együttműködési szerződés. A minisztériumi
jóváhagyást követően még az idén megversenyeztetik a kivitelezést, amely várhatóan a jövő évben veszi kezdetét.
Nem mondtunk le a sportcsarnok építésének tervéről sem.
Tovább lobbizunk a beruházási költség előteremtése érdekében.
A vírusjárvány elleni védekezés miatti elvonások megnehezítették az útépítési programunk megvalósítását. Az idei évre
tervezett három utcából csupán egyet tudunk megépíteni. Jó
hír a Mendel Károly utca lakóinak, hogy október végétől új
aszfaltburkolaton tudnak majd közlekedni.
Két új gyalogátkelőhely létesítésének engedélyére várunk. Terveink között szerepel a Sugár úton az Ulicskánál
egy zebra kialakítása, valamint a Wodianer utcában is telepítésre kerül egy „save cross” típusú okos-zebra. A Katona

József és Jókai utca kereszteződésében lévő
gyalogátkelőhelyet a gyalogosok számára biztonságosabbá tesszük, és jövő tavasszal járda
építésébe fogunk a Katona József utca és a
József Attila körút között a Jókai és Andrássy
utcákban, egy huszonkilenc millió forintos belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően.
A projekt része a Liszt Ferenc utca, valamint
a Petőfi tér és a Sugár út közötti Ulicska járda
felújítása is.
Október első felében a klenovai játszótér teljes játékparkját lecseréljük. Az új fémvázas játékok strapabíróbbak, így hosszabb kihordási idővel rendelkeznek.
Hosszas egyeztetéseket és tárgyalásokat követően októbertől a DTKH Kft. teljes szolgáltatási területén, így Maglódon
is sikerült visszaállítani a csomagolási hulladék kéthetenkénti gyűjtését. Az ígéretek szerint a jövő év második felében új
szelektív gyűjtőedény váltja fel a sárga zsákot, amiből addig
is alkalmanként csak egyet tud ingyenesen biztosítani a szolgáltató.
Vége felé közeledik a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv több akcióterületen történő módosítása.
A déli iparterületen megjelent új ingatlantulajdonosokkal történt tárgyalások eredményeként többlépcsős logisztikai fejlesztés veszi kezdetét.
Teljes kiépítés mellett a megépült raktárkapacitás meghaladja majd a 200.000
négyzetmétert. Jelenleg már az első épület tervei készülnek. A beruházás részeként az ecseri M0 csomópontból induló
feltáró út a közeljövőben Gyömrővel is
összeköthetővé válik, amely nagy gépjárműforgalomtól mentesíthetné városunkat.
A beruházás másik fontos eleme, hogy a
Madách utcai szennyvíz átemelő is elkerül
a lakott terület szomszédságából a vasúton
túli külterületre.
A 31-es melletti Óhegyen (Pedagógusföld) az újraszabályozás révén megszűnik
a további lakóingatlan fejlesztési lehetőség, mivel a „különleges terület” besorolás ezután csak sport, rekreációs és közösségi célú fejlesztést tesz lehetővé.
A Wodianer ipari park közművesítésével újabb vállalkozási célú területek kerülnek kialakításra,
mellyel tovább fog erősödni városunk gazdasági potenciálja.
Reményeink szerint a járványhelyzet alakulása nem lehetetleníti el a beruházók céljainak megvalósítását.
Az önkormányzat saját bevételeit érzékenyen érinti a helyi
vállalkozási tevékenységben tapasztalható visszaesés mellett
a gazdaságélénkítő intézkedések következtében megcsappant
iparűzési adóbevétel is. További veszélyként azzal is számolnunk kell, hogy a helyi gazdasági szektor tavalyi teljesítménye
Maglódot feltornássza a szolidaritási adót fizető tehetősebb önkormányzatok közé, és ez újabb központi elvonással jár. Egyre
égetőbb szükségünk van a fejlesztések révén távlatokban megszerezhető többletbevételekre, ugyanakkor át kell dolgoznunk
a helyi adórendszert is, hogy a város működőképessége rövid
távon is biztosítható legyen.
Tabányi Pál polgármester
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Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (tizenkét tábornok
és egy ezredes), akiket az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc leverése
után, az abban játszott szerepük miatt
Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom
honvédtisztet nevezi így. Ugyanezen a
napon végezték ki Pesten az első
felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A magyar szabadságharcot osztrák
vezénylettel ugyan, de orosz katonák győzték le. A megtorlásokat
Haynau szervezte nagy élvezettel. Őt
aztán – a néphagyomány szerint – saját
osztrák orvosai halottnak hitték, és élve
felboncolták. Október 6-ról, az Aradi
vértanúkról az egész Kárpát-medencében megemlékeztek.

Mennyből az angyal, menj sietve
az üszkös, fagyos Budapestre!
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
(Márai Sándor: Mennyből
az angyal, részlet)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma, és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Budapesti diákok békés
tüntetésével kezdődött 1956. október
23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
Csepelen, november 11-én.

maglód

a vár o s i ö nk o r má n yz at h avi l ap ja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

Babos László festő- és szobrászművész alkotása
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A harcokban (a titkosítás alól 1993ban feloldott statisztikai adatok szerint)
2652 magyar és 720 szovjet állampolgár
esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok
alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük
Ausztria felé menekülve. 1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen
börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar
nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti
ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar
Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja
is, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény
iktatott a nemzeti ünnepek sorába. Az
1956-os események meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott Alaptörvény
preambuluma is hangsúlyozza. Maglódon is minden évben megemlékezünk e
jeles eseményről. Idén, a járvány miatt
szűk körben ünnepeljük ’56 hőseit.

