
Az év vége mindig az értékelések, visszatekintések időszaka.  
A 2022-es év kapujában – a Covid csökkenő árnyékában – egy 
jobb, könnyebb évben bizakodtunk, és költségvetésünket, ter-
veinket is ennek tükrében készítettük el. Azonban februárban 
ránk köszöntött a szomszédunkban kitörő háború. Ismeretlen, 
kiszámíthatatlan és aggasztó körülmények közt éltük a min-
dennapjainkat, és igyekeztünk a lehető legtöbb feladatot ellát-
ni, a betervezett fejlesztéseket megvalósítani.

 A kormány által jóváhagyott beruházási hitel felhasználásá-
val tavasszal elindítottuk városunk történetének legnagyobb út-
építési programját, melynek keretében aszfaltburkolatot kapott 
a Bem, Rudolf, Klára, Fűzfa, Liliom, Hold, Lehel, Attila, Baross, 
Sorompó, Bocskai utca, valamint a Táncsics, Nap és Határ utca 
hiányzó szakasza. Jelenleg kivitelezés alatt áll, és az idei évben 
még befejezésre kerül a Kepler utca utolsó szakasza. Mindösz-
szesen 4,5 kilométernyi aszfaltburkolat készült el. A program 
jövő tavasszal a Vörösmarty utcában folytatódik. Pályázati lehe-
tőséget kihasználva további forrást szeretnénk igénybe venni a 
Dózsa György utca végének, valamint a Bezerédi utca, Szív utca 
és Tüzér köz szilárd burkolattal történő ellátására.

A Magyar Közút beruházásának keretében felújításra került 
a 3111 sz. főútvonal több, Maglód belterületi szakasza. A Wo-
dianer utca hiányzó belső része sajnos egyelőre várat magára. Az 
elkészült út- és járdaépítésekkel nemcsak a közlekedés minősé-
ge, biztonsága javult, de városunk is rendezettebbé vált. Hama-

rosan felállításra kerül a Sugár út–Wodianer utca sarkán egy 
sebességmérő berendezés, melytől a forgalom lassulását várjuk 
ezen a kritikus szakaszon. 

Nyertes belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően a 
régi Rákóczi utcai épület átalakításával sikerült tágasabb elhe-
lyezést biztosítanunk a védőnői szolgálat részére, ahol helyet ka-
pott a második gyermekorvosi rendelő is. Az épületben tíz éve 
működik az önálló orvosi ügyelet, amelynek további sorsa – az 
egészségügy átszervezésével kapcsolatos tervezeteket megis-
merve – bizonytalanná vált. Maglód Város Önkormányzatának 
szerződése van az ügyelet ellátására vonatkozóan a Központi 
Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társasággal, amely jelenlegi információink szerint 2023. év 
végéig hatályban marad. A törvénymódosítás elfogadása esetén 
2024-től várható változás a helyi ügyeleti ellátásban.

Sok gyermekes család él városunkban, ezért a képviselő testü-
let kiemelt feladatának tekinti a gyermekek jólétének biztosítását. 
Az idei évben is jelentős összegeket áldoztunk bölcsődei, óvodai 
játszóterek felújítására. A biztonságos óvodai ellátás érdekében 
bérkiegészítést szavaztunk meg valamennyi maglódi óvodapeda-
gógus számára. Nem feledkeztünk meg az állami üzemeltésben 
működő általános iskoláról sem. Mivel a Tankerületnek nincs 
forrása az épület állagmegóvására, ezért önkormányzati költség-
vetésből kerültek lefestésre a központi épület külső nyílászárói 
és faszerkezetei.                                   (folytatás a következő oldalon)
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Kedves Maglódi Polgárok!
Egyre hűvösebbek a reggelek, és egyre rövi-
debbek a nappalok. Beköszöntött a tél, ez a 
nyirkos, szomorkás, hideg évszak, ugyanakkor 
lassan itt a karácsony, a szeretet ünnepe! Az 
adventi várakozás, az ünnepi fények, ízek és 
illatok időszaka elérkezett. Az emberek szíve 
ezekben a szürke, hideg napokban megtelik az 
ünnepi készülődés melegével, hiszen ilyenkor 
már szépen lassan mindenkit elér a karácsony 
szelleme. Minden vasárnap meggyújtunk egy 
gyertyát az adventi koszorún, és csendesen, 
meghitten várjuk az ünnepet, miközben a hit, 
a remény, és az öröm tölti be szívünket. Együtt 
vagyunk békében, családunk és barátaink tár-
saságában. Úgy gondolom ez a legszebb aján-
dék, mely erőt és hitet ad az élet nehézségeivel 
szemben. Áldott, békés karácsonyt, és sikerek-
ben gazdag, boldog új évet kívánok Önöknek!

dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, 
Fidesz-KDNP
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(folytatás az előző oldalról)  Bár minden tervünket nem tud-
tuk megvalósítani, és az állami forrásból megvalósítandó Kézi-
labdacsarnokra is várnunk kell még, összességében elmondhat-
juk, hogy a gazdasági nehézségek és a bizonytalanság ellenére is 
egy eredményes és sikeres évet tudhatunk magunk mögött. 

