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Huszonöt évvel ezelőtt Tóth István zenetanár kezdemé-
nyezésével indult egy speciális tantervű osztály a maglódi 
általános iskolában. Mészáros Mária osztályában a gyere-
kek heti plusz két órában szolfézst és néptáncot tanultak. 
A kezdeményezés nyomán felmenő rendszerben indultak 
évfolyamonként hasonló tantervű osztályok, majd négy év 
elteltével alapfokú művészeti iskola indult az intézményen 
belül. A művészeti iskola Vermesy Péter kolozsvári zene-
szerző nevét vette fel, aki az iskola több tanárát is taní-
totta. A kezdetektől három művészeti ágazaton, zenemű-
vészet, táncművészet és képzőművészet tanszakjain folyik 
a művészeti nevelés. A művészeti iskola egyik fő pedagógiai 
alapelve a különböző művészeti ágak egymásra hatásából 
eredő többlet, amelyet leginkább a többszakos tanulók 
esetén érhetünk tetten, de megjelenik a Vermesy Művé-
szeti Napok műsorának összeállításakor is. Fesztiválunk 
fő célja, hogy a művészeti iskola legtehetségesebb diákjai 
egy műsorban szerepelhessenek, tanáraikkal, középiskolás, 
egyetemi hallgató volt diákjainkkal és meghívott országos, 
vagy akár nemzetközi szintű művészekkel. 

A fesztivál hagyományos helyszínei városunk történelmi 
egyházainak templomai és a MagHáz. Így volt ez idén is, az 
első koncertet október 14-én az evangélikus templomban 
tartottuk. Elsőként Papp Lujza, Pilán Anna és Katona Bence 
Manfred Schmitz hatkezes zongoradarabját adta elő Molnár 
Katalin és Ráti Bernadett tanárnők felkészítésével. Székely 
Imola tanárával, Késmárky Uzonkával Vivaldi Négy évszak-
jából a Január tételt adta elő. Őket Bak Ernő tanítványa, Bőti 
Botond követte trombitán két Bach menüettel. Pálosi Ádám 
Késmárky Uzonka felkészítésével és kíséretével Kacsóh Pong-
rác egy dalát énekelte a János Vitézből. Utánuk Bak Ernő volt 
tanítványa, Takács Nikolett következett, aki jelenleg a Deb-
receni Egyetem Zeneművészeti Karának végzős hallgatója. 
Francisco Tarrega Capricho Arabe művével igazi mediterrán 
hangulatot varázsolt az Evangélikus templom csendjébe. Az 
est meghívott vendégeink, Seleljo Erzsébet szaxofonművész 
és Szatzker Zsanett harmonikaművész műsorával folytató-
dott. A nem mindennapi hangszerpárosításban Bach, Satie és 
Chick Corea művek hangzottak el, melyeket a közönség vas-
tapssal jutalmazott.                           (folytatás a következő oldalon)

20. VERMESY MŰVÉSZETI NAPOK MAGLÓDON
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(folytatás az előző oldalról) A fesztivál első napját a Mag-
dala Ökumenikus Kórusnak és a Bartók Béla AMI kama-
razenekarának közös műsorszáma zárta: Jakob de Haan 
Mise Kyrie és Gloria tételek. Simon Barbara orgonaművész, 
a Magdala vezetője orgonán működött közre. Jutasi Mik-
lós karmester – aki a Bartók Béla AMI igazgatóhelyettese 
és iskolánk óraadó tanára egyben – elmondásából tudjuk, 
hogy az előadás egyben a mű ősbemutatója volt. A darab 
előadása olyan sikert aratott, hogy az egyik tételt ráadás-
ként megismételték. 

Másnap a MagHáz két eseménynek adott otthont.  
18 órától a festészeti tagozat legtehetségesebb diákjainak 
előző tanévi munkáiból összeállított kiállítást nyitotta meg 
Ljubimov Krisztina. Csépe Milla és Kálmánné Nánássy 
Zita tanárnők növendékei közül kiemelkedett a Hódme-
zővásárhelyen rendezett II. Tornyai János Országos Festé-
szetverseny döntőjébe jutott Antal Cintia, Dormán Adri-
enn, Katona Flóra, Felde Máté Kolos. A versenyen Dormán 
Adrienn II. helyezett lett a 2. korcsoportban. A kiállítás 
október 27-ig tekinthető meg  
a MagHáz kiállítótermében.

19 órától a „Táncünnep” 
című néptánc előadás kezdő-
dött a MagHáz színházter-
mében. A műsorban szerepelt 
a 3.a osztály (alapfok 1. évfo-
lyam), az 5.a osztály (alapfok 
3. évfolyam), a budapesti Bem 
Táncegyüttes ifjúsági és fel-
nőtt csoportjai. A koreográfi-
ákat készítette, az előa-
dást rendezte Kis-Demeter 
Erika és Kis István, iskolánk 
művésztanárai. Nagy öröm 
a művészeti iskola számára, 

hogy a fesztiválon az ő munkájuk nyomán olyan táncegyüt-
tes léphetett fel, amely országos szinten jegyzett és elismert.  
A Bem Táncegyüttes a „Minősült együttes” címet viseli, 
rendszeresen fellép az Országos Táncháztalálkozón, a 
Duna Karneválon, a Néptánc Antológián, és számos 
táncművészeti előadáson itthon és külföldön. A műsorban 
rimóci, moldvai, kalotaszegi, bonchidai, rábaközi és vajda-
szentiványi táncokat láthatott a közönség, amely zsúfolásig 
megtöltötte a termet, minden műsorszámot nagy szeretet-
tel fogadott és nagy tapssal jutalmazott. A műsor után az 
aulában Táncház kezdődött, melybe fellépők és nézők, gye-
rekek és szülők egyaránt bekapcsolódtak.

A fesztivál harmadik napján, október 16-án 10.30-tól a 
református templomban Bálint Klára Tiszteletes Asszony 
köszöntötte a megjelenteket, megemlékezve az elmúlt két 
évtized fesztiváljairól és szereplőiről. Az alsós Kóruska 
nyitotta a műsort Kozma-Krátki Kitti vezényletével. Imre  
Alexandra tanárnő növendéke, Kis Éva Cecília csellón 
Squire Paraszt táncát adta elő, utána Pálosi Ádám Giuseppe  
Giordani Caro mio ben című dalát énekelte. Mindkét műsor-
számot Késmárky Uzonka tanárnő kísérte zongorán. Szita 
Emese tanárával, Simon Barbarával zongora négykezesben 
adta elő Szőnyi Erzsébet és Majkapar egy-egy darabját. 
Kurucz Levente volt tanítványa Szabó Eszter, aki jelenleg 
a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium 
tanulója, iskolatársával, Faragó Liliána Eszterrel (zongora) 
Kovács Béla Velencei karnevál című darabját adta elő. Ezt 
követte Rózsás Szinta és tanára, Tóth István keresztnégy-
kezese, amelyhez Haszán Márk népi bőgővel csatlakozott. 
Dél-dunántúli táncrendet játszottak, amelyre Deák Kamilla 
és Szilágyi Szabolcs táncolt Demeter Erika és Kis István fel-
készítésével. A művésztanáraink és meghívott művészeink 
koncertrészét Kostyák Attila és Simon Barbara nyitotta 
meg. Bartók Béla szonatinájának Gertler átiratát adták elő 
hegedűn és zongorán. Őket követte Line Ildikó hegedűmű-
vész és Bányai Miklós brácsaművész egy Mozart duót és egy 
Schubert dal átiratot adtak elő. A fesztivál utolsó műsor-
számaként Túri-Nagy János zongoraművész, Line Ildikó 
hegedűművész, Kostyák Attila hegedűművész, Bányai Mik-
lós brácsaművész és Szabó Árpád gordonkaművész Mozart  
11. F-dúr zongoraversenyét adták elő nagy sikerrel.