▪ Felelős kiadó: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Főszerkesztő: Radosza Sándor ▪
Főszerkesztő-helyettes: Fajka Szilvia ▪ Szerkesztőség: Kalmár Csilla Imola,
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 4300 példányban ▪
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Szabad örülni
„Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt!” (Wass Albert)
„Örüljetek, az Úrban, mindenkor!” Biblia, Filippi levél 4,4
Van olyan, hogy nem is igen tudjuk, miért: nyugtalanok, feszültek, idegesek vagyunk, s tehetetlenségünkben, ha nem figyelünk tudatosan oda, órákig, akár napokig is beleragadhatunk e rossz közérzetbe,
és akár akaratunk ellenére olyanon töltjük
ki rosszkedvünket, aki egyáltalán nem érdemelné, vagy éppen, hogy nem ezt érdemelné tőlünk. Hát ebbe és hasonló csapdába jó lenne nem belesétálnunk!
Félreértés ne essék: sok esetben van és
lehet okunk fájdalomra, dühre, panaszra.
Éppen ezért kell résen lennünk, és óvnunk magunkat, és azokat, akik és amink
van, megmaradt! De jó, hogy vagyunk
egymásnak: házastársak, családtagok,
barátok, kis- és nagyközösségek – akár,
vagy főként koronavírusos időben! Nem
természetes, hogy rám mosolyogsz (szájmaszkban a szemen látni a mosolyt),
hogy megszólítasz, hogy meghallgatsz,
hogy van egy-két bátorító szavad hozzám. Nem természetes, hogy számíthatok rád, hogy kedves
és jó vagy hozzám. Nem természetes, hogy tudunk még jó
ügyekért jól összefogni, és önzetlenül munkálkodni. Nem
természetes. Tulajdonképpen semmi sem természetes, egyre
inkább minden ajándék!
Ajándék, aminek szabad örülni! És hogy örülünk-e, vagy
csak panaszkodunk – ez döntés kérdése! Ha beleragadsz a panaszkodás és a semmittevés mocsarába, az lehúz, és a maradék
energiádat is elszívja. Ha viszont vagy olyan bátor, hogy eldöntsd: én rá akarom nevelni a szemem, hogy észrevegyem az
örülnivalót; a szívemet, hogy örüljön – meglátod, az örömtől
megsokszorozódik az erőd! Nyitott szemmel és szívvel járnikelni a mindennapjainkban, éberen figyelni az örülnivalót,
és jelen lenni, megélni az örömet! Ez aztán a nagyon szép és
áldásos ajándék!
De az öröm, nem magányos műfaj. Jó azt megosztani valakivel. Például azzal, akitől kaptam. Az Istennek szóló hálaadás
gyönyörű testet öltése Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm című verse. Köszönetmondás: kezdve a „Napsugarak
zúgása, amit hallok”-ért, folytatva… ugye van miért, neked is
köszönetet mondani? Ha megköszönöd Istennek, még inkább
tudatosul benned az örömöd, s ráadásul a köszönetmondásodban Istenre felemelt tekinteted találkozhat az Ő már régóta rajtad felejtett tekintetével… hogy végre megláthasd, hogy nem
üres feletted az ég, van még, ki rád tekint! Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
De nemcsak Istennek szabad megköszönjük ajándékait,
szabad egymásnak is köszönetet mondanunk mindazért, ami
egyáltalán nem természetes. Ugye milyen jól esik, ha ránk
mosolyognak, és kedvesen szolgálnak ki bennünket bármelyik üzletben, hivatalban vagy intézményben? Ha visszajeleznénk, hogy észrevettük a kedvességet, a türelmet – ami manapság nem természetes: se a mosoly, se a visszajelzés –, és
csak ennyit mondanánk: Köszönöm szépen a kedves kiszolgálást! – bizonyára örömet szereznénk az illetőnek, s örülne,

hogy az ő nekünk szánt ajándéka: a kedvessége, megérkezett
hozzánk. Ha kifejeznénk házastársunknak, gyerekünknek,
munkatársunknak, a dadus néninek, a buszsofőrnek, bárkinek
a megköszönnivalót, a nem természetest – az egy pillanatra
megállítana mindkettőnket, és mindketten átélhetnénk az
ajándékpillanatot. A pillanatot, amiért érdemes élni! A pillanatot, amiben szárnyra kapunk: szárnyakat kaphatunk egymástól, s szárnyakat
adhatunk egymásnak. Mert a mosoly, a jó
szó, a bátorítás, a köszönet, a dicséret…
bizony, szárnyakat ad.
Azzal kezdtem, hogy bizonyára van
olyan, hogy van és lehet okunk panaszra… S azzal folytatom: igazából nincs meg
minden okunk az örömre? Annyi, de annyi
ajándék vesz körül bennünket – koronavírusos időben is – csak meg kellene látnunk!
És hogy akarjuk-e meglátni, ez döntés kérdése! Kinek-kinek a maga saját lehetősége
és felelőssége! De jó lenne, ha akár a jogos
és érhető panaszainkból fejünket felemelve
elhatároznánk, hogy szeretnénk ránevelni:
a szemünket, hogy meglássa az örülnivalót;
szívünket, hogy tudjon annak örülni; a kezünket, hogy összekulcsolódva hálát adjon
Istennek ajándékaiért; a szánkat, hogy fogalmazza meg a köszönetét a másik számára. Ránevelni… és ez nem megy egyik
pillanatról a másikra, legyünk hát kitartóak és türelmesek – önmagunkhoz is –, hogy egyre inkább észrevehessük az örömmel
teli pillanatokat, s tudjunk abban jelen lenni, kicsit elidőzni…
örömmel!
És van mindehhez kitől figyelmet, erőt kérjünk, mert nem
üres felettünk az ég!
AZ ÖRÖM TÍZPARANCSOLATA
1. Felébredéskor hálatelt szívvel köszöntsd Istenedet!
Mondd el Neki, mi mindenért is vagy hálás!
2. Már reggel köszönd meg, hogy csodálatos, örömteli nap
vár rád!
3. Egész nap vedd észre, miért lehetsz hálás, és gyakorold a
köszönetmondást.
4. Sokat mosolyogj: Istenre, az emberekre, és önmagadra is
a tükörbe.
5. Szívből ismételgesd: „Isten szeret engem, és mindig
velem van.”
6. Szüntelenül törekedj arra, hogy az emberek jó oldalát lásd!
7. Ügyelj a gondolataidra: ne engedd, hogy gond, baj és
szomorúság járjanak körül.
8. Tudatosan az öröm és a hálaadás felé terelgesd figyelmedet!
9. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezek elszívják
az energiád!
10. Munkádat és minden mást örömmel és vidáman végezd!
Bárkit szeretettel hívunk a vasárnaponként 10:30-kor kezdődő istentiszteleteinkre (Ady u. 15., kérjük, szájmaszkot hozni
magunkkal), amit online is közvetítünk a Maglódi Református
Egyházközség nyitott Facebook-oldalán, amit (és az eddigi felvételeket is) bárki, bármikor ugyanitt visszanézhet.
Bálint Klára református lelkipásztor
mentálhigiénés szakember
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Előrehozott karácsony
A Nőklub minden évben megrendezte a „Jótékonysági Garázsvásárt”, melynek bevételéből a Mindenki Karácsonyát
támogattuk. Ebben a bizonytalan
helyzetben nem tudhatjuk, hogy
decemberben ismét együtt ünnepelhetünk-e. Úgy gondoltuk,
hogy mindenképpen készülnünk
kell erre az alkalomra. Az adományok sorra érkeztek, ezért már
szeptemberben
megrendeztük
a vásárt. A MagHáztól kaptunk
helyet és sok segítséget. A klubtagok aktívan vettek részt az értékesítésben, tudjuk, jó célt szolgálunk. Nagyon olcsón adtuk az árukat, ennek a vevők is hangot
adtak, sokan a végösszegen felül még „megtámogatták” a vásárt.