Az idei költségvetés tervezésénél még nem sejtettük, milyen 
drasztikusan változó gazdasági környezetben kell helytállnunk. 
Az elszabaduló infláció és a folyamatosan emelkedő rezsiköltsé-
gek miatt a kötelező feladatellátás biztonsága érdekében azon-
nali intézkedéseket kellett meghoznunk, melyek együtt jártak a 
költségvetés módosításával. A még nem teljesített, önként vállalt 
célkitűzések visszavonásra kerültek, a tervezett, de még el nem 
kezdett beruházásokat az energiamegtakarításokat eredménye-
zők kivételével pedig átütemeztük. Így állítottuk át a művelődési 
ház szinte teljes fűtését gázüzeműről a sokkal olcsóbb hőszivaty-
tyús rendszerre.

A mindenkori önkormányzatnak kiemelt feladatai közé tarto-
zik a rábízott vagyonnal történő gazdálkodás. A gazdaság fejlesz-
tésében elért eredményeink évekkel ezelőtt lehetővé tették, hogy 
magunk mögött hagyjuk azt az időszakot, amikor a „gazdálkodás” 
a vagyon értékesítéséről, és a működésbe történő beforgatásról 
szólt. Az elmúlt húsz évben évről-évre töretlenül sikerült gyara-
pítanunk a helyi közösség vagyonát – akár új beruházásokkal, 
akár ingatlanok vásárlásával. Maglód nem rendelkezik fejleszthe-
tő közösségi tulajdonban lévő területekkel, az utolsó négyzetmé-
terig beépült településszerkezet akadályát képezi a további belső 
fejlesztéseknek, ezért kellett az elmúlt időszakban szinte mindig 
ingatlanvásárlással indítanunk intézmény építéseinket (művelő-
dési ház, iskola, óvoda, bölcsőde, egészségház), és ezért kell sport-

csarnok építéshez, szennyvíz átemelő áthelyezéshez vagy közpark 
létesítéséhez is tulajdont szerezzünk. Tesszük ezt körültekintően, 
mindig szem előtt tartva a szükségszerűséget, a funkcionalitást,  
a településképet, és nem utolsó sorban a vételárat. 

Másik fontos feladatunk a helyi közszolgáltatások biztosítá-
sa. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi fe-
dezetét a központi költségvetés csak részben, és évről-évre csök-
kenő arányban biztosítja. A gazdasági önállósulás egyik alapvető 
eszköze a helyi adók rendszere. Adóerő képességét tekintve vá-
rosunk évről évre jobban teljesít, azonban ennek eredményeként 
a képviselő-testületnek számolnia kell a csökkenő állami támo-
gatással, a pályázatoknál növekvő önrésszel, jelentősen emelkedő 
szolidaritási hozzájárulással. Tisztában kell lennünk tehát azzal 
a ténnyel, hogy az emelkedő helyi iparűzési adó a fenti következ-
ményekkel jár, így a továbbiakban nem elegendő csupán a helyi 
iparűzési adóra alapozni bevételeinket, ezért döntöttünk egy jól 
tervezhető építményadó bevezetéséről, amellyel kompenzálni 
tudjuk a kieső bevételeinket. Az adómértékének megállapításá-
nál kiemelten kezeltük városunk versenyképességének biztosítá-
sát, az érintett vállalkozások teherbírását, és kiváltképp a lakos-
ság mentesítését az adófizetés alól.

Az év végéhez közeledve bennünk is maradt hiányérzet, de 
– költségvetésünk teljesítőképességét 100%-ra kifeszítve – az 
általunk megfogalmazott prioritások mentén elég sokat halad-
tunk. Csak remélni tudjuk, hogy a pozitív változások városunk 
polgárai számára is észlelhetőek.

Maglód Város Önkormányzata nevében kívánok Önöknek jó 
egészséget, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és BÉKÉS ÚJ ÉVET!

Tabányi Pál polgármester

A háború mindennapjai testvértelepülésünkön
2017. február 19-én kötött testvértelepülési szerződést a kárpát-
aljai Bene község és Maglód. A két település képviselői évek óta 
szoros kapcsolatban álltak egymással, a Kárpát-medencei Magyar 
Találkozó által pedig egyre több baráti szállal kötődött a két tele-
pülés egymáshoz. Ez év februárjában még reménnyel telve váltunk 
el egymástól, és bíztunk benne, hogy nem lesz háború Ukrajnában. 
Sajnos még egy hét sem telt el, mikor megérkezett a szörnyű hír: 
kitört a háború. Ma már tudjuk, hogy a villámháború reménye 
elszállt, és már idehaza is naponta szembesülünk a háború negatív 
hatásaival. Mi itthon az energiaárakkal, a gazdasági nehézségekkel, 
az elszálló inflációval, míg kinn élő testvéreink a háború ennél is 
félelmetesebb arcával kell szembenézzenek, a tél pedig csak fokozza 
nehézségeiket. Tabányi Pál polgármester és Vaskó József, a Maglód 
Testvértelepüléseiért Alapítvány elnöke november elején szemé-
lyesen vitték Benére az újonnan összegyűlt 1 millió forint összegű 
adományt. A támogatásból a rászoruló családok téli tüzelőgondjain 
tud enyhíteni testvértelepülésünk önkormányzata. Még a korábbi 
összegből is spóroltak a télre, hogy ha valaki nagy bajba kerül, tud-
janak segíteni. Elmondták, hogy a településen élő családok szinte 
mindegyike szétszakadt. A fiatal, 18. életévüket betöltött fiúgyer-
mekeket Magyarországi rokonokhoz vagy kollégiumokba küldték, 
a felnőtt férfiak egy része szintén hazajött. Főként nők, idősek és 
néhány férfi maradt csak odahaza, hogy a földeket megműveljék, 
vigyázzanak az otthonaikra, hiszen az életük munkája veszhet 
kárba. Nagyon nehéz karácsony elé néznek, és a háború vészjósló 
hangjai is egyre hangosabbak. Maglód Város Önkormányzatának 
nevében hálásan köszönjük azon jólelkű emberek segítségét, akik 
Bene testvértelepülésünk megsegítésére pénzadományt küldtek. 
Büszkék vagyunk közösségünkre, mert ilyenkor látszik igazán, 
milyen sok jóérzésű, segítőkész ember él városunkban. 
Maglód Testvértelepüléseiért Közalapítvány, bankszámlaszám: 
65100039-11304621, közlemény: Bene