Köszönjük szépen a szereplő tanulóknak, tanároknak és 
vendégművészeknek a felkészülést, tanárainknak a felkészí-
tést, kísérő tanároknak és a vendéglátásban résztvevőknek 
segítséget, Maglód Város Önkormányzatának a támogatást, 
a MagHáznak, valamint a gyülekezeteknek és vezetőiknek a 
helyszínek biztosítását, amivel hozzájárultak a fesztivál sike-
res megrendezéséhez! Köszönjük szépen Tóth István igazga-

tó-helyettes, fesztiváligazgató 
húsz éves szervező munkáját, 
amely nyomán évről-évre ilyen 
magas színvonalú koncerte-
ket és előadásokat láthatott 
Maglód közössége. Hálával 
gondolunk Barotai Endre plé-
bános úrra, aki hosszú éveken 
át házigazdája volt a katolikus 
templomban tartott koncert-
jeinknek. December 9-én 18 
órakor szertettel várjuk a fesz-
tivál negyedik napjára a tisztelt 
érdeklődőket.

Tóth László  
intézményvezető-helyettes 

20. Vermesy Művészeti Napok Maglódon
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Csépe Milla és Ljubimov Krisztina
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20. VERMESY MŰVÉSZETI NAPOK – HÁLAADÁS
Elhangzott 2022. október 16-án a református templomban

„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak 
örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az 
Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az 
ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadás-
sal, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő 
nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről 
nemzedékre való az ő hűsége!” (Biblia, 100. hálaadó zsoltár)

Huszonöt évvel ezelőtt 
– amikor én már majd' tíz 
éve maglódi református lel-
kipásztor voltam – egyszer 
csak azt hallottam, hogy 
megjelent az iskolánkban 
egy új, lelkes ének-zongora 
tanár, aki megosztotta az 
álmát pedagógustársaival. 
Erdélyország gyermekkori 
iskoláját álmodta vissza, 
ahol a többi gyerek társa-
gában oly’ boldogan énekel-
tek, zenéltek, néptáncoltak, festegettek, „mindent is csináltak” 
hajdan, aztán délutánonként meg örömmel rúgták a focit. 

Tóth István tanár úr lelkesedése ragadós volt igazgatóra, 
kollégákra, s az álomból valóság lett: Vermesy Péter (egykori 
kolozsvári zeneszerző-tanárukról elnevezett) Művészeti 
Iskola az Általános Iskolán belül, ahol tanulni lehet külön-
féle hangszereken, lehet néptáncolni, s festészetben alkotni. 

Emlékszem, anyukaként hogy izgultam, hogy vajon felvé-
telt nyer-e az akkor éppen első osztályba készülő kislányom 
a Vermesy-osztályba? És micsoda megtiszteltetés volt (fris-
sen a rendszerváltoztatással a hátunk mögött), amikor „Pista 
bácsi” felkért minket, Maglód három történelmi egyházának 
lelkipásztorait, hogy helyet adjunk templomainkban a húsz 
évvel ezelőtti első Vermesy Művészeti Napoknak. Annak 
(az azóta a Pest Megyei Értéktárba felvett) fesztiválnak, 
ahol két évtizede iskolánk kisdiákjai kiváló művésztanáraik-
kal és nemzetközi hírű vendégművészekkel együtt fergete-
ges hangversenyeket adnak, s kapnak olyan vastapsot, ami-
ben örömmel átitatott büszkeségünk lüktet, hisz mindez a 
csoda Maglódon, és velünk, maglódiakkal történik meg. És 
micsoda melegség járta/járja át lelkipásztori szívemet, hogy 
iskolás gyermekeink (köztük sokan életükben talán először 
templomba lépve) a Kóruskában és a nagy Kórusban Isten-
nek hálát adó énekeket is énekelnek. 

Miről is szólhatna a 20. Vermesy Művészeti Napok 
vasárnapi, úrnapi köszöntője, mint a hálaadásról. A 100. 
zsoltár biztatását meghallva: éneklünk, az Úrnak ének-
lünk, örömmel és hálát adva éneklünk az Úrnak. Hálát 
adunk az életünkért, a gyermekeinkért, az őket tanító taná-
rainkért, a Vermesyért, népünkért (határon innen és túl) 
és hazánkért. Rádöbbenhetünk, hogy semmi sem magától 

értetődő, hanem minden 
ajándék. Éppen napjaink-
ban értékelődik fel, hogy 
micsoda kiváltság, hogy 
a mi hazánkban békes-
ségben ébredhetünk fel.  
Ha manapság – a háború 
körüli lobbik és spekulá-
ciók miatt – sajnos nehe-
zebb is az anyagi létünk, 
mint egy évvel ezelőtt volt, 
mégis összehasonlíthatat-
lanul biztonságosabb és 

jobb az életünk, mint sokaknak. Kérlek Titeket, imádkoz-
zunk nap mint nap a háború végéért.

Micsoda bátorságot és Isten iránti bizalmat önthet a szí-
vünkbe a zsoltár bíztatása: „Tudjátok meg, hogy az Úr az 
Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő 
legelőinek juhai vagyunk.” Nem vagyunk magunkra hagyva, 
juhok vagyunk (nem birkák), akiknek van minket szerető, 
őriző Pásztora. 

Ezért hát: „Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáca-
iba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!” 
Minden egyes új nap kezdetén, már felébredtünkkor tuda-
tos hálaadással „bemenni az új nap kapuján” – micsoda 
értékes tanulni való! Előre megköszönni, hogy aznap meny-
nyi minden öröm és hálát adni való vár ránk. Mert amire 
fókuszálunk, azt fogjuk megtalálni a napunkban. Ez mind-
annyiunk lehetősége és felelőssége.
A 20. Vermesy Művészeti Napok üzenete: 
„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! [...] Mert jó az Úr, 
örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az  
ő hűsége!”
A teljes igehirdetés és a hangverseny megtalálható:  
facebook.com/klari.balint/videos/1285747835508827

Bálint Klára református lelkipásztor, 
mentálhigiénés szakember

E jeles napon Tabányi Pál polgármester fogadta az időseket és nyitotta meg az ünnepséget a MagHázban. A szeptember 29-i rendezvényen 
fellépett Karda Bea és Szelle Szilárd. A műsor után a kétszázfős vendégsereget svédasztalos fogadás várta.

Kostyák Attila hegedűművész – Tóth László intézményvezető- 
helyettes, a református gyülekezet főgondnoka – Bálint Klára refor-

mátus lelkipásztor – Tóth István a művészeti iskola vezetője 
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Az Aradi Vértanúk emlékművénél Tabányi Pál polgármester kije-
lentette, hogy 1849 őszén – a látszatperek után – nem kivégzésekre 
került sor, hanem gyilkosságokra. A Habsburgok megölték táborno-
kainkat, de még a miniszterelnökünket is, mi pedig 173 éve rendület-
lenül gyászoljuk őket, emlékük nem fakul a szívünkben. Tabányi Pál 
polgármester a jelenről is szólt: „napjainkban újra szükség van a tenni 
akarásra, a megalkuvást nem tűrő küzdelemre, és az önös érdekek 
háttérbe szorítására, mert a gyenge emberek nehéz időket teremte-
nek. Mára megint veszélybe kerülhet a nehezen megszerzett függet-
lenségünk, és a várva várt virágkor távolabbra kerülhet emiatt”. Az 
október 6-i megemlékezésen elhangzott zenés-irodalmi műsorban 
iskolánk 6.a, 6.d, 5.d és 7.d osztálya vett részt. Felkészítő tanáraik 
Késmárki Uzonka, Morva Dóra és Darabos Petra tanárnők voltak.