Az érkező gyerekeket sorra
megajándékoztuk az általuk kiválasztott játékkal, plüss állattal.
A szülők is megilletődtek ezen a
gesztuson. Olyan meggondolásból tettük ezt, hogy ha esetleg
mégsem ünnepelhetnénk együtt
a „Mindenki Karácsonyán”, legalább ezzel szerezzünk örömet a
gyerekeknek. De reméljük, találkozunk Mindenkivel.
Köszönjük Mindenkinek a
sok adományt! Reményeink
szerint november végén megismételjük a vásárt, sokak kérésére.Mindenkinek jó egészséget
kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Pavlovics Lászlóné, a Nőklub elnöke

Fogadj örökbe!
Tavaly néhány édesanya nagyszerű kezdeményezést indított:
szerették volna, ha gyermekeik kinőtt ruhái, használt játékai
olyan helyre kerülnek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Létrehozták a „Fogadj örökbe egy ovit!” mozgalmat, amelynek lényege: hidat képezni a szükség és a felesleg között.
Örökbefogadó lehet bárki, akinek van mit adományoznia, a

mélyszegénységben élő gyermekeket befogadó intézményt
pedig a szervezők választják ki számára. Az összefogás olyannyira sikeres, hogy már nem csak óvodákat, de gyermekházakat és gyermekotthonokat is örökbe fogadhatunk. Miután

megtudtuk, hol van épp a legnagyobb szükség a csomagunkra,
nincs más dolgunk, mint dobozba tenni az adományt és eljuttatni. Kun-Szabó Anna és Kiss Fanni gondolt egy merészet és
nem csupán jelentkezett a programba, hanem szervezésbe is
kezdett, összefogásra buzdította a maglódi anyukákat, gyűjtött, fuvarozott, dobozolt hetekig. A közösség ereje hatalmas,
rövid idő alatt megtelt az otthonuk babaruhákkal, játékokkal, bébiétellel. Felsorolni is
nehéz, mennyi adomány gyűlt össze. Érkeztek csomagok Budapestről, Szegedről és Monor környékéről is. Anna egy nagyon távoli
intézményt kapott: a szakolyi Kéz a kézben
Gyermekházat, ahol 3 éves korig fogadják a
kicsiket, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket szüleikkel is, biztosítva számukra a megfelelő ellátást, illetve szociális körülményeket. A rengeteg doboz célba jutása előtt
azonban még „ott állt” az óriási akadály, a
250 km Szakolyig. Ekkor állt a kezdeményezés pártjára a maglódi Stebo Kft., akik első
megkeresésünkre azonnal szervezni kezdték a
fuvart, majd – minden költséget magukra vállalva, időt nem sajnálva – elvitték a maglódi
családok adományait a Gyermekháznak. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó kis cipőig minden a lehető legjobb helyre
került, és abban is, hogy hatalmas örömet szereztek a nehéz
sorsú kicsiknek.
Szabó-Juhász Andrea

A gyűjtés napjai
Már tavaly is bekapcsolódtunk a Sulizsák-programba, amely
lehetőséget adott a már nem használt, felesleges vagy kinőtt
ruhák begyűjtésére. A szeptember 17-18-án megszervezett akciónk a környezetvédelem jegyében született, így „jól jár” a
Föld és a gyűjtő is. A sikert a számok mutatják: nyolcvannégy
gyerek 288 zsák ruhát adott le! Legaktívabb a 7.a, a 6.c és az
5.d osztály volt. A legtöbb zsákot Gál Nimród (7.a), Kovács
Norbert (8.c) és Boros Nóra (6.e) hozta be. Idén kiegészítettük

a programot egy jótékonysági akcióval: a XVII. kerületi Noé
Állatotthon számára gyűjtöttünk adományokat. Tizenöt család
töltött meg egy személyautót állateledellel, tisztító- és fertőtlenítőszerekkel. A járványhelyzet elmúltával személyesen is el
szeretnénk menni a menhelyre az adományozókkal, hogy ne
csak képeken lássák, hanem a valóságban is meggyőződhessenek róla, hogy a Noéban jó helyen, gondoskodó közegben vannak az állatok!
Henter Katalin - Kanicsár Bori
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Fertőtlenítés

Tizenkét kilométer

A jelenlegi pandémiás helyzet próbára teszi a szülőket, és
megnehezít a különböző intézmények működtetését. Fő célunk, hogy megőrizzük gyermekeink és saját magunk egészségét. Ennek érdekében minden lehetséges módon védekezünk,
és betartjuk a járványügyi intézkedéseket. A Maglód Városi
Bölcsődében kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés
az intézménybe történő belépéskor. Ezen kívül naponta több
alkalommal fertőtlenítjük az épület gondozási és kiszolgáló
egységében található bútorokat és használati tárgyakat.

A járványhelyzetben elképesztő nyomás nehezedik az oktatási intézményekre, különösen az iskolák higiéniáért felelős
technikai dolgozóira. Ők azok az igazi hétköznapi hősök, akik
munkájukkal igyekeznek megóvni gyermekeink egészségét és
mindent beleadva küzdenek a járvány terjedésének megakadályozásáért! Ebben a „harcban” vesz részt nap mint nap Szemes Mónika is, aki tapasztalatairól beszélt lapunknak:
– A járványhelyzet megsokszorozta az elvégzendő feladatainkat, de mindent megteszünk, hogy az előírtaknak megfelelően
biztosítsuk a biztonságos körülményeket. Minden óra után alaposan fertőtlenítjük a termeket, az öltözőket, az órák alatt pedig
a közös helyiségek minden olyan pontját, amihez a diákok hozzáérhetnek. Pontos fertőtlenítési naplót vezetünk. Az egész csapat erején felül teljesít, folyamatosan küzdünk a nyomással és
az időhiánnyal, de ösztönöz minket, hogy a gyerekekért tesszük.
A munka megsokszorozódását Móni lépésszámlálója is bizonyítja, ami a korábban megszokott 8 ezer helyett 17 ezer
megtett lépést mutat a munkaidő végére (kb. 12 km). A feszített tempójú fizikai munka nyomot is hagy maga után:
– Maszkban és kesztyűben dolgozni lényegesen nehezebb,
az erős és nagy mennyiségű fertőtlenítő gyakran irritálja a szemem és a torkom, a nap végére pedig erős fizikai fájdalmaim
vannak, de szívesen végzem a munkám és veszem fel a védőfelszerelést, hiszen a fiatalabb generációnak, nekünk, felnőtteknek kell példát mutatnunk.