Leégett Babos László 
maglódi festő- és 
szobrászművész háza. 
Egy borongós péntek 
délután, november 
4-én elpusztult az 
otthona, a műterme,  
a műhelye, a bútorai, a 
fényképei, az emlékei, 
a szobrai és a festmé-
nyei. Fából készült a 
„Babos-ház”, ő maga 

ácsolta, szegelte. Még az ablakok, a szekrények és 
a téglából rakott kályha is a művész keze mun-
kája… volt. A tűz a garázsban keletkezett és pil-
lanatok alatt átterjedt a házra. A fél városban hal-
lani lehetett az emésztő tűz félelmetes hangjait. 
Mi, maglódiak, valamint az ország különböző 
városaiban élő művészek és „civilek” a 75 éves 
Babos László talpraállását szervezzük. Maglód 
Város Önkormányzata támogatásával a Maglódi 
Polgári Kör gyűjtést rendez a károsult javára.  
A kisnyugdíjas, egyedül élő művész átmenetileg a 
gyerekeinél húzza meg magát, de visszavágyik… 
ahogy mondja: haza Maglódra. Gyűlik a pénz a 
számlán, de még mindig elkél a segítség. A befo-
lyó összegből a mester lakhatását szeretnénk 
megoldani. Bízunk benne, hogy sikerül megvá-
sárolnunk a kiszemelt lakókonténert. Tisztelettel 
kérjük Önöket, támogassák a bajba jutott művész 
úr talpraállását! 
Maglódi Polgári Kör, bankszámlaszám: 
65100039-11358053. közlemény: BL

ÖSSZEFOGÁS
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Maglód Város Önkormányzata a képviselő-testület egy-
hangú támogatásával az alábbi döntéseket hozta a novem-
beri képviselő-testületi ülés keretében. 
• Maglód Város Önkormányzata mindenkor hatályos telepü-

lésrendezési eszközei szerint Gksz (kereskedelmi, szolgál-
tató gazdasági területek), Gip (ipari gazdasági területek), 
Gá (általános gazdasági területek) és Kb-Mü (különleges 
beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi területek) 
övezetbe sorolt területeken építményadót vezet be, melynek 
mértéke az épület hasznos alapterületét figyelembe véve 600 
Ft/m2/év. Az építményadó megfizetése alól mentesülnek a 
lakóingatlanok, valamint a lakóövezetekben lévő gazdasági 
és kereskedelmi egységek.

• Módosításra került az eddig is érvényben levő telekadó 
mértéke az alábbiak szerint: az I. övezetben 160 Ft/m2, a 
II. övezetben: 40 Ft/m2, a III. övezetben: 100 Ft/m2, a IV. 
övezetben: 25 Ft/m2 ez a módosítás a lakosság többségét 
nem érinti, akikre vonatkozik, elolvashatják a részleteket a 
www.maglod.hu oldalon.

• A közétkeztetést végző Prizma-Junior Zrt. 2023. január 
1-től a szolgáltatási árak 40%-os emelését kérte megállapíta-
ni. A képviselő-testület a szolgáltató kérelmét megtárgyalta, 
és a 2022. szeptember 22-én megtartott ülésén a 110/2022.
(IX.22.) önkormányzati határozatával előzetesen úgy 
döntött, hogy 2023. január 1-jétől 32%-os áremelést tart el-
fogadhatónak. Az önkormányzat eddig is támogatta a gyer-
mekétkeztetést, jövő évtől pedig még jelentősebb mértékben 
járul hozzá. Mivel a 32%-os emelés már szinte vállalhatatlan 
anyagi terhet róna az étkeztetést igénybe vevőkre, 2023. 
január 1-jétől a szolgáltatói áremelés felét az önkormányzat 
átvállalja, így az étkezés költségeinek csupán 80%-át kell a 
szülőknek megfizetniük. 

• A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása tartalmazza a bölcsődei 
gondozási díj, továbbá a nyári napközis táborban fizeten-
dő szolgáltatási díj 18%-os emelését is. A nyári napközis 
táborban dolgozó pedagógusok, gyermekfelügyelők óradíja 
eddig a garantált illetményminimum összegének figyelembe 
vételével került megállapításra. 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 
28/2004.(VIII.30.) Kt. rendelet módosításának értelmében 
a lakbérek 18%-os mértékkel emelkednek. 