Október 23-ra, az 1956-os, oroszok ellen vívott for-
radalmunkra és szabadságharcunkra idén is méltó-
sággal emlékeztünk. A maglódi „Pesti srácok” szobor-
csoportnál megtartott rendezvényen Kérges László 
alpolgármester mondott ünnepi beszédet, ezt követően 
Baráth Zsófia előadásában hallhattuk Petőfi Sándor  
A Szabadsághoz című versét, majd iskolánk tanulói adták 
elő műsorukat.
Részletek az ünnepi beszédből: „A kommunizmus eszmeisége 
az egyik legjobb dolog, amit valaha kitalált az emberiség. Csak 
egy aprócska dolog szól ellene, hogy működésképtelen. Még 
az előszele, a szocializmus sem tudott sokáig teret hódítani, 
igaz ma is próbálkoznak vele egyes vezetők. Viszont elnyomó 
rendszernek egészen kiváló. Ez az eszmeiség Magyarországon 
először a tanácsköztársaság 
idején ütötte fel a fejét. 133 
napos rettegés, megfélemlí-
tés, kivégzések, lefoglalások 
formájában. Másodszorra a 
kommunista eszme hazánk 
felszabadulásaként érkezett 
el. Nyugatról megszálltak a 
nemzetiszocialisták, akiket 
kiüldöztek a felszabadító szo-
cialisták, akik ugye vigyázták 
is itt a békét 47 éven keresztül. 
Mit hozott nekünk a felszaba-
dítás? Rettegést, megfélem-
lítést, kivégzéseket, gyömrői 
gyilkosságokhoz hasonló 
vérengzéseket, beszolgáltatást 
és besúgórendszert. Szólás-
szabadságot is, mert csak azt 
lehetett mondani, amit enged-
tek, aztán kitelepítéseket, 
kuláklistát, jó kádereket és 
koncepciós pereket. Vallássza-
badságot is, melyet segítettek 
a besúgó békepapokkal. Mit 
hozott még a szocializmus? 
A működésképtelen TSZ- 
rendszert, felszámolták a 
működő gazdaságot, elvették 
tulajdonát és bekényszerítet-
ték a termelő szövetkezetbe a 
gazdálkodókat, majd hagyták, 
hogy az emberek elhordják 
azt, amire szükségük van, meg 
a háztáji gazdaságot, mert 
különben éhen haltak volna  

a tsz-tagok. (…) A második világháború vége és 1956. október 
23. közötti időszak nagyon nehéz volt mindenki számára. Na, 
ebből a sok felsorolt visszásságból, szenvedésből, igazságtalan-
ságból lett elege a magyar népnek. Egy szikra berobbantotta a 
forradalmat. A nép fellázadt, elsöpörte az egész rendszert, pil-
lanatok alatt, melyből a maglódiak is kivették a részüket. Még a 
kommunista Nagy Imre is sajátjai ellen fordult. Sajnos ez nem 
tarthatott sokáig. Néhány nap volt csak a szabadság. Jól tudjuk 
mi lett a vége. A számunkra olyan nagyon áhított nyugatnak 
nem kellettünk, vagy egyszerűen nem akart segíteni nekünk. 
Biztosan volt valami alku a háttérben, mivel érdekes módon  
a szuezi válság is akkor kezdődött. Nem tudtunk kiszakadni a 
szovjet érdekszférából. A forradalmat megtorolták, amely még 
arra is jó alkalom volt, hogy a kommunisták egymással végez-

zenek. Ezután sem ért véget a 
Magyarság megpróbáltatása. 
Jött a gulyáskommunizmus. 
Hogy félresiklott-e az eszmei-
ség? Hallottam olyan hithű 
kommunistáról, aki még a 
kezdetek kezdetén harcolt  
a kommunizmus vívmánya-
iért, amelyben eltökélve hitt 
is. Végigélte a háborút, a fel-
szabadítást, a forradalmat és 
a megtorlásokat. A halálos 
ágyán ezt mondta a tőle búcsú-
zóknak: „Mi nem ezt akartuk, 
ami most van, mi nem ezért 
harcoltunk.” (…) Hosszú évti-
zedekig nem lehetett beszélni 
56-ról, tabu témává vált és 
egy lapra került a gyalázatos 
trianonnal. Mintha ezek az 
események meg sem történ-
tek volna. És a Jézusi párhu-
zam. 1956 kapcsán büszkék 
lehetünk és hálásak azoknak 
a fiataloknak, nőknek, férfi-
aknak, akik életüket adták a 
forradalomban, vagy éveken 
keresztül szenvedtek a meg-
torlások alatt, vagy akiknek 
új hazát kellett keresniük, 
mert nekünk az ő harcuk és 
szenvedésük árán változott 
meg a világ, de nem csak a mi 
számunkra. Ők verték bele az 
első szeget a kommunizmus 
koporsójába.”

Diákelőadás az október 23-i iskolai megemlékezésen

Milyen lehetett abban a korban gyereknek lenni? Hogyan 
élték meg az akkori diákok 1956 forradalmi eseményeit?  
Az Osztertág Éva által írott darab erre igyekezett választ 

adni, de ezzel párhuzamosan megelevenedtek a történelem-
könyv lapjai is. Szembesültünk azzal, hogy az emberi sor-

sok, a tönkretett életek mögött mindig ott van az életösztön, 
a tenni akarás is. Az előadás szereplői a 6.e osztály tanulói. 

Felkészítő tanáraik: Morva Dóra és Darabos Petra tanárnők 
voltak. Az előadást október 21-én délelőtt az iskola tanulói 
a MagHázban tekinthették meg, míg átdolgozott változata 

délután, a városi ünnepségen hangzott el.

Október a vérbefojtott forradalmaink hónapja

A koszorúzást követően – 18 órakor – a Jerika kő legen-
dája című előadást láthatták a MagHázba látogatók a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és  
a Mocorgók Néptáncegyüttes közös produkciójában. 
Fantasztikus, teltházas előadás volt, 
melynek végén hosszú vastapssal 
köszönte meg a lelkes közönség 
a felejthetetlen élményt.

GLORIA VICTIS – DICSŐSÉG A LEGYŐZÖTTEKNEK
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Kértünk egy fotót a maglódi polgárőrökről, de ők nem 
akarnak szerepelni nyilvános képen. Ezért választottuk 
illusztrációképpen Rembrandt Éjjeli őrjárat című festmé-
nyét, melyet egy vidéki lövészegylet rendelt meg, és a Pol-
gárőrség Házába került. Az ottani polgárőrök nem voltak 
olyan zárkózottak, mint a mi szűkszavú védelmezőink. 
De mi ilyennek szeretjük őket, és köszönjük önzetlen 
szolgálatukat! 
Gerhát Attila, a maglódi polgárőrök vezetője elmondta: 
a Maglód Városi Polgárőr Egyesület 2015-ben alakult, 
jelenleg tizennyolc fővel működik. Maglód területén éjsza-
kai járőrszolgálatot látunk el, rendezvények biztosításában 
veszünk részt és közös szolgálatot látunk el a rendőrökkel, 
de szükség esetén részt veszünk eltűnt személyek keresé-
sében is. Polgárőreink közt van nyugdíjas rendőr, bizton-
sági őr, könyvelő, gázszerelő, villanyszerelő, autószerelő és 
építész mérnök is. Egyesületünk céljának hivatalos meg-

fogalmazása: „A bűnmegelőzés és közrendvédelem érde-
kében önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt 
társadalmi tevékenység, az ez irányú munka megszerve-
zése a hivatalos szervekkel (rendőrséggel) együttműködve. 
Az egyesület önszerveződésű, bűnmegelőzési céllal létre-
hozott szervezet, amely politikai pártoktól független és 
politikamentesen működik. Az Egyesület további célja az 
egészséges életmód népszerűsítése, a polgárőrök fizikai 
állóképességének javítása, és a polgárőrök fizikai felkészí-
tése a polgárőrökről szóló törvény alapján nyilvántartásba 
vett polgárőr szervezetek tagjaként történő szolgálattelje-
sítésre.” Nem hivatalos megfogalmazásban: célunk Maglód 
közbiztonságának javítása. Fő támogatónk Maglód város 
Önkormányzata. Egyesületünk tagjai anyagi hozzájáru-
lással is támogatják tevékenységünket a megfelelő műkö-
dés érdekében. Egyesületünk elérhetősége: Gerhát Attila 
elnök +36 70 405 00 30

ÉJJELI ŐRJÁRAT

 11. 04. péntek   18:00   Megemlékezés a lélekharangnál 

A megszállók és az árulók napja, de mi a 
levert forradalom hőseire emlékezünk. 1956. 
november 4-én a szovjet csapatok megszállják 
Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követ-
ségre menekül, Mindszenty bíboros az ame-
rikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó 
István marad egyedül, ő képviseli a Magyar 
kormány jogfolytonosságát. Elhangzik Kádár 
felhívása az ungvári rádióból, Nagy Imre rádió- 
szózata a nemzethez, Bibó István kiáltványa 
a néphez. Bibó István üzenetet küld Dwight 
D. Eisenhower amerikai elnöknek az ame-
rikai nagykövetségen keresztül, a szovjetek 
utasítására az ungvári rádión keresztül beje-
lentik a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány megalakulását Kádár János, Mün-
nich Ferenc és Marosán György vezetésével, 
melynek elnöki tisztségét Kádár János tölti 
be. Aztán a megtorlás kora vette kezdetét. 