A jelenlegi gondozási évünk elején lehetőségünk nyílt két
maglódi szülő nagyvonalú felajánlását igénybe venni. Így –
a többi maglódi intézményhez hasonlóan – a Maglód Városi
Bölcsődében is ózonos fertőtlenítésre került sor.
Az ózon fertőtlenítő hatása Az ózon az egyik legerősebb
oxidáló és fertőtlenítő anyag, ami a vízben lévő mikroorganizmusoktól függően 600-3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő
hatású, mint a klór. Ha kapcsolatba kerül bármiféle mikroorganizmussal, mint például baktériumokkal, vírusokkal, penésszel,
gombával, szagot okozó elemekkel vagy oldott oxidálható ásványi anyagokkal, akkor megsemmisíti azt, vagy csapadék formájában oxidálja és ezáltal kiszűrhetővé teszi, amit a telítődött
szűrőanyagról időszakos visszamosatással lehet eltávolítani. Az
oxidálási folyamat az ózonnal olyan eredményes, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, nem úgy,
mint ahogy a hagyományos vegyszerekkel előfordulhat.
Az ózon semmiféle maradványt nem hagy maga után. Rövid
idő alatt magától is visszaalakul oxigénné és eloszlik a levegőben, maradandó káros anyagok és a környezet degenerációja
nélkül. Az ózonfriss technológia olyan berendezést használ,
amely már a kezelés folyamatában visszaalakítja az ózont tiszta oxigénné, ezért a kezelt helyiség használatba vehető rögtön
a kezelést követően, nincs egészségügyi várakozási idő.
A fertőtlenítés alatt és a kezelést követő egy órán keresztül
a gyerekek az udvaron tartózkodtak.
Gellérthegyi Tibor Györgyné intézményvezető

A kétgyermekes anyuka már több mint hat éve dolgozik
az iskolában, nagyon szereti munkáját, melyben elsősorban a
kollégáktól és a gyerekektől kapott szeretet motiválja. Az sem
zavarja, hogy ő takarítja a karantén szobát, ahová a „gyanús
állapotú” diákok kerülnek.
– Ez egy hivatás, amit csak szívvel-lélekkel lehet csinálni.
A járványhelyzetben külön motivál, hogy amíg lehet, próbáljuk
megakadályozni az iskola bezárását, hogy a diákok ne akadjanak meg a fejlődésben, s legfőképpen, hogy óvjuk az egészségüket! Ez azonban csak összefogással megy, ami nálunk az
iskolában kiválóan működik. Ezúton köszönöm minden technikai dolgozó és tanár kollégámnak, valamint a gyerekeknek,
hogy segítik a küzdelmet! – mondja Móni.
Veres Violetta
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Akiknek hálásak vagyunk
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét
az Idősek Világnapjává. E jeles nap alkalmából csokorba
szedtünk néhány bűnmegelőzési jó tanácsot, ezzel szeretnénk kedveskedni, hogy minél kevesebb szépkorú váljon
bűncselekmény áldozatává.
• Gondoskodjon otthona biztonságáról! Ha van rá lehetősége, korszerű riasztóberendezéssel biztosítsa a védelmet! Az
ajtónyitás védelmében biztonsági lánc, kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, mozgásérzékelők felszerelését ajánljuk.
• Ha otthonában nagyobb összeget tart, ajánlatos lemezvagy pénzkazettát vásárolni és azt nehezen hozzáférhető
helyen tartani, esetleg falba rögzíteni.
• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédaival! Kölcsönösen figyeljenek egymás otthonára! Ha ismeretlen, gyanús
embert lát lakása vagy szomszédjának lakása, háza közelében, azonnal hívja a rendőrséget!
• Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető embereket soha ne engedjen be otthonába! Lehetőleg ne is
vásároljon tőlük, mert ha a termék elromlik, reklamációra
nem lesz lehetőség.
• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (vízművek, gázművek, kábel TV szolgáltató, elektromos szolgáltató stb.)
keresi bárki, kérje el a hivatalos, arcképpel ellátott igazolványát! Ha ezután is kétsége van, hívja fel a szolgáltatót
és győződjön meg arról, hogy valóban dolgozója kívánja-e
végrehajtani az ellenőrzést, leolvasást.
• Ha ismeretlen ember rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el arcképes igazolványát, jelvényének számát figyelje meg!

• Utazáskor, vásárláskor táskáját többször ellenőrizze, hogy

zárva van-e! Fontosabb iratait, értékeit, pénzét zárható, belső zsebekbe tegye!
• ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően! Válasszon forgalmas helyet!
Amennyiben megoldható, kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN kódját ne tartsa kártyája mellett, és csak
abban az esetben üsse be, ha nem áll senki Ön mellett!
• Sajnálatos módon az utóbbi időben elszaporodtak az un.
„unokázós” csalások. A bűncselekmény lényege, hogy az
elkövető telefonon felhívja az időskorút, unokájának vagy
más közeli hozzátartozójának adja ki magát és tartozásra, közlekedési balesetre hivatkozva akar készpénzt vagy
pénzzé tehető értéket kicsalni. Ne dőljön be az átverésnek!
• Ha ismeretlen számról keresik hozzátartozóra hivatkozással, ellenőrizze le a történetet és az Ön által ismert
telefonszámon hívja fel az érintett családtagot. A hívófél
azonosításánál a visszakérdezés, konkrét kérdések segíthetnek.
• Semmilyen körülmények között ne adjon át pénzt, ékszert, egyéb értéket senkinek!
• BONTSA A VONALAT! Majd tegyen bejelentést a hívásról a rendőrség felé!
Ön is sokat tehet biztonsága és vagyonbiztonsága érdekében, hogy a szépkor valóban szép legyen!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó
számon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Szeretettel
köszöntjük
a 35.
születésnapját
ünneplo"
Maglódi
Nyugdíjas
Klubot, akik
október 8-án
ünneplik e
jeles eseményt.

Felhívás!
A koronavírus járvány egyre szélesebb körben terjed, egyre
több maglódi lakost érint. A hatósági szervek túlterheltsége
miatt nem mindig jut az önkormányzat azonnal információhoz az újonnan karanténba került családokról. Mivel az önkormányzatnak feladata, hogy a karanténban élők részére,
amennyiben más segítség nem áll rendelkezésükre, a mindennapi életvitelhez szükséges segítséget megadja (bevásárlás,
gyógyszerkiváltás, stb). Kérjük azokat, akik bármilyen segítségre szorulnak az alábbi telefonszámokon kérjenek segít-

séget. Amennyiben ilyen ismerős kerül az Önök látókörébe
tájékoztassák, hogy az alábbi elérhetőségek bármelyikén tud
segítséget kérni:
Családsegítő Szolgálat: 06-29-325-156
Polgármesteri hivatal – Szabó Tímea 06-29-526-097
Polgármesteri hivatal – Berényi Margit 06-29-525-062
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Szabó Tímea igazgatási ügyintéző
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Csarnokavató