• A közterület-használat rendjének helyi szabályozásáról 
szóló 10/2017.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása 
átlagosan 20 %-os emelést tartalmaz.

• A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sa szerint a szolgáltatási díjak mértéke:
a) a 3. § (2a) bekezdése szerinti (hivatali munkaidőn kívül) 

házasság kötés esetén: 30.000 Ft+áfa,
b) a 4. § (1) bekezdése szerinti (hivatali helyiségen kívül) 

házasságkötés esetén: 36.000 Ft+áfa,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti (hivatali munkaidő és 

hivatali helyiségen kívül) házasságkötés esetén: 48.000 
Ft+áfa. 

• Amennyiben a felek egyike sem rendelkezik Maglód 
településre bejelentett állandó lakcímmel, az ott meghatá-
rozott szolgáltatási díj 150%-át kell megfizetni.

• A kiépített közműhálózatra való utólagos csatlakozásért 
fizetendő díjak 2023. január 1-től:
a) lakáscélú érdekeltségi egységenként ivóvíz közmű eseté-

ben: 75.000 Ft+áfa,
b) lakáscélú érdekeltségi egységenként szennyvíz közmű 

esetében: 500.000 Ft+áfa.
• A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-

vény 40. § (3) bekezdése alapján történő köztemetői díjak 
felülvizsgálatát követően a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a jelenleg hatályos díjtételeken nem változtat.

• A kommunális adó mértéke változatlan, 30.000 Ft/év 
• Évek óta nagy gondot jelent városunkban, hogy nem ren-

delkezünk megfelelő, szabadtéri rendezvények megtartására 
alkalmas területtel. A város sűrű beépítettsége mellett csu-
pán a lakóházak közé beékelve tudtunk kisebb-nagyobb zöld 
felületet kialakítani, de ezek nagyobb lélegzetű rendezvények 
megtartására nem igazán alkalmasak. A parkolóhely hiánya 
mellett, közlekedésbiztonsági anomáliák is megjelennek, 
nem beszélve a szomszédos lakosság ellenérzéséről. Hosszú 
távon megoldást jelent egy lakott területtől távolabb eső, 
de még gyalogosan is megközelíthető helyszín kiválasztása, 
amely otthont adhatna szabadtéri zenés rendezvényeknek 
vagy akár a helyi búcsúnak is. A közelmúltban szereztünk 
tudomást egy a „Nagyhíd” mögötti, nagyobb méretű szántó-
területre vonatkozó értékesítési szándékról. A Kuglóf Kft. 
telephelye és a vasúti átjáró közötti műveletlen szántó a vas-
úti töltés takarásában – némi parkosítással – ideális szabad-
téri helyszínné alakítható. A terület közvetlen szomszédságá-
ban valamennyi közmű (villany, víz, csatorna) megtalálható. 
A 06/1, 06/2, 06/3 hrsz. alatti szántó összesen 7309 m2.  
A kialkudott vételár összege: 36.000.000 Ft. Mindhárom 
terület tehermentes. A vételár fedezetét a költségvetés 20 
millió forintos ingatlanvásárlási előirányzata és az év végén 
befolyó többlet iparűzési adóbevétel biztosítja.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ha szívpanaszokkal rosszul lenne vagy elájulna 
valaki a környezetünkben, újraélesztő készüléket 

Maglódon ezeken a helyeken találhatunk:
Orvosi ügyelet (Rákóczi utca 7.)

Maglódi Torna Club ( József Attila krt. 6.)
Auchan áruház (Eszterházy János utca 1.)

ÖMV benzinkút ( Jászberényi út)
Mindenki számára hozzáférhető a benzinkútnál 

elhelyezett készülék.
Soha ne kelljen használnunk!

DEFIBRILLÁTOR
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ISMÉT ANGYALKÁZUNK!

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
(MVGYOSZ) a közmédia idei, immár tizenegyedik 
Jónak lenni jó! adománygyűjtő karitatív akciójának ked-
vezményezettje. A szervezet missziója, hogy támogassa 
a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét és esély-
egyenlőségét, ehhez nyújt segítséget Magyarország leg-
nagyobb médiavállalata. A fehérbot világnapján, október 
15-én jelentettük be az MTVA vezetőivel, hogy a hazai 
médiában egyedülálló Jónak lenni jó! kezdeményezés 
idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetségét támogatja, és az akció adományai a látássérült 
emberek életminőségének javításához járulnak hozzá. 
A szervezetet több módon lehet segíteni, a 13600-as 
telefonszám hívásával és a 96-os szám beütésével, illetve 
SMS-ben a 96-os szám 13600-as telefonszámra küldé-
sével 500 forinttal lehet hozzájárulni az MVGYOSZ 
tevékenységéhez. Közvetlen bankkártyás adományozás-
sal nagyobb összeg adományozására is lehetőség van, 
melyet az alábbi linken tud megtenni: https://www.
mvgyosz.hu/amit-on-adhat-hu/adomany/ 