NOVEMBER 4. – NEMZETI GYÁSZNAP
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ZÖLDHULLADÉK ÉS HAMU
2022. november 14-én (hétfőn) 

rendkívüli zöldhulladékgyűjtés lesz Maglódon.

A gyűjtés a korábban meghirdetett metódus szerint tör-
ténik: 2 db DTkH emblémás zöld zsák illetve ezen felül 
korlátlan mennyiségű kék színű DTkH emblémás zsák 
valamint ágnyesedék helyezhető ki max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (maximum 0,5 m3 mennyiség-
ben) a közterületet nem szennyező módon.

* * *
Sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, 
melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem 
kommunális hulladék. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó 
kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek 
működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, 
hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék 
begyulladását. Amennyiben személyzetünk a gyűj-
tés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő 
edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja. 
Köszönjük együttműködésüket! 

További információ: 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu; 

www.dtkh.hu

Köszönetet szeretnék mondani azoknak a jószívű embereknek és hölgyeknek, akik szeptember 27-én a segítségemre 
siettek. Az utcán rosszul lettem és elestem, ők segítettek, felemeltek, mellettem voltak és értesítették a családomat. 

Hálás szívvel köszönöm a jóságukat. A Jóisten fizesse meg! Egy öreg néni

Kedves Maglódiak!
Akik nem töltötték ki online a népszámlálási kérdőívet, 
azokhoz bekopognak a számlálóbiztosok. Kérjük Önö-
ket, hogy segítsék munkájukat.

NÉPSZÁMLÁLÁS

A Központi Iskola új szárnyának elhasználódott fabur-
kolatát az Önkormányzat saját költségén felújította. 
Ezentúl kopásálló festék védi a falat az igénybevételektől.

FELÚJÍTÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 
Maglód lakóinak építéshatósági ügyeit ezentúl  

Cegléden intézik.
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

epites.cegled@pest.gov.hu +36 30 320-0890
Ügyfélfogadás:

Hétfőn 13.00–16.00 Szerdán 08.00–12.00

ÉPÍTÉSI ÜGYEINK
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2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu
+36 29 326 222 
rendezveny.maghaz@gmail.com
facebook/maglodimuvelodeshaza

Könyvtár: +36 29 325 137 
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

 11. 04. péntek   18:00  Nemzeti Gyásznap  

a lélekharangnál – a Maglódi Polgár Kör szervezésében

 11. 06. vasárnap   16:00  Mazsola és Tádé  

                              zenés bábjáték. A jegy ára: 2500 Ft.

 11. 09. szerda   19:00  Dumaszínház – Dombóvári 
István és Badár Sándor előadása. A jegy ára: 5000 Ft.

 11. 10. csütörtök   17:00  Sportpofonok  

                   Neubauer Tamás  könyvének bemutatója

 11. 13. vasárnap   15:00-20:00  Tollfosztó Bál  
a Roszicska-Harmatocska Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében

 11. 18. péntek  Országos Rajzfilmünnep

  08:30-16:00  Egész napos rajzfilmvetítés

  15:00-16:00  Nagy Dia – felolvasással egybekötött 
diafilm vetítés. A Szebererényi Lajos Városi Könyvtár 
társprogramként csatlakozik az Országos Rajzfilm 
Ünnephez a Nagy Dia elnevezésű projektel. 

  19:00  Mozi: Kilakoltatás – Fazekas Máté Bence 
2021-ben Maglódon forgatott filmje 

 11. 26. szombat   19:00-22:00  Retro Buli 

 11. 27. vasárnap 

  09:00-13:00  Adventi készülődés Heni műhelyével 
További részletek facebook oldalunkon. Regisztráció 
szükséges a rendezveny.maghaz@gmail.com címen 
november 17-ig

  09:00-13:00  Karácsonyi mézeskalács diszítése 
Andival. Regisztráció szükséges november 17-ig  
a rendezveny.maghaz@gmail.com címen

 12. 04. vasárnap  Meglepetés Mikulás gyerekeknek 

További részletek facebook oldalunkon

PROGRAMOK

08:30. Hoppi mesék II. (3-6 éveseknek)

09:30. Macskássy Gyula – Erdei sportverseny,  
Két bors ökröcske (1.-2. osztály)

11:00. Mézga Aladár különös kalandjai, A nagy ho-ho-
horgász, Kérem a következőt! (3.-5. osztály)

16:00. Magyar animációs fesztiválok válogatásai  
(felnőtteknek)

ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 

a Szent István téren

 11. 27. vasárnap   17:00 

 12. 04. vasárnap   17:00 

 12. 11. vasárnap   17:00 

 12. 18. vasárnap   17:00 
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SZEBERÉNYI-EMLÉKNAP A PETŐFI-EMLÉKÉV TÜKRÉBEN

Október 14-én újabb író-olvasó találkozó volt a könyv-
tárban. Megjelent TZ Tóth Zoltán Virágoskert a vasfüg-
göny mögött című történelmi regénye, mely a sajátos 80-as 
évek világáról, viszonyairól ad korképet 5 kötetben. Zoltán 
korábban már megjelentetett egy saját verseskötetet, ezen 
több kötetes írás megalkotása azonban saját elmondása sze-
rint is jóval nagyobb feladat volt. Vendégeinkkel beszélget-
tünk még a Csütörtök Esti Verslábak indulásáról, a maglódi 
szerzők tapasztalatairól, a könyvkiadásról és természetesen 
a könyv születéséről, tartalmáról, melyhez felolvasások-

kal kerültünk még közelebb. A szerző a hölgyeket is elbű-
völte: egy-egy szál rózsával köszönte meg támogatásukat és 
tanácsaikat, melyeket ugyancsak felhasznált a könyv megal-
kotása során. Mi, könyvtárosok, nagyon örülünk, hogy ilyen 
nagy számú maglódi vagy Maglódhoz köthető szerző ad ki 
könyvet az utóbbi időszakban, és nagy öröm számunkra, 
ha mindehhez kicsit is hozzájárulhatott a Csütörtök Esti 
Verslábak irodalmi kör és a városi könyvtár. Köszönjük még 
egyszer vendégeink aktív és szeretetteljes részvételét, támo-
gatását! A kötet megvásárolható a könyvtárban!

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata minden 
évben október első hetében kerül megrendezésre. A könyvtá-
rak ünnepe ez: idén is hívhattunk előadót, így október 7-én 
vendégül láthattuk Aranyosi Ervin költőt! Saját bevallása 
szerint a költő jelző mellett spirituális gondolkodó, életmód 
tanácsadó, szellemgyógyász és nevetés terapeuta is. Ervin igen 
gazdag életművel rendelkezik, hiszen eddig 29 önálló kötete 
jelent meg, legutóbbi Szeress szívből! címmel. Ervin ezt és sok 
más kötetet is magával hozott, melyekből saját verseit, meséit 
olvasta fel a jelenlévőknek, akik nagy szeretettel fogadták az 
előadást. A humoros vagy éppen komolyabb írások minden-

kit megérintettek, hiszen rólunk, emberekről, érzéseinkről, 
örömeinkről-bánatainkról szóltak. Szeretet, szerelem, barát-
ság és felelősség, csak néhány fogalom a szerző eszköztárából, 
mely mindannyiunkat foglalkoztat és elgondolkodtat: hogyan 
is lehetnénk még jobb emberek? Az este folyamán talán a vála-
szokhoz és megoldásokhoz is közelebb kerülhettünk. A szer-
zőt elkísérte felesége, Éva asszony, aki jelenlétével ugyancsak 
segítette a rendezvény sikerét. Ervin az előadás után készsé-
gesen dedikálta könyveit és segített interneten meghirdetett 
játékunk nyerteseinek kisorsolásában is. Köszönjük minden 
Olvasónknak szeretetteljes részvételét!