Nemzetközi siker

Újabb raktárbázissal gyarapodott Maglód. A hatalmas csarnok építéséhez az MVV-ISG Szerelvényforgalmazó Kft. nem
vett igénybe semmilyen támogatást. Tizenhat embernek adnak
munkát, adójukkal pedig városunkat gyarapítják. A cég már tavasszal kivonult korábbi telephelyéről, az Ady Endre utcából,
csak akkor nem tudták felavatni az új csarnokot a vírus miatt.
A cég ipari szerelvények nagykereskedelmével foglalkozik.
Az új csarnok területe 2000 m2, ebből 1800 m2 a raktár. 200
m2-en, két szinten irodarészeket alakítottak ki. A földszinten
van a kereskedelmi iroda, az emeleten étkező, irattár, tárgyaló,
illetve vizesblokkok találhatók mindkét szinten. A fűtés, a hűtés és a melegvíz-készítés hőszivattyúval történik.
A People & Paitings Gallery által Emotions in a Paiting címmel meghirdetett nemzetközi pályázatra 16 országból küldtek
be alkotásokat. Ezekből a szakmai zsűri 20 munkát válogatott
be. Három díjat osztottak ki, melyből a Galéria-díját a maglódi
Bors Györgyi nyerte a Hope (Remény) című olajfestményével.

Előd volt a legjobb
Az épület helyi vállalkozók közreműködésével készült el. A házigazdák a vírusveszély miatt most sem hívhatták meg kereskedelmi partnereiket, ezért a felszentelésen csak a kollégák vettek
részt, valamint Tabányi Pál polgármester és a három egyház
képviselője. A szeptember 25-i csarnokavatón a város egyházvezetői áldást kértek a dolgozókra és az ott folyó munkára. B. T.

Játszótér

Évek óta romlik játszótereink állapota, ezért az önkormányzat felújítási tervet dolgozott ki a közterületi játszóterek állapotának javítása
érdekében. Első lépésként a legrosszabb állapotú klenovai játszótéren történik átfogó beavatkozás. A játékok állapota miatt teljes csere
szükséges, ezért leszerelésre kerültek az ottani eszközök és a Faberland Kft. új, fémvázas játékokat telepít. Bízunk benne, hogy az új
játékokban hosszú ideig örömüket lelik majd a város legkisebb lakói.
Következő számunkban részletesen beszámolunk az 5 millió forintos
fejlesztésről.

Maglód lovasa nyerte a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamát.
A szeptember 12-én megrendezett versenyen Morvai Előd
viharzott leggyorsabban Kávé nevű lova hátán a Viharsarki
Vágtán. A versenyistálló tulajdonosa Bokor Béla. Van mire
büszkének lennie a Sepsiszentgyörgyről tizenöt éve Maglódra települt negyvenéves úriembernek, de Ő még fényképezni
sem engedi magát. Öthektáros gyömrői telepén öt éve foglalkozik lovakkal. Nyolc paripája közül több is indult már a
Nemzeti Vágta valamely előfutamában. Morvai Előd és Kávé
a Viharsarokban tizenegy versenyzővel mérte össze tudását.
Előd tizennyolc éves, két éve lovagol, és heti öt alkalommal
edz. Korábban már két alkalommal is megnyerte a Kincsem
Park-díjat a Dunakeszin élő, de Maglód színeiben versenyző
lovas. Következő állomás a Hősök tere
lesz. Az október 11–12-én zajló Nemzeti Vágtát a szervezők és a versenyzők gróf Andrássy Gyula emlékére
futják.
R.S.
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Faültetés
Korábbi években nagy hagyomány volt, hogy maglódiak ös�szefogásból, a természet és Maglód iránti szeretetből rendszeresen fákat ültettek. Ezek a fák ma már erősek és gyönyörűek.
Úgy gondoltam, elevenítsük fel ezt a szokást, és 2020-ban
szervezetten telepítsünk újra fákat. Szerencsére ennek a célnak a megvalósításához azonnali segítő társra találtam a Magam Egyesület vezetője személyében. Csatlakozott az elképzeléshez Jenei Péter alpolgármester úr, és hozzáértő szakmai
segítőként Szabó Gábor vállalta a munkában való részvételt.
Együttes elhatározásunk, hogy telepítsünk a maglódi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, esetleg közterületekre is annyi fát,
bokrot, amennyit csak saját forrásból (vagy adományokból)
tudunk. 2020 tavaszára összeadtuk a pénzt, felmértük hova
milyen fákat szeretnének az intézményvezetők, de a pandémia

megállította ezt a folyamatot. Szeptemberben végre a Napsugár óvodában el tudtuk ültetni a gyerekek segítségével az első
gesztenyefát. Most megérkezett a Covid 19 második hulláma,
és újból megtorpant ez a jószándékú kezdeményezés, de nem
adjuk fel. Amint lehetőségünk lesz a szabályok mentén az intézmények udvarán fát ültetni, azonnal cselekedni fogunk. Ha
bárkinek tetszik az elhivatottságunk, és segíteni akar nekünk,
örömmel vesszük. Ebben az esetben kérem, vegye fel velem
a kapcsolatot az önkormányzaton keresztül, vagy írjon rám a
facebookon. Örömmel várunk minden segíteni akaró embert,
aki tenni szeretne Maglód szépségéért, gyermekeink egészségéért, klímánk javításáért. Örök mottónk: ültess egy fát és
nem éltél hiába.
Szabó Sándor önkormányzati képviselő

Kinyitott az óvoda
A Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete javaslatára, az Operatív törzs döntése alapján a Nemzeti Köznevelési
Törvény 30. §, V. bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal
megbízott elnöke rendkívüli szünetet rendelt el a maglódi
Napsugár Óvodában.
Lefordítva mindezt élő nyelvre: egyetlen hét alatt nyolc
dolgozó jelezte a Napsugár Óvoda vezetőjének, hogy megfá-

zós-lázas tüneteket észlelt magán. Vanczák Csilla intézményvezető ezt jelentette az illetékeseknek, minek következtében
szeptember 22-én nevelésmentes napot rendeztek (gyerekek
nélküli munkanap), 23-24-25-én pedig a Napsugár zárva tartott. Az ovi szeptember 28-tól fogadta megint a kisgyermekeket. (Lapunk megjelenéséig a helyzet még változhat, de bízunk
benne, hogy nem fordul rosszabbra.)
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Cselényi József nótaestje
Leveleink titkát sokáig viaszpecsétek őrizték,
de aztán megjelent egy igazán érdekes reklámhordozó: a levélzáró. Manapság talán kevesebbet gondolunk arra, hogy leveleinket felbonthatják, de a régi időkben ez a szempont még
inkább fontos volt.
A levélzáró bélyegek a századelőre elterjedt
és olcsó reklámeszközzé váltak a nyomdai soro-