A közmédia karitatív kampánya ezen kívül külön-
leges tárgyak értékesítésével, árverezésével is segíti a 
nemes ügyet. A korábbi években számos világsztár, 
többek között Angelina Jolie, Bud Spencer, Maestro 
Plácido Domingo, Ennio Morricone, Lewis Hamilton 
állt oly módon az akció mellé, hogy egy-egy értékes tár-
gyukat ajánlották fel árverése. A hétszeres Forma–1-es 
világbajnok dedikált overallja például rekordáron, 
1.950.000 forintért kelt el. A felkínált relikviák több-
ségét a Jónak lenni jó! honlapján lehet megvásárolni, 
néhány különleges tárgyat pedig a közmédia december 
18-i egész napos műsorfolyama során bocsátanak árve-
résre. Kérjük Önt, hogy támogassa a kampány sikeres 
megvalósulását azzal, hogy megosztja partnerei részére 
az információt. Továbbá várjuk szeretettel tárgyi fel-
ajánlásait is, amit a lenti elérhetőségeken tud megtenni. 
A Jónak lenni jó! e-mail címe: jonaklennijo@mtva.hu.  
A kampány alakulásáról és a felajánlásokról a mediak-
likk.hu/jonaklennijo oldalon lehet tájékozódni. A kam-
pány során befolyó adományokkal lehetőségünk nyílik 
a szolgáltatásaink fejlesztésére, így még nagyobb mér-
tékben járulhatunk hozzá a látássérült emberek önálló 
életviteléhez. Ezáltal valósággá válik a szövetség szlog-
enje: Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!

Dr. Nagy Sándor elnök

ADVENTRE HANGOLÓDVA
Vártuk ezt az időszakot, hiszen mi nagyon szeretünk 
kreatív foglalkozásokat tartani. Október végén már 
válogattunk a javaslatok közül, hogy miket készítsünk 
az Adventi forgatagra. A kiválasztott tárgyakhoz meg-
vásároltuk a szükséges kellékeket, és nekiláttunk a 
munkának. Készülnek mikulások, karácsonyfadíszek, 
egyéb dekorációk. Minden tárgy saját készítésű, ezeket 
Advent minden vasárnapján fogjuk árulni a Szent István 
téren. A bevételből a Mindenki Karácsonya rendezvényt 
szeretnénk támogatni. Bízunk benne, hogy a tárgyak 
tetszést aratnak a maglódiak körében, és vásárlásukkal 
bíztatnak minket arra, hogy további termékeket készít-
sünk. Várunk Mindenkit szeretettel az Adventi forga-
tagra, illetve a december 18-án megrendezésre kerülő 
Mindenki Karácsonyára!

Pavlovics Lászlóné, a Maglódi Nőklub elnöke

SZERETETEBÉD
Ahogy az elmúlt 15 évben minden karácsonykor, idén 
is december 25-26-án, 12 órától 15 óráig látják vendé-
gül szeretetebédre az érkezőket. A Sarankó László és 
barátai által szervezett étel- és ruhaosztásra a katolikus 
templom közösségi termében kerül sor (bejárat a régi 
orvosi rendelő felől). Ha addig „szigorodnának” a vírus-
helyzettel kapcsolatos korlátozó intézkedések, akkor az 
ételt nem lehet majd ott, az étkezőben elfogyasztani, de 
akkor is lesz mit hazavinni. A szervezők minden érdek-
lődőt várnak, felekezettől függetlenül!

Tóth Mária

Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk az 
idén is lehetőséget kapott arra, hogy a 
helyi Auchan áruházban a karácsonyi 
ünnepek előtt „Vegyél eggyel töb-
bet” elnevezésű adománygyűjté-
sét megtarthassa, így december 
9-11. között (péntektől vasárna-
pig) 8-20 óráig munkatársaink és 
önkéntes segítőink a helyszínen vár-
ják felajánlásaikat.
Amiket főképpen gyűjteni szeretnénk:
• Tartós élelmiszerek: olaj, liszt, cu-

kor, rizs, száraztészta, konzervek, zacskós levesek, 
bab, lencse, dió, mák, tartós tej, citromlé, tea, ször-
pök, kakaó, kávé…

• Tisztító-és tisztálkodó szerek: mosószer, öblítő, 
szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, fogkrém, WC-pa-
pír, papírzsebkendő, konyhai papírtörlő, szalvéta, 
pelenka…

• Édességek: szaloncukor, csokoládé, cukorka, száraz 
sütemények, nápolyi, keksz, beigli, pudingpor…

• Játékok, könyvek, társasok, amiknek a gyermekek 
karácsonyi ajándékként örülnének.

A jelenlegi gazdasági helyzet és a hatósági áras ter-
mékek vásárolható mennyiségének korlátozása miatt 
mindannyian tudjuk, hogy az előző évekhez képest 
kevesebb adományra számíthatunk, mégis bízunk 
abban, hogy most is sokan gondolnak a nehéz helyzet-
ben élőkre. Az összegyűlt felajánlásokból ügyfeleink 
részére személyre szabott karácsonyi adománycsoma-
gokat készítünk, melyeket el is juttatunk hozzájuk. 