„Őseidnek érdemével soh’se dicsekedjél!
Csak úgy szép az, ha valamit hozzá is tettél.” (Pósa Lajos)

Október 9-én vendégül láthattuk a Szeberényi család leszár-
mazottait, és együtt emlékezhettünk a városi könyvtár és a 
helytörténeti gyűjtemény 
névadójára, Szeberényi 
Lajosra. A család igen nagy 
létszámban látogatott el 
Maglódra, melynek nagyon 
örültünk! A program az 
evangélikus parókián ven-
dégfogadással kezdődött, 
majd istentisztelettel foly-
tatódott, ahol Németh 
Mihály evangélikus lelkész 
méltatta a Szeberényi család 
életművét. Ezután a teme-
tőkertben Szeberényi And-
rás lelkészre emlékeztünk. 
Rövid séta után koszorú-
zás következett: Kérges 
László alpolgármester szavai és Varga Zoltán beszéde után 
az emlékezés virágait helyeztük el a Helytörténeti Gyűj-

temény emléktáblájánál. Programunk könyvbemutatóval 
folytatódott: Bakos Miklós – Szalóné Bakos Judit mun-
kája Szemelvények Petőfi Sándor és Szeberényi Lajos életéből 
címmel jelent meg, mindenki örömére. A kötet megjele-
nése a Petőfi-év kapcsán is igen fontos, újat hozó, értékes 

tartalma pedig még jobban 
erősíti a maglódi Petőfi-ha-
gyományokat. A könyvről 
Varga Zoltán beszélgetett 
Judit asszonnyal és Homok 
Zoltán könyvtárvezetővel. 
Ezután az ünnepélyes kiál-
lításmegnyitó következett, 
ahol Somogyváry Mihály és 
Péter László, a gyűjtemény 
kezelője által összeállított 
tárlatot tekinthettük meg.  
A programot ebéd és kötet-
len beszélgetések zárták. 
Minden szervező és részt-
vevő nevében köszönjük, 
hogy létrejöhetett a talál-

kozó, és méltó módon emlékezhettünk Szeberényi Lajosra 
és ünnepelhettük a Szeberényi család ma is élő tagjait!

VIRÁGOSKERT A VASFÜGGÖNY MÖGÖTT

SZERESS SZÍVBŐL!
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Csütörtök (kezdő) és péntek 
(haladó) esténként salsa- és 
társastáncórákat tartanak 
a MagHázban, a Holdfény 
Tánciskola szervezésében. 
Kincses Csilla, a Holdfény 
Tánciskola alapítója, vezető-
je és tánctanára elmondása 
szerint a felnőtt tánctanfo-
lyamokon fiatalabb és idő-
sebb párok töltik estéiket 
jó hangulatban, kellemes 
társaságban. A cél, hogy egy 
fáradtságos hét után minden 
páros ki tudjon kapcsolódni. 
A kezdő társastáncórákon az 
angolkeringő, a cha-cha-cha, 
a rumba, a rock and roll és a 
salsa alaplépéseit sajátítják 
el a résztvevők, melynek el-
végzése után ezekre a zenékre tudnak táncolni, de lehetőség 
nyílik a tudás bővítésére, új táncok megismerésére középha-
ladó, majd haladó szinten. A tánciskolai anyagot a felnőtt 
hobbitáncosok igényeihez igazítva úgy állították össze, hogy 

az mindenki számára egy-
szerű és jól érthető legyen. 
Az órákon először átismét-
lik az előző alkalommal ta-
nultakat – így aki nem volt 
ott az előző órán, nem marad 
le – majd a második felében 
vesznek új lépéseket. Soha 
nem késő elkezdeni a táncta-
nulást. Minden korosztály-
nak örömet okoz a jó zene 
és a partnerrel való harmo-
nikus együtt mozgás. Olyan 
táncokat tanítanak, amelye-
ket a mindennapi életben, 
bálokon, esküvőkön, buli-
kon, zenés összejöveteleken, 
különböző rendezvénye-
ken tudnak „hasznosítani”.  
A mozgás legszórakozta-

tóbb formája minden korosztály számára a tánc, amely se-
gít a stresszoldásban, a jó hangulat és közérzet elérésében.  
Speciális alkalmakra – esküvő, szalagavató – magánórákat 
ad a Holdfény Tánciskola.                                         Kovács Anna

ÉN TÁNCOLNÉK VELED

Hihetetlen és csodálatos is, hogy 2022. október 26-án  
5 éves születésnapját ünnepli a Csütörtök Esti Verslábak.

A jókedvű kezdet és elnevezés abból az alaphelyzetből 
indult, hogy két helyi versíró barátunk egy csütörtöki napon 
a Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban gépelte a verseit. 
Közösen találtuk ki, hogy ők, velünk együtt, a könyvtárosok-
kal már csoportot alkotnak, és találkozzunk minden csütör-
tökön 4-től 7-ig a MagHáz emeletén. Kezdetben romanti-
kus verseket olvastunk, majd csatlakoztak hozzánk más írók, 
költők, művészek, irodalomkedvelő barátok is. Így lettünk 
egyre többen és így jelenik meg sorra mindenkinek a saját 
kiadványa, melyek kölcsönözhetőek, megvásárolhatóak a 
könyvtárban is. A találkozóink fényét emelik és köszönjük, 
hogy mindig támogat bennünket: Vaskó Ági, Pilhál György, 
Radosza Sándor, TZ Tóth Zoltán, Neubauer Tamás, Zsám-
boki János, Kovács Hajnal, Keresztély Timi, Bánhegyi Szofi, 
Pusztai Antalné, Kásai Sándor József, Tóth Ibolya, de hálá-
sak vagyunk a nagyszerű felolvasásokért Kiss Évinek, Kocsis 
Istvánnénak és Bagi Katinak. A vendégeink voltak: Ková-
csovics Fruzsina, Zsebők Csaba, Radnai Gáborné, Ökrös 

Mariann, Babos László, Madár Olga és köszönjük azoknak, 
akik helyet biztosítanak nekünk: a MagHáz, Maszat-Futó 
Szakosztály: Katona-Siklósi Gabi, Plety-Cafe, Club Golyó, 
MrSale Cafe, Stebo Sport Bisztró és köszönjük a nagyszerű 
születésnapi tortánkat a Szarvas Cukrászdának.

Öt év alatt sok csatát vívtunk, sok örömet átéltünk együtt, 
köszönjük szüleinknek, családtagjainknak és barátainknak, 
hogy magyar nyelven beszélnek hozzánk és támogatnak 
bennünket abban, hogy ne térjünk le erről az útról. Hiszek 
a szavak és a szeretet erejében. Magyarul beszélni érték, kul-
turális hovatartozás. Magyarul írni egyenlő az élni akarással. 
Felelősség és szép kötelesség is, hogy energiát és kapaszko-
dót adjunk az utánunk jövőknek. További terveink között 
szerepel egy közös antológia kiadása és karácsony előtt sze-
retnénk összeállítani egy ünnepi műsort a gyerekeknek és az 
irodalomkedvelőknek.

Bárki csatlakozhat hozzánk! Facebookon: Csütörtök Esti 
Verslábak néven talál bennünket vagy személyesen is érdek-
lődhet a MagHáz emeletén. (Maglód, Fő utca 4-6.)

Tábori Zsuzsa könyvtáros

ÖT ÉVES A CSÜTÖRTÖK ESTI VERSLÁBAK
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A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár-
ral való kapcsolatom 10 évvel ezelőtt 
kezdődött, akkor kerültem vissza az 
egykori iskolámba. Mindig is szeret-
tem odacsalogatni a tanítványaimat, 
mert hiszem, hogy az olvasó gyerekből 
kritikusan gondolkodó felnőtt válik. 
Nem mellesleg, mindig is fantasztikus 
programokra látogathattunk el, legyen 
az akár egy Magyar Népmese Napja, 
akár egy Területi Mesemondó Ver-
seny, akár egy író-olvasó találkozó – 
vagy „csak” egy könyvtári magyar óra. 

Egy ízben éppen beugrottam 
beszélgetni, amikor Tábori Zsuzsa 
gyermekkönyvtáros diafilmet vetí-
tett a gyerekeknek. Kedvet kaptam, 
csatlakoztam, és egyszer csak azt vettem észre, hogy én 
is mesélek. Aztán Zsuzsa átadta a stafétát, és kéthetente 
bekuckóztam a gyermekkönyvtárba. Eleinte csekély számú 
érdeklődő volt. Sokszor Homok Zoltánnal beszélgettem, 
amíg hiába vártuk a gyerekeket. 