zatgyártásnak köszönhetően. Ez a kedves, nagy
mennyiségben rendelkezésre álló, sokszínű reklámfelület kiváló lehetőséget biztosított a korabeli rendezvények népszerűsítésére is. Egy 1934
szeptemberében megvalósuló nótaest, Cselényi
József maglódi fellépését is megőrizte egy ilyen
jellegű apró nyomtatvány. Felmerül a kérdés, mit
tudhatunk a művészről?
„Cselényi József (1899–1949) Fóton született, dalénekes, színművész, a Katona Színház
alapító tagja, aranykoszorús magyarnóta énekes. Népszerűek voltak rádiós szerepei; számos
hanglemez készült vele. A két világháború közötti időszak és a második világháború idejének
leghíresebb, legendás nótaénekese volt.” (Magyar életrajzi lexikon, 1984.)
„Férfias, érces baritonja, dacos, ellágyulásában
is magyarosan kemény nótázása, egyszerű és tartózkodó játéka régi, híres népszínmű-énekeseink
nagy sorának méltó követőjévé avatják.” (A magyarság jubileumi évkönyve, 1930.)
A Magyar sasok című, 1944-ben bemutatott
repülőfilm magyarnóta betétjeit ő énekelte, ez
volt ritka filmbeli szerepléseinek egyike.
A témához kapcsolódóan könyveink közül
ajánlanám a Sárosi Bálint által összeállított Nótáskönyvet, mely bő válogatást nyújt a régi magyar társadalom népies dalkészletéből.
Homok Zoltán könyvtárvezető

Rólunk írták: Dúlt hitek katedrálisa
Különös könyvet lapozgatok.
Szerzőjét, Radosza Sándort sokoldalúságáról
ismerjük, a Radosza-gyűrű a hazai és a
külhoni iskolák kedvelt taneszköze,
íróként pedig korábban Amerikában publikált. „Hazakanyarodván” megírta
opus magnumát. A Dúlt
hitek katedrálisa nem
Trianon-regény,
több
annál. A sokfelé szakított
Magyarország egy-egy családjának életét követi három
generáción át. Visszafelé haladunk az időben, 1980-tól 1916-ig
lapozgatunk. Alighanem ez a Kárpát-medence 20. századának legátfogóbb regényeposza. Benne van minden:
háborúk és békeévek, korok, eszmék,
nemzedékek, szerelmek, asszonysorsok, kisebbségi lét és szabadságvágy. A szerző nem
kelt gyűlöletet más népek iránt, „csak” bemutatja a kisebbségi létbe taszított kisemberek máig
tartó küzdelmeit. Több mint családregény – modern
nemzedékregény, melynek főszereplője a 20. századot uraló három hit, a kereszténység és a két emberkísérlet: a kommunizmus és a fasizmus.

Radosza Sándor nem kap ösztöndíjat, nem részese a kultúrharcnak, szerinte a legtöbb kortárs szerzőről nem azt
harsogja a média, amit alkotott, hanem azt, melyik irodalmi kánon tagja.
„Korábban nem tudtam, mifélék a magyarok,
aztán kiderült számomra: a nyugat széttépte,
a Balkán eltaposta, a kommunizmus pedig
kisemmizte, anyagi, szellemi rabságba
hajtotta őket. Minden szomszédos országban sok van belőlük, pedig kitelepítették, elüldözték, bedarálták
őket, és mégis élnek. Trianon
olyan a magyaroknak, mint a
japánoknak Hirosima, csak
Hirosimát mindenki gyászolja, Trianon végzetéről pedig még azok sem
tudnak, akik okozták.”
A cím pontos: Dúlt hitek
katedrálisa.
Pilhál György

A Magyar Nemzet 2020. 09. 19-i számában megjelent
cikket az országos folyóirat főszerkesztőjének engedélyével tesszük közzé a Maglód újságban.
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Rúgjuk a bőrt
A járvány árnyékában is zajlik a munka szakosztályainknál, és bízunk benne,
hogy a tavaszihoz hasonló teljes leállásban nem lesz részünk! Labdarúgóink
a legkisebbektől az öregfiúkig hetente
többször edzenek, versenyrendszerben
vesznek részt. Náluk a folytatásra is nagyobb az esély, hiszen szabadtéri sportágról van szó. A csarnokban, illetve zárt
térben működő szakosztályaink – kézilabda, futsal, asztalitenisz és súlyemelés
– is elkezdték a munkát, de az ő esetükben nagy a bizonytalanság. A járvány
kedvezőtlen alakulása esetén bármikor
félbeszakadhat a felkészülésük, illetve
versenyeztetésük.
Labdarúgóink közül a felnőttek harcolnak/harcoltak a legtöbb, szám szerint
három fronton, amiből mostanra csak
egy, a bajnokság maradt, miután a Magyar Kupától és a Pest Megyei Kupától
is búcsúzni kényszerültek. Utóbbiból
sajnos szerencsétlenül, ugyanis tartalékos együttesünk vendégként döntetlent
játszott a másodosztályú Tápiószentmárton otthonában, és ez a szabályok értelmében a hazaiak továbbjutását eredményezte. Utánpótlás csapataink is pályára
léptek már, váltakozó sikerrel. U13-as
és U17-es korosztályaink győzelmekkel
debütáltak, míg az U19-es csapatunk két
vereséggel nyitott. U15-ös gárdánk helyzete a legnehezebb. Nem elég, hogy a
korosztályuknál fiatalabb labdarúgókkal
lépnek pályára, de számukra szokatlan
nagypályával is ismerkedniük kell még.
Öregfiúk együttesünk folytatta tavalyi jó
szereplését, ebben a bajnokságban kettő
győzelem mellett egy döntetlennel állnak
a tabella első helyén. Szeptember elején
U9-es csapatunk az erős mezőnyt felvo-

nultató Gyömrői Szezonnyitó tornán szerepelt és a harmadik helyen végzett.
Felnőtt:
Gödöllő –Maglódi TC 0 – 3, góllövők:
Pintér A., Vágó Z., Horváth R.
Maglódi TC – Vecsés 0 – 4
Biatorbágy – Maglódi TC 1 – 1, g:
Rajz M.
Maglódi TC – Budakalász 5 – 3, g:
Pintér A. 2, Rajz M. 2, Poncok Cs.
Csapatunk jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban 7 ponttal.
Pest Megyei Kupa:
Dány (megyei III.) – Maglódi TC 2 – 8,
g: Rajz M. 3 (egyet 11-esből), Poncok
Cs., Vágó Z., Halász B.
Tápiószentmárton (megyei II. ) – Maglódi TC 2 – 2, g: Németh R., Horváth R.
U19:
Üllő – Maglódi TC 6 – 2, g: Vida Z.,
Fekete D.
Maglódi TC – Ráckeve 1 – 7, g: Teiner G.
Csapatunk jelenleg a 12. helyen áll a
bajnokságban.
U17:
Maglódi TC – Kerepes 6 – 1, g: Bertalan H. 3, Dobó-Kocsis M., Molnár H.,
Holkó M..
Mogyoród-Fót – Maglódi TC 2 – 6, g:
Dobó-Kocsis M. 3, Molnár H. 2, Bertalan H.
Csapatunk jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban.
U13:
Maglódi TC – Sülysáp 7 – 2, g: Fodor D.
3, Gyurina L., Béres G., Valló P., Kiss K.
Csapatunk jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban.
Öregfiúk:
Gyömrő – Maglódi TC 0 – 8, g: Csaba
Zs. 2, Izsold D. 2, Tabányi T., Bíró A.,
Veréb K., Rakita G.