AZ ADVENTI VÁSÁRBAN IS OTT LESZÜNK!
Az adventi vasárnapokon 12-18 óráig munkatársaink 
és segítőik részt vesznek a Szent István téren az adventi 
vásáron, ahol különféle finomságokat és szépségeket 
vásárolhatnak tőlünk. Készülünk: 
• gyönyörű, saját készítésű, ajándéktárgyként kínált 

mézeskalácsokkal
• saját készítésű karácsonyi asztali díszekkel
• kézzel varrt pihe-puha karácsonyi manókkal
• sült kolbásszal, görhönnyel
• karácsonyi punccsal

A vásár bevételét szociális segítő célokra használjuk fel. 
Köszönjük önzetlen segítségüket, és áldott ünnepeket 
kívánunk!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai



A REFORMÁTUS 
TEMPLOMBAN

December 24. 16:00 Szenteste
December 25. 10:30 Karácsony ünnepe
December 26. 10:30 Karácsony 2. napja
Január 1. 10:30 Újév
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TAMÁS ATYA

AZ EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMBAN

December 24. 17:00 Szenteste
December 25. 10:30 Karácsony ünnepe
December 26. 10:30 Karácsony 2. napja
December 31. 17:00 Óév este
Január 1. 10:30 Újév
Január 6. 10:30 Vízkereszt ünnepe

Fogadják szeretettel Pálfalvi Tamás atya bemutatko-
zását, aki Barotai Endre atya halálát követően, Mag-
lód Római Katolikus Egyházközségének plébániai 
kormányzója lett. Isten hozta nálunk, Tamás atya!  
A Jóisten áldása kísérje lelkipásztori szolgálatában!

Pálfalvi Tamásnak hív-
nak, hét éve vagyok pap. 
Dunakeszin nőttem fel 
öt testvéremmel együtt, 
katolikus családban. 
Nagyapáim sekrestyések 
voltak, apám is az, én 
kántorkodtam kamasz-
ként. A Piarista Gimná-
ziumban érettségiztem 
Vácott, banki ügyintéző 
szakmát szereztem, s 
utána adtam be a jelentkezésemet Beer Miklós püspök 
atyának a szeminaristái közé.

A Szentek életét olvasva ébredt fel bennem a vágy, 
hogy szeretnék én is közéjük kerülni. Láttam, hogy 
mindegyikük a hivatásának élt, abban lett szent. Kíván-
csi voltam tehát, hogy mi az én hivatásom. Sokat imád-
koztam, hogy ezt megtudjam. A gimnázium ideje alatt 
egy hittantáborban kaptam meg rá a választ. Jézus egy 
szemlélődő imagyakorlat közben hívott meg az ő köve-
tésére, hívei vezetésére. Az ezt követő öt évben készül-
tem a jelentkezésre, hogy teljes szívvel tudjam szeretni 
a hivatásomat, s egészen át tudjam adni magamat neki. 
Sokat segítettek ebben a jó papi példák, plébánosaim, 
szerzetes ismerőseim. Bár a nehézségeik elbizonytala-
nítottak egy időre, de az a gondolat, hogy az Isten jó, és 
jót akar, felbátorított.

Egerben végeztem el a teológiát, mely idő alatt sokat 
változott nem csak a tudásom, hanem a személyiségem 
is, hogy éretten mondhassam ki az igent Püspök atya 
előtt a szenteléskor. Vácott szentelt fel Miklós püspök, 
2015-ben. Első szolgálati helyem Szolnok volt, ahol két 
évig voltam káplán. Utána Salgótarjánban szolgáltam öt 
évet káplánként.

Marton Zsolt püspök atya augusztus 1-jén helye-
zett Tápiósülybe kormányzónak, s egy hétre rá Baro-
tai Endre atya temetése után megkaptam Maglódot is, 
hogy oldallagosan lássam el.

Hálát adok az isteni Gondviselésért, és az Ő áldását 
kérem szolgálatomra és a rámbízottakra.

A KATOLIKUS 
TEMPLOMBAN

A római katolikus szentmisék rendje
• keddenként 08:00
• csütörtökönként 17:00
• kéthetente szombatonként 17:00 

(kéthetente igeliturgia)
• vasárnaponként 08:30 
Ünnepi liturgiák
• adventi Rorate szentmisék/ 

igeliturgiák 06:00
• pásztorjáték december 23. 17:00 
• „éjféli” szentmise december 24. 22:00

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEI MAGLÓDON

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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SPORTPOFONOK
November 10-én újra maglódi szerző könyvbemutatójá-
nak adott otthont a Városi Könyvtár. Neubauer Tamás 
harmadik könyve Sportpofonok címmel jelent meg, mely 
hasonlóan a korábbiakhoz, húsz rövid karcolatot tartal-
maz. Műfaját tekintve sajátos, egyéni humorú, rövid, de 
elgondolkodtató írásokról van szó, melyek közös témá-
ja a különböző sportágakhoz kapcsolódik: labdarúgás, 
jégkorong, golf és horgászat, melyek a történetek alap-
jául szolgálnak. Az eseményen bemutatkozott a szerző 
és a könyvet illusztráló Tóth János. A beszélgetésből 
megismerhettük életútjukat, régi barátságuk történetét. 
Számos érdekes dolgot tudhattunk meg közös munká-
jukról, az illusztrációk születéséről, a könyv kiadásának 

tapasztalatairól. Beszélgettünk a sport hazai viszonyai-
ról, és általában a sport irodalmi vonatkozásairól. A kö-
tetből öt történet került kiválasztásra, melyeket a Csü-
törtök Esti Verslábak tagjai, Vaskó Ági, Tóthné Mayer 
Mónika és mi, könyvtárosok olvastunk fel. A művek fel-
olvasása között egy-egy, Tamás által gitáron eljátszott 
dal színesítette és tette még teljesebbé a programot.  
A kellemes hangulatú délután pezsgőbontással, dediká-
lással és kötetlen beszélgetéssel zárult. Tamás kötetei 
megvásárolhatóak a könyvtárban, melynek bevételét – a 
szerző nagylelkű felajánlásaként – gyermekkönyvek vá-
sárlására fordítjuk.