Aztán elkezdtek járni a gyerekek. Először csak a saját 
tanítványaim, illetve óvodások, de érkeztek karon ülő kis-
testvérek is, gyakran apukával. Telt-múlt az idő, és az eleinte 
kisded látogatóink, akik az első meséik alatt még csúsz-
dáztak vagy kiszaladgáltak, egyszerre úgy megnőttek, hogy 
leültek közénk, és már aktívan alakították a diafilmklub 
menetét. Mesét választottak, segítettek „olvasni”, válaszoltak 
a kérdéseimre. És egyre gyakrabban kérdeztek ők is. Jó érzés, 
hogy a részese lehetek ennek a folyamatnak. A saját, minden-
kori tanítványaim pedig eleve különleges helyet foglalnak el a 
szívemben, de amikor a diafilmklubban besegítenek a mesé-
lésbe, annál nincs jobb visszajelzés arról, hogy igenis van lét-
jogosultsága a mesélésnek és a diafilm olvasásnak is. 

Hiába mondják, hogy ez „retro”, én erről azt gondolom, 
hogy mindig is nagy szerepe volt egy kisgyermek életében. 
Nekünk harminc-negyven évvel ezelőtt szinte még minden 
este vetítettek, ez természetes volt. Nem is rohant a világ 
annyira, mint manapság. Az anyák túl vannak hajszolva, sok 
rajtuk a teher, és teljesen érthető, ha nem jut rá energiájuk 
minden este. De ettől még a mai gyerekek ugyanolyan csil-
logó szemekkel várják a meséket. Amikből aztán bőven akad 
a könyvtárban! 

Többszáz diafilm kölcsönözhető, ebből a kínálatból szok-
tunk minden alkalommal közösen válogatni. Volt már tema-
tikus vetítés is, ilyen volt a húsvéti alkalom, amikor nyuszis 
meséket válogattunk nekik, de az esetek többségében korosz-

tálytól függően választok, mert a legtöb-
bet ismerem, tudom, illik-e az adott kis 
közösséghez. Persze ők is választhat-
nak. Egy délután 5-6 mesére van idő. 
Amikor többségében 2-3 évesek van-
nak, akkor a Bogyó és Babóca – A szivár-
vány c. mese a sláger. Versek is akadnak 
a választékban, a Kutya-tár is nagy ked-
venc. Nem lehet mellényúlni Öreg néne 
őzikéjével, a Süsü, a sárkánnyal, A három 
kismalaccal sem. A nagyobbaknak már 
lehet ennél komolyabbat is mesélni, ők 
már nem ijednek meg a Jancsi és Julis-
ka-beli boszorkánytól sem. Számomra a 
Laci és az oroszlán a legkedvesebb, én azt 
mesélem a legszívesebben. 

Igyekszem figyelni arra, hogy időn-
ként beiktassunk egy-egy szünetet, amikor már fáradnak, 
néha lerövidítem vagy átfogalmazom a korosztályuknak 
megfelelőbben az egyes filmkockákat. Nehéz minden kor-
osztályt egyszerre lekötni, de úgy gondolom, nem is várható 
el a célközönségtől, hogy néma csendben végigüljenek egy 
órát. Főleg, hogy Zoli bácsi popcornt is pattogtat nekik, amit 
nagyon élveznek, és előszeretettel járkálnak ki újabb adagért. 
Azért bízom benne, hogy nem csak emiatt volt a legutolsó 
alkalommal immár 17 gyermek, közülük újfent néhányan a 
saját tanítványaim, akik már óvodás koruk óta törzsvendé-
gek, sőt már mindannyian rendelkeznek olvasójeggyel is. 

Hosszútávú célom minél több maglódi gyermeket 
bevonzani a könyvtárba és olvasóvá nevelni, ezért végtelenül 
hálás vagyok az iskolavezetésnek, hogy engedtek az idei tan-
évben humán osztályt indítani, amelynek keretein belül még 
szorosabb kapcsolatot ápolhatok a könyvtárral. Nekik pedig 
szintén óriási köszönettel tartozom, hogy mindig asszisztál-
nak a hóbortjaimhoz, még ha ott is kívánok éjszakázni az 
osztályommal. 

Ha valahol el kell kezdeni ezt az élethosszig tartó, csodála-
tos folyamatot, ahol a mesét hallgató apróságból egy olvasott 
felnőtt válhat, akkor úgy gondolom, erre a diafilmklub kiváló 
lehetőséget nyújt. Lassan, fokozatosan lehet a gyerekek figyel-
mét felkelteni, aztán fenntartani, majd megszokássá alakítani 
a mesélést-mesehallgatást. Tanul vele, fejleszti a készségeket, a 
szókincsét, szocializálódhat, interakciókat folytathat, választ 
kaphat a kérdéseire. Élményt nyújt akár a fáradt anyukáknak 
is, amikor előhív egy-egy régi, szép emléket. 

Szeretettel várjuk régi és új látogatóinkat háromhetente, 
szerda délutánonként a Kukucskáló Diafilm Klubba!

Csák Ildikó tanítónő

KUKUCSKÁLÓK
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Dr. Móczár István és Tsa Kft.

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig

2230 Gyömrő, Szent István út 55.

Dr. Móczár István főorvos
Telefonon vagy interneten történt 
egyeztetést követően az alábbi vizsgála-
tokat végezzük: dolgozók törzskarton-
ja, szerződéskötés, kockázatbecslés, 
dolgozók szűrése stb.

06-29-326-957  06-30-949-2240  Honlap: www.moczar.hu 

E-mail: moczar@hu.inter.net  moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta üzem- és háziorvos 
szakápoló-asszisztens 06-30-153-2277

Adminisztrátor: dr. Móczár Istvánné 06-30-396-9230

Tervezését, telepítését, 

karbantartását, javítását vállalom!

Hatóságilag regisztrált 

biztonságtechnikai szerelô.

Hívjon bizalommal!

Bende Zsolt

T 06-30/9484104

U bbiztonsag76@gmail.com

RIASZTÓ ÉS KAMERA-
RENDSZEREK

hirdetés
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KISISKOLÁS HÉTKÖZNAPOK
Újabb tanévet kezdtünk, és bár gondterhes, súlyos idők jár-
nak felettünk, iskolánkban minden és mindenki a helyére 
került, mire a gyermekek megérkeztek. Hiszem, hogy az 
oktatás alapozza meg minden nemzet és ország jövőjét, 
jómagam rendkívül hálás vagyok a pedagógustársaimnak, 
hogy nap mint nap, a nehézségek árán is küzdenek a szebb 
jövőért. Bár a mi intézményünket is sújtja a pedagógushi-
ány, ami rengeteg többletmunkát jelent számunkra, igyek-
szünk az iskolai életet minél változatosabbá, színesebbé 
tenni. Már az elmúlt pár hétben is, azóta, hogy ismét hát-
rahagytunk egy nyarat, több program is megvalósult. Meg-
kezdődött a gyerekek nevezése és felkészítése a különböző 
versenyekre. Krammer Erna és Mézes Judit kolléganőnk az 
Állatok világnapja alkalmából az óvodásoknak szervezett 
rajzversenyt (lásd a köv. cikk). A sulizsák program kere-
tében Balázs-Kurucz Judit tanító néni minden évben az 
iskola javára gyűjt, akárcsak a papírgyűjtés megszervezésé-
vel Szabó Kinga Helga. Idén is jelentős támogatást jelent az 

így szerzett jövedelem, hiszen az iskolai költségvetés igen 
szűkös. Köszönjük a szülőknek a támogatást! Október 
4-én pályaorientációs napot tartottunk az alsótagozaton is. 
Természetesen ezen korosztály számára ez csupán annyit 
jelent, hogy a kisdiákok ismerkednek a különböző szak-
mákkal, a munka világával. Magát a rendezvényt egy pro-
jekthét előzte meg, amikor minden osztály választott egy 
számára imponáló szakmát, arról informálódott, anyagot, 
eszközöket gyűjtött, tablókat készített, hogy a zárónapon 
bemutathassa azt társainak. Az esemény egy szavazással 
zárult, idén a 4.c osztály nyert, ők az állatmentők mun-
káját propagálták. A mai rohanó, stresszes világban talán 
még fontosabb, hogy a gyerekek érzelmileg is biztonságban 
érezzék magukat az iskolában. Olyan helyen, ahol mind-
egyikük igényei egyformán fontosak, ahol a különbözősé-
geik ellenére is azt a támogatást kapják, amire szükségük 
van épp. Erre törekszünk a kisiskolás hétköznapokban.