Maglódi TC – Kistarcsa II. 10 - 0, g:
Izsold D. 3, Metz Gy., Csaba S., Tóth
L., Bíró A., Rakita G., Szabó G.
Fót II.-Somlyó – Maglódi TC 4 – 4, g:
Veres L., Csaba Zs., Izsold D., Tóth L.
Csapatunk jelenleg az 1. helyen áll a
bajnokságban.
Futsal csapataink közül az NB 2-ben
szereplő felnőttek már pályára léptek,
míg az NB 1-es U18-as együttesünk
első találkozója még egyeztetés alatt áll.
Maglódi TC – Mád 6 – 4, g: Simon Zs.
3, Lázár Zs. 3
Kistarcsa – Maglódi TC 1 – 1, g: Hollauer B.
Csapatunk jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban.
Fiatal kézilabdázóink szeptember elején Bakonyi Marietta irányításával
kezdtek el dolgozni. Nagyméretű csarnok hiányában sajnos U11-es korosztályunkat nem tudtuk tovább versenyeztetni, így az ő pályafutásuk maglódi
színekben megszűnt. Ebben a szezonban
U8 és U9 fiú és lány csapataink fognak
rajthoz állni az előreláthatólag januártól
induló tornákon.
Asztaliteniszezőink elkezdték nyáron
a felkészülést, de sokáig nem örülhettek. A bajnoki rajt ugyan jól sikerült,
mindkét csapatunk nyerte első meccsét
a megyei első osztályban, de a székhelyüknek számító központi iskola tornaterme, a járvány előretörése miatt,
szeptember elején bezárt előttük. Hazai bajnoki mérkőzést jelen pillanatban
nem rendezhetünk, míg idegenben pályára léphetnek ugyan itt-ott, ahol még
engedélyezik, de edzéslehetőség nélkül
további jó eredményeket elérni nehéz
lesz.
Albertirsa – Maglódi TC II. 7 - 11
Eurokapu SE – Maglódi TC 8 – 10
Súlyemelőink szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen nekik éppen szeptember elején készült el új edzőtermük,
így őket nem érintette a központi tornaterem zárása. A szükséges előírásokat
betartva készülnek a hamarosan megrendezendő Súlyemelő Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságára.
Reményeink szerint ez a verseny végre
nem fog elmaradni, hiszen versenyzőink jó ideje megmérettetés nélkül dolgoznak!
Bíró Roland
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Tüzet szüntess!
Az új Országos Tűzvédelmi Rendelet értelmében 2021 januárjától
tilos az avar és a kerti hulladék égetése, és törlik azt a rendelkezést
is, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az
avarégetést, így a tilalom általánossá válik az egész országban. A módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. Egy átlagos kerti égetés – melynek során égetünk
avart, gallyakat stb. – légszennyezést okoz. A szennyezést elsősorban
az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek el kellene
égnie, az nem ég el, vagy csak félig. A növényi részekben lévő szén
csak részben oxidálódik, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid
keletkezhet. Az avarégetés Maglódon ebben az évben még – a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, szélcsendes időben – október 1.
és november 31. között, hétköznapokon 1800-ig, szombaton 1400-ig
engedélyezett. Vasárnap és ünnepnapokon tilos!
KHR

Az égetés szennyezi a levegőt, ami járvány idején különösen
veszélyes, hiszen a vírusok a légszennyező részecskék felületén megtapadnak, és ott még órákig fertőzőek maradnak.

Szelektív hulladékok
szállítási rendje
Maglód, 2020 október
csomagolási 1.; 15.; 29.
zöldhulladék 6.; 20

november
12.; 26.
3.; 17.

december
10.; 24.
–

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink
szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül,
a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve
a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt
(sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is. Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban,
ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink
2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló,
zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
DTkH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Kút utca 5.
06-53-500-152, 06-53-500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www. dtkh.hu

HAHÓ!
HAHÓ!
TÉGED
TÉGED
KERESÜNK!
KERESÜNK!

MIÉRT? EZÉRT:

•
•
•
•
•
•

•MIÉRT?
8 órás főállású
EZÉRT:foglalkoztatás
• heti váltásban működő 3 műszakos munkarend
8 •órás
főállásúműszakpótlékok
foglalkoztatás (du 30%, éj 50%)
kiemelkedő
heti
váltásban működő 3 műszakos munkarend
• egészségbiztosítás
kiemelkedő
műszakpótlékok (du 30%, éj 50%)
• céges rendezvények
egészségbiztosítás
• beutazás támogatása, műszakokhoz igazodó céges
céges
rendezvények
buszjárat
beutazás támogatása, műszakokhoz igazodó céges
buszjárat

További információkért keresd fel weboldalunkat vagy keress
minket az alábbi elérhetőségeken!
További információkért keresd fel weboldalunkat vagy keress
minket az alábbi elérhetőségeken!

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70-400-4480, e-mail: info.eihu@ekkeagle.com
www.ekkeagle.hu

Telefon: 06-70-400-4480, e-mail: info.eihu@ekkeagle.com
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J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu
Szerelvénygyártó cég keres munkatársakat:
CNC gépbeállító és programozó
Feltétel: szakirányú végzettség, tapasztalat

Hegesztő

Feltétel: szakirányú végzettség, tapasztalat

Minőségellenőr
A

K

HIRDETÉS

Hirdessen a Maglód újságban!
Telefon: 06 29 326 222
e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com

Gázkészülék szerviz
Kombi cirkó, kazán, konvektor,
villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval, Biasi, Beretta, Westen,
Ocean, Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant
Karbantartás, javítás

Y A - Bés
A Jbetanulás
Feltétel: érettségi
UT
Bér megegyezés szerint.

gyári
alkatrészekkel,
garanciával.
ISG-UNIBALL Kft.
vasipari
cég keres
ISG-UNIBALL Kft.
vasipari cég keres
Csapcsere,
mosogatógép
munkatársakat az
alábbi mosógép,
szakmákban:
munkatársakat az alábbi
szakmákban:
bekötés,
beüzemelés.