Homok Zoltán könyvtárvezető
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VÁRATLAN SZERELEM

A Csütörtök Esti Verslábaknak nem 
csak maglódi, hanem a környékbeli 
településekről is vannak tagjai. Egyi-
kük Mikula László gyömrői szerző. 
A következő idézet a könyv hátolda-
láról származik: „A véletlenből indult 
és a végén semmivé foszlott! A vonzó-
dás, a vágy szerelmet hozott. Évekig 
uralta egy nő és egy férfi gondolatait, 
érzelmeit, tetteit. Ki él át hasonlót? 
Van, aki megéli és megérti azt a von-
zódást, amelyet a költő átélt? Kereste 
a jót, a szépet, a megértést és a ked-
vességet! Megtalálta? Szerelmes lett, 
és a verssorok most visszaidéznek 
minden fordulatot, örömet, vívódást, 
gyötrelmet. Valóban szerelem volt 
ez? Nincs rá magyarázat! De akkor 
mi volt?” Fenti sorokra a szerzőtől 

kaphattunk válaszokat előadásának 
keretében. László egy különleges, 
Londonban indult találkozásról 
mesélt: 2005-ben ismerkedett meg 
egy hölggyel, akihez aztán szinte 
minden nap írt egy verset. Hihetet-
len, de ez 9 éven keresztül, egészen 
2014-ig így működött. A könyv 
ezen versek gyűjteménye: minden 
szerelem különleges, László törté-
nete talán mégis érdekesebb. Küz-
delem, odaadás és a remény, melyek 
költeményeit jellemzik. Vendégeink 
elbűvölve hallgatták-e különös sze-
relem történetét, mely ily módon 
egy romantikus vallomásban vált 
kerek egésszé. A kötet megvásárol-
ható a könyvtárban.

Homok Zoltán könyvtárvezető
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FILMBEMUTATÓ

A Maglód újság 2020 szeptemberében beszámolt 
arról, hogy Fazekas Máté Bence első nagyjátékfilm-
jét városunkban forgatta. A Kilakoltatás című alko-
tást november 18-án a maglódiak ingyen tekinthet-

ték meg a MagHázban.
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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

 12. 02. péntek   16:30  Tamási Áron felolvasó est 

 a Tamási Áron Erdélyi Körrel közösen

 12. 03. szombat   11:00-14:00  

 B-1 Szilasmenti versenykerület postagalamb 
kiállítás – kis művelődési házban

 12. 04. vasárnap   10:00  Mikulás Nap – Kispárna 
mesezenekar – a télapó ajándokokat oszt a gyere-
keknek – A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött

 12. 11. vasárnap   18:00  Kodály Karácsony

 12. 17. szombat   09:00  Családi karácsony

 versek, mesék, mondókák gyerekeknek a könyvtárban

 12. 18. vasárnap   13:00  Mindenki Karácsonya 

 a Maglódi Nők Klubja szervezésében

  14:00  A hóember ajándéka – bábelőadás  

 01. 21. szombat   18:00  Magyar Kultúra Napja

 01. 28. szombat   19:00  Radics Gigi koncert

PROGRAMOK
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Marty McFly, a címben idézett népszerű filmtrilógia hőse a ba-
rátja, Emmett Brown-Doki által egy DeLorean autóból épített 
időgép segítségével utazásokat tett a múltba, majd a jövőbe is.  
A múltba visszakalandozva nagyon kellett vigyáznia, nehogy 
olyat tegyen, amivel akaratlanul megváltoztatja a jövőt. Persze 
ez nem sikerült, így rengeteg kalamajkába keveredett. Hasonló 
a helyzetem Marty-éhoz. Egy olyan festészeti kiállításról sze-
retnék írni, amelynek a megnyitója a cikk írása után lesz, de 
még azelőtt, hogy az újság megjelenik. Egy időgép segítségével 
könnyebb lenne a dolgom, de még ekkor is vigyáznom kellene, 
hogy Dokit idézve: „Nehogy felboruljon a tér-idő kontinuum.” 
Megpróbálok csak olyat leírni, ami a múltban és a jövőben biz-

tosan „megtörtént”. Csépe Milla festőmű-
vész-tanár a vezetésével működő amatőr 
felnőtt festészeti csoport második kiállítá-
sára készült, melynek a Felhőtlenül II. címet 
adták. A csoport tagjai Berencsi-Eke Csilla, 
Dudás Éva, Jandó Gabriella, Kincses Mó-
nika, Könyves Katalin, Nagy Anita, Tabá-
nyi Istvánné, Tariné Molnár Ildikó, Tóthné 
Sticza Mónika. Milla elmondta, hogy más 
módszereket kell használnia a felnőtt cso-
portban, mint a tanulóknál, mert a részt-
vevők határozottabb személyiségek. Ez a 
tény megjelenik a témák, technikák meg-
választásában, a csoportban folyó munká-
ban és a kiállítás anyagában is. Változatos 
technikai megoldásokkal, akvarell, pasztell, 