Tot-Harsányi Kata

ÁLLATOK VILÁGNAPJA ÉS EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT…
Az Állatok világnapja alkalmából (október 4.) a Vermesy 
Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nála-
tok laknak-e állatok? címmel rajzpályázatot hirdetett a 
maglódi óvodásoknak. Az alkotásokból kiállítást ren-
deztek be az iskolában. A maglódi óvodások díjazottai:  
1. Behina Wellner Kinga, Ladányi Liliána. 2. Nagy Kinga 
és Király Zsófia. 3. helyezést hárman értek el: Enisz Ágos-
ton, Bíró-Sztrunga Olívia és Kollár Korina. Különdíjasok: 
Farantai Nóra, Jakab Amanda, Kiri Szonja, Gyenes Zalán, 
Nagy-Lázár Dorottya, Nagy Kinga, Szívós Nédea és Csör-
nyei Kamilla. 

Szeptemberben volt a 2022. évi Európai Mobilitási Hét 
„ecsetes, bringás remekek” elnevezésű rajz-, fotó- és krea-
tív pályázata, melyre szintén pályáztak óvodásaink bringás 
remekekkel. Köszönet illeti a szervező tanítónéniket és a fel-
készítő óvodapedagógusokat a gyönyörű rajzokért és a kiál-
lítás megszervezéséért, a pályázatokkal kapcsolatos admi-
nisztrációs munkáért!

Miért is jó alkotni, rajzolni, festeni? A finommotorika 
fejlesztése mindenféle direkt, célzott beavatkozás nélkül 
is lehetséges: csupán a megfelelő ingergazdag környeze-
tet, gyakorlási lehetőséget és eszközöket kell biztosítanunk 
gyermekünk számára. Már 1,5-2 éves korban felkelthetjük 
a gyermek érdeklődését a festés, alkotás iránt. Kezdetben 
hagyjuk, hadd élje át azt, hogy milyen érzés belenyúlni a 
festékbe a saját kezével, ujjaival. Engedjük, hogy tapasztalati 
úton, több érzékszervének bevonásával tanuljon. Kedvelik a 
gyerekek azt is, amikor a felnőtt befesti a kicsi tenyerüket, és 

tenyérnyomatot készíthetnek a papírra. Pl: a tenyérnyoma-
tot kiegészíthetjük kismadárrá, a talplenyomatot pillangóvá, 
és így tovább, remek móka és igazán értékes együtt töltött 
időt jelent a szülőnek és gyermeknek egyaránt. Már a 2 éves 
gyereknek is adhatunk papírt és krétát. A papír lehetőleg 
az A3-as méretnél nagyobb legyen. Hagyjuk kibontakozni, 
örömmel fogja felfedezni, hogy a kréta nyomot hagy a papí-
ron. A rajzeszközöket tekintve kezdjük a krétával, majd a 
háromszögletű vastag ceruzával, esetleg a fogás megköny-
nyítése érdekében háromszögletű ceruzafogót is használha-
tunk. Szeretnek függőleges felületre rajzolni. A falra „alkotni” 
szinte minden kisgyerek megpróbál, helyette biztosítsunk 
számára egy állványos, vagy falra szerelhető rajztáblát, illetve 
vastag aszfaltkrétát is, amivel a járdán, játszótéren rajzolhat. 
Nagyon fontos, hogy őrizzük meg a spontaneitást, hadd raj-
zolja le azt, és úgy, amit és ahogy ő szeretne. Ne szóljunk bele, 
hogy mit hogyan rajzoljon. Az alkotásához teremtsünk nyu-
godt feltételeket. Ha készen van a „remekmű” akkor viszont 
megkérhetjük, hogy meséljen az alkotásról. A gyermek a rajz 
által fejezi ki az átélt élményeket, történéseket és érti meg  
a külvilágot.

Kedves Szülők! Otthon is alkossanak sokat a gyerme-
kekkel, vagy legyen olyan feltétel, ahol nyugodtan, jókedvvel 
mindenki kifejezheti önmagát akár rajzban, akár barkácso-
lásban. A természet adta kincsek minden évszakban rendel-
kezésre állnak, mellyel színesíteni lehet az egyéni és közös 
kompozíciókat!

Mészárosné Ádám Andrea óvodapedagógus
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TURZA LÁSZLÓ egyéni vállalkozó

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
Csaptelepek, mosdók, WC-csészék
és WC-tartályok cseréje, javítása.
Mosogatók szakszerű bekötése.

30 éves szakmai rutinnal.
Kultúrált megjelenéssel.
Kisebb munkákat, javításokat is vállalok!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL!

06-20/988-5821 SZEMÉLYES
MEGJELENÉS

gázkészülék javítása, karbantartása,  
cseréje és beüzemelése

víz-, gáz-, központi fűtés szerelés
GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

ÁLLATORVOSI

RENDELÔ

K

U
TY

A-BAJ

A Dr.Téglás Csilla

Maglód, 

Jókai utca 1.

Telefon:

30/283-6947

29/328-353

 Felelős kiadó: Ljubimov Krisztina ügyvezető igazgató  Szerkesztőbizottság: 
Fajka Szilvia, Kanicsár Bori, Mészárosné Ádám Andrea, Radosza Sándor, Tot-Har-
sányi Kata, 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  Hirde-
tés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, +36 29 326 222  A kiadó nem vállal felelős-
séget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért.  Nyomda: 
Alföldi Nyomda Zrt.  Megjelenik 4300 példányban 

A városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 

2234 Maglód, Fő utca 4-6. 
www.mag-haz.hu

Takarítást és saját géppel való szőnyegtisztítást 
vállalok magánszemélyeknél Maglódon és 

vonzáskörzetében. Hívjon bizalommal! 
+36 30 124 0036 +36 70 548 4749

AGLÓD
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Járja a világot, a legjobb magyar teniszezők edzője, sze-
rény, mint a szülei, és itt él közöttünk (amikor éppen 
nem zajlik valahol világverseny). Vaskó Balázs így vall 
magáról és munkájáról:
Apai ágon maglódi családból származom. A sporthoz való 
kötődésem már korán kialakult bennem. Kezdetekben 
a felesleges energiáimat – szervezett keretek között – a 
17. kerületi Hungarokamion judo klubjában vezettem le, 
az egyesület megszűnése után pedig csatlakoztam a mag-
lódi sportélethez. A Jandó Gabriella tanárnő által vezetett 
kézilabdacsapat tagja lettem, 
egészen a gimnáziumi éveim 
végéig. Érdeklődésem – a 
tévében látott NBA hatására 
– a kosárlabda felé terelt.  
A Balassi Bálint Gimnázi-
umban már én szerveztem az 
iskola kosárlabda életét, és ott 
ismertem meg későbbi fele-
ségem. 2006-ban költöztünk 
vissza Maglódra, azóta két 
fiunk született.

De ugorjunk vissza az 
időben: a gimnázium után 
Egerbe költöztem, az Ester-
házy Károly Tanárképző 
Főiskolára jártam földrajz, 
testnevelés szakra, ahol a lab-
dajátékok mellett a szertor-
na-edzéseket látogattam, és… 
megismerkedtem közelebbről 
is a tenisszel.

Az egri évek után a Testne-
velési Főiskola nappali tagoza-
tán tanultam, ahol a TF-tor-
nacsapatának tagja voltam, és 
mélyítettem kapcsolatomat a 
tenisszel, és másoddiplomám 
mellé teniszedzői minősítést 
is szereztem.

Tanári pályámat a buda-
foki Hajós Alfréd Általános 
Iskolában kezdtem, ahol a 
tanári munka mellett atlé-
tika- és teniszedzéseket tar-
tottam részben az iskolában, 
részben pedig a kerület spor-
tegyesületében, a BMTE-
ben. A munka mellett a 
TF-en Sportrekreációs diplo-
mát szereztem, és a BGF vál-
lalkozás és marketing szakát 
is elvégeztem.