06-30 342-8288
–– gépészmérnök,
gépészmérnök,
www.ep-gep.hu
06-30 345-3451
esztergályos,
ISG-UNIBALL Kft. –
vasipari
cég
keres
– esztergályos,
Győrﬁ Balázs gázkészülékszerelő mester
T 30/545-08-05,
munkatársakat
szakmákban:
Rendelési idô: hétköznap
17–19 óráig az alábbi
T 30/545-08-05,
épületgépész technikus
–
lakatos,
29/325-132
Ingyenes kiszállás!
– lakatos,
29/325-132
Kérésre házhoz megyek!
–– hegesztô,
2234 Maglód,
Y A - BA J
hegesztô,
– gépészmérnök,
U T u. Ultrahangos
Bér fogkô-eltávolítás
megegyezés
szerint.
Ady Endre
25 –39.
Bér megegyezés szerint.
–
– illetve
illetve könnyû
könnyû betanított
betanított
– jelentkezését
esztergályos,
A
Maglód,
Jókai
utca
1.
B
Hölgyek
Y
A
T
T
30/545-08-05,
Hölgyek
jelentkezését
ÁLLATORVOSI
gépkezelôi
munkára.
J
Dr.Téglás
Csilla
U
Telefon: 30/283-6947,
29/328-353
gépkezelôi munkára.
–isis várjuk.
lakatos,
RENDELÔ
várjuk.
29 /325-132
– hegesztô,
Rendelési idô: hétköznap 17–19
óráig
Bér megegyezés szerint.
ÁLLATORVOSI
A
B
Y
A J megyek!
T házhoz
–Csilla
illetve könnyû betanított
UDr.Téglás
RENDELÔKérésre
Hölgyek
jelentkezésétfogkô-eltávolítás
Ultrahangos
gépkezelôi munkára.
is várjuk.
2234 Maglód,

Dr.Téglás Csilla

A

K

ÁLLATORVOSI 2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.
RENDELÔ Ady Endre u. 25 –39.

A

K

A

K
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Maglód,
Jókai17–19
utcaDr.Téglás
1. óráig Csilla
ÁLLATORVOSI
Rendelési
idô: hétköznap
Maglód,
RENDELÔ
30/283-6947, 29/328-353
Jókai utcaTelefon:
1.
Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
Telefon:
Kérésre házhoz megyek!
30/283-6947
29/328-353
Maglód,Ultrahangos
Jókai utca 1.fogkô-eltávolítás

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947,Maglód,
29/328-353

Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

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

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

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

HIRDETÉS
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Maglód-Falvi

Kutyakozmetika

Szeretettel várok minden megszépülni vágyó kutyust
Bejelentkezés: Reményi Krisztina
Telefon: 06-20-929-0181
Email: maglodfalvi@yahoo.com
Cím: 2234 Maglód, Rákóczi u. 30.

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!
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Bár a koronavírus miatt tavasszal elmaradtak az esküvők, az enyhítések után,
nyáron már meg lehetett tartani a kétszáz fő alatti menyegzőket. Lapunknak
három nemrég megházasodott ifjú maglódi házaspár mutatta meg esküvői fotóalbumát és mesélt életük legszebb napjáról.
Összeállította: Kiss Nóra

Lakodalom van a mi utcánkban
Nagy-Juhász Nikoletta és Nagy Miklós

Niki és Miki sok-sok együtt töltött év után mondta ki a boldogító igent.
– 13 éve vagyunk együtt és idén július 4-én volt az esküvőnk. Körübelül másfél évet készültünk rá. Maglódon, a
MagHázban tartottuk a nagy napot, ahol a szűk családdal és
barátainkkal együtt
ünnepeltünk. Megérte a hosszas szervezés, mert minden úgy
sikerült, ahogy elterveztük. Hála Istennek jó meleg is volt
és az eső sem esett,
így nem volt „sírós a
menyasszony” – emlékezett vissza az ifjú
feleség.

Bók-Ivánkovits Adri és Bók Balázs

2015. augusztus 4-e az a nap, amikor „szerelmünk története” elkezdődött és egy pár lettünk. Majd 2018. október 10-én
Egyiptom csodálatos tengerpartjának homokjában gyertyafényes vacsora mellett megtörtént a lánykérés – kezdte szerelmük történetét Adri. Az ifjú jegyesek szerettek volna az eljegyzésük második évfordulóján egybe kelni, a járvány miatt
azonban előrébb hozták a nagy napot.
– A koronavírus miatt kialakuló helyzetet figyelemmel kísérve már márciusban elkezdtünk azzal a gondolattal komolyan
foglalkozni, hogy esetleg el kéne halasztanunk, vagy át kéne
tennünk másik időpontra az esküvőnket. Aztán az előrehozatal mellett döntöttünk, így volt rá hét hetünk, hogy a tökéletes
„nagy napunkat” megszervezzük. 2020. július 16-án a polgári
szertartásunkon, majd július 25-én az esküvőnkön kimondtuk
egymásnak a „boldogító igent”. A családtagjaink, barátaink és
a szolgáltatóink segítségével büszkén kimondhatjuk,
hogy
sikerült egy három
napos lakodalommal
emlékezetessé tenni
ezt a csodálatos eseményt. Mindketten a
víz szerelmesei vagyunk, így a kreatív
fotózásunkat Tihanyban tettük maradandó emlékké. Ami így
utólagosan megkoronázta számunkra azokat a felejthetetlen napokat: pocaklakóként
kislányunk is velünk
ünnepelhetett – tette
hozzá a kismama.

Krizbai Teca és Tellér Gábor

A fiatalok öt éve ismerkedtek meg. 2016 nyarán egy hajdúszoboszlói nyaralás során
tette fel Gábor a nagy kérdést, miközben Teca kedvenc dala szólt.
– Az eljegyzés óta rengeteget beszéltünk az esküvőnkről, amire idén szeptember 12én került sor Monoron. Mindenképpen szerettünk volna összeházasodni, meg is beszéltük, hogy ha a járvány miatt úgy alakul, két tanúval is örök hűséget fogadunk. Nagyon
boldogok vagyunk, hogy végül minden jól alakult és a szeretteinkkel együtt ünnepelhettünk – mesélte az újdonsült feleség, aki külön meglepetéssel is készült szerelmének.
– A polgári szertartáson a fogadalmamat dalban mondtam el. Bár többször is elcsuklott a hangom, sikerült elénekelnem. A szertartáson László Attila, a Csillag Születikben
megismert barátom is énekelt. Az egyházi esküvőt pedig Bálint Klára református lelkész
vezette, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a megható szertartást – folytatta Teca,
aki a ceremónia után hajnalig bulizott a násznéppel. Gáborral pedig azóta is úsznak
a boldogságban, és még most sem hiszik el, hogy házasok.