2006-tól még meg tud-
tam engedni magamnak azt a 
luxust, hogy egészen 2015-ig 
a Toldy Ferenc Gimnázium 
tanára legyek, persze azzal 
a feltétellel, hogy valahol 
máshol pénzt is keresek. Ez 
pedig annak volt köszönhető, 
hogy egy lehetőséget kaptam 
a Talentum Tenisz Klubtól, hogy náluk dolgozzam erőn-
léti edzőként. Mivel én magam nem voltam teniszező, így 
sokkal hitelesebbnek éreztem magam ebben a szerepben, 
mint tenisz edzőként. Ebben a klubban sok tehetséges ver-

senyző edzett, például ebben az időszakban „bontogatta 
szárnyait” Szávay Ági. Akkoriban ennek a „mesterségnek” 
itthon semmiféle szakirodalma nem volt, nem volt internet 
és egyebek. A módszerimet a tanulmányaimra, az edzőkkel 
való konzultációra és a tenisz mozgásanyagának elemzé-
sére alapoztam. Paradox módon sokat segítettek a felme-
rülő problémák, amelyek mindig valamilyen megoldásra 
sarkalltak. Persze azóta sok szakmai továbbképzésen vet-
tem részt, hallgatóként és előadóként egyaránt. Játékosaim 
fejlődésére felfigyelt a szakma. Egyre több versenyzővel 

dolgoztam. A Talentum mel-
lett Dunakeszin és Pécelen 
is segítettem az ott készülő 
versenyzők munkáját. 2015-
ben a Magyar Tenisz Szövet-
ség kért fel, hogy a kiemelt 
válogatott sportolók erőnléti 
felkészítésének legyek fele-
lőse, és segítsek az utánpót-
lásfejlesztés rendszerének 
kidolgozásában. Ebben az 
évben kezdtem meg a közös 
munkát többek közt Fucso-
vics Mártonnal, aki akkor 
az ATP világranglista 270. 
helye körül volt, és Bondár 
Annával, aki akkor kezdte 
felnőtt karrierjét. Ma ők az 
első számú férfi, illetve női 
teniszezőink. Marci legjobb 
helyezését 2019 márciusában 
érte el, ekkor 31.-ként jegyez-
ték őt a világon. Anna tavaly 
került a legjobb 100-ba, és 
azóta is szépen halad előre. 
Jelenleg a 60. hely az övé a női 
világranglistán.

Az idei évben Gálfi Dalma 
is „megérkezett” a legjobb 
100 közé. Vele 3 éve dolgo-
zunk együtt. Jelenleg négy 
magyar teniszező kap helyet a 
top100-ban, ebből három fizi-
kai felkészítését én végzem, 
szoros együttműködésben a 
teniszedzőikkel. A negyedik 
magyar Top 100-as, Udvardy 
Panna, az Egyesült Államok-
ban készül. Azonban Panna 
húgával – Lucával, aki idén 
Wimbledonban döntőt ját-
szott a juniorok közt – szin-
tén dolgozom. 

2006 óta van szerencsém 
együtt dolgozni a legjobb 
magyar junior és felnőtt játé-
kosok többségével és a leg-
jobb magyar edzőkkel.

Főiskolás korom óta törek-
szem arra, hogy amit csiná-
lok, abban jó legyek. Hogy 
mi motivál, pontosan nem 

tudom, de édesapám, Vaskó József, akit a maglódiaknak 
talán nem kell bemutatni, mindig követendő példa előttem, 
még ha teljesen más területen tevékenykedünk is.

(Lejegyezte: Tóth Márta)

VASKÓ BALÁZS, A VILÁGJÁRÓ

Fucsovics Márton és Vaskó Balázs
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A festői Szentendre sokáig festők, szobrászok és ke-
ramikusok befogadó városa volt, s ha úgy nézzük, akkor 
Maglód maholnap a zenészek fellegvára lesz. Gondol-
junk csak művészeti iskolánkra, amelyben zeneakadé-
miát végzett művésztanárok tanítanak, de a Vermesy-n 
kívül is sok muzsikus költözik városunkba. S ha már 
Szentendre, akkor hadd említsük meg Deim Pál fes-
tőművészt, aki a Duna-parti városban élt és alkotott, 
unokája, Deim Sára zongoraművész a „szintén zenész” 
férjével, Farkas Zsolttal pedig Maglódon laknak, kö-
zöttünk. Hölgyek esetében nem illik életkort említeni, 
de Sára a rendszerváltás idején született Budapesten, 
Zsolt pedig egy évvel korábban Salgótarjánban. (Sárá-
nak nem csak a születésnapja lesz most novemberben, 
de első babájukat is ebben a hónapban várják.)

Sára így vall gyermekéveiről: Szentendrén nőttem fel, 
nagycsaládban, három testvérrel. Édesanyám ének-zenetanár, 
édesapám fényképész, nagypapám (Deim Pál) festőművész 
volt, ezért olyan környezetben tölthettem a gyerekkoromat, 
ahol a művészet a mindennapok része volt. Sokat jártunk kon-
certekre, kiállításokra. Szüleink beírattak minket néptáncra, 
zeneiskolába és kézműves szakkörökbe. Nekik köszönhetően 
mindannyian rátalálhattunk hivatásunkra: nővérem művé-
szettörténész, bátyám fényképész, az öcsém mérnökinforma-
tikus lett, én pedig zenei vonalon indultam el.

Zsolt: Salgótarjánban, szintén nagycsaládban nőttem 
fel, nekem is három testvérem van. Szüleim mindig is nagyon 
lelkes zeneszeretők voltak, ezért testvéreimmel együtt engem 
is beírattak zeneiskolába. A gyerekek közül hárman is hiva-
tásos zenészek lettünk.

Sára: Szentendrére jártam a Barcsay Jenő Általános 
Iskolába, emellett a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában kezd-
tem zenetanulmányaimat, majd a Szent István Király Zene-
művészeti Szakgimnáziumba nyertem felvételt. Az egyetemi 
alapképzést a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti 
Karán, a mesterképzést pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen (Zeneakadémián) végeztem el, zongoramű-
vész-tanári diplomát szerezve 2015-ben.

Zsolt: A salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola 
zenei tagozatára jártam, emellett a salgótarjáni Váczi Gyula 
Zeneiskolában tanultam zongorázni. Aztán a Szent István 

Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytattam zene-
tanulmányaimat, végül 2015-ben a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen (Zeneakadémián) szereztem zongoramű-
vész-tanári diplomát.

A megismerkedésükről: Tizenéves korunkban a Szent 
István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba való beke-
rülésünk nem csak zenei téren volt meghatározó számunkra, 
ugyanis itt ismerkedtünk meg, és ekkor kezdődött el egy pár-
ként is a közös utunk. Az intézmény magával ragadó zenei 
szellemisége által nagyon sok maradandó baráti kapcsolatra 
tettünk szert, intenzív szakmai hatások értek minket, úgy-
hogy rendkívül gazdag, szép éveket töltöttük el itt.

Sára a munkáról, zenei pályájukról: Miután a Zenea-
kadémiára is egy időben jártunk és egyszerre is végeztünk, 
mindketten tanítani kezdtünk egykori iskoláinkban. Zeneis-
kolai zongoratanárként én először a Szentendrei Zeneisko-
lában két évet töltöttem el, ezután követtem Zsoltit a régi, 
közös iskolánkba, a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Intézménybe. Azóta 
itt dolgozunk zenepedagógusként. A tanítás mellett gyakran 
volt lehetőségünk a Szent István Filharmonikusoknál muzsi-
kálni Budapest szebbnél szebb koncerttermeiben. Nekünk, 
billentyűs hangszereseknek a zenekarban való zenélés kivé-
teles, kiváltságos helyzet, és mindig nagy élményt jelentett 
számunkra. Ezen kívül Zsolti néhány éve kipróbálta magát a 
vendéglátás területén is, és a zenei tevékenységei mellett egy 
kávézóban helyezkedett el.

Maglód a láthatáron: 2018-ban költöztünk Maglódra. 
Budapest környékén kerestünk lakást vagy házat, és itt talál-
tunk egy olyat, ami minden szempontból megfelelő volt 
nekünk. Nagyon szeretjük az otthonunkat, a kertünket, és 
közel van a munkahelyünkhöz is.

Babaváró állapotban: Novemberre várjuk a kisbabán-
kat. Ez azt jelenti, hogy én már szeptembertől nem kezdtem 
bele az új tanévbe, itthon teszek-veszek, sokat zongorázom 
neki. A munka mellett Zsolti is teljes erőbedobással és lel-
kesedéssel részt vesz a készülődésben. Eddig nem gyakran 
vettünk részt maglódi programokon, de gyermekünk érkezé-
sével biztosan sokkal több időt fogunk itt Maglódon tölteni, 
és így valószínűleg sokkal inkább be fogunk kapcsolódni a 
városi programokba is.                              Lejegyezte: Tóth Márta

SZINTÉN ZENÉSZ