tempera, akril és vegyes technikájú képeket láthatunk. A té-
maválasztás a valóság minél pontosabb visszaadásra való tö-
rekvéstől a legszabadabb, képzelet ihlette megoldásokig terjed.  
A téma és a technika megválasztása, a kivitelezés általában jel-
lemzi a kép készítőjének személyiségét, így ha valakinek van 
kedve, nézheti a kiállítás anyagát ebből a sajátos szemszögből. 
A csoport tagjai köszönik a lehetőséget, hogy újra a MagHáz-
ban állíthatnak ki. A megnyitó 2022. 11. 25-én 18 órakor 
„volt”. Bíztatok mindenkit aki nem volt ott, hogy jöjjön el és 
nézze meg a kiállítást! Remélem, hogy a csoport tagjai a film-
hez hasonlóan a kiállítás megnyitóján már a „Felhőtlenül III.” 
kiállítást tervezik.                                                         Tóth László
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Ljubimov Krisztina, Csépe Milla és Horváth Árpád

„VISSZA A JÖVŐBE”

A kiállításmegnyitón műsort adott 
Horváth Árpád zenész, aki 1996-
tól a Los Andinos zenekar oszlopos 
tagja. Andoki zenét népszerűsítenek 
és játszanak Magyarországon. Nem 
sokkal később Kákics Együttes néven 
megalakult a zenekar magyar népze-
nei formációja. 2005-től a veszprémi 
Gyöngyhalász Latin Zenekarban, 
2011-től az andoki zenét játszó 
Los Gringos együttesben működik 
közre. Több mint tíz hangszeren ját-
szik, magában foglalva a kenát, mely 
kapcsán a minőségi hangszerkészítés 
is nagy szerepet kapott az életében.

Az alkotók

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnap után az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dícsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dícséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogak a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,
1883
Csúf karácsonyában.)

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
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Maglód karácsonyfája
A címlapon látható gyönyörű, 8 méteres fenyőfát  – 
melyet Nagy Sándorné Homok Erzsébet ajánlott fel 
a városnak – Katalin napján, november 25-én kora 
reggel vágták ki és szállították a Szent István térre.  
A Maglód Projekt Kft. munkatársai állították fel, és a 
Maglódi Nők Klubja tagjai díszítették, így teljes fényé-
ben ragyogott már advent első vasárnapján. A fa alatt 
minden vasárnap 17 órakor adventi gyertyagyújtásra 
kerül sor, napközben pedig adventi forgatag várja a 
látogatókat. Készülődjünk, hangolódjunk együtt a sze-
retet ünnepére, karácsonyra.
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT…
Iskolánkban minden évben Mesehéttel zárjuk az őszi szüne-
tet megelőző időszakot. Bár idén csak egy hosszú hétvége 
jutott ősz végére a diákseregnek, a mesék nem maradtak 
el. A gyerekek évfolyamonként, korosztályuknak megfelelő 
meséket dolgoztak fel, a tananyagot is a mesék köré fűzve. 
Idén a negyedikesek nagy 
munkában voltak, hiszen 
a kapott mesét színre is 
kellett vinniük, amit az 
utolsó napon elő is adtak 
egymásnak az osztályok. 
Forgatókönyvet írtak, 
jelmezeket készítettek, 
eszközöket gyűjtöttek, 
díszletet terveztek. Mind-
amellett, hogy a jó mese 
önmagában is kulcsot ad 
az ember kezébe, jó meg-
oldást az élet nehézségeire, 
erkölcsi útmutatást, követendő példát nyújt, a csapatmunka 
együttműködésre, kompromisszumkészségre, kreativitásra 
sarkallja a gyermekeket. Csupa olyan tulajdonság, készség, 
ami segít majd boldogulni a mindennapokban. Jelen okta-
tási rendszerünk egyik legnagyobb hibájának vélem, hogy 
a tárgyi tudásra alapoz. Ennek az alsó tagozaton éppen for-
dítva kellene lennie, elsősorban meg kellene tanítani gyer-
mekeinket boldogulni a világban, és ennek kellene eszköze 
legyen a megszerzendő ismeretanyag. Ezért tartom nagyon 
fontosnak ezeket a projektheteket, amikor kiléphetünk ki-
csit az előírt mederből. Jó volt látni az előadásokon a ragyo-
gó tekinteteket, a büszkeséget, hogy képesek voltak értékes 
dolgot alkotni együtt. Már csak ezért is megérte belefektetni 
a szükséges többletmunkát.                        Tot-Harsányi Kata

A Vermesy iskola alsó tagozatának picinyke könyvtárában 
október 26-án nagy esemény volt, megtartottuk a hagyo-
mányos házi mesemondó versenyünket. Ez a program a 
Mesehét projektünk fontos része. A mesék nagyon közel 
állnak a gyermekek szívéhez, az alsós gyerekek értelmi, 

érzelmi és esztétikai ne-
velésének fontos eszkö-
zei. Szeretnénk ápolni a 
mesemondás hagyomá-
nyát is, lehetőséget adni 
e program keretében a te-
hetséges gyerekeknek ké-
pességeik kibontakoztatá-
sára. A négytagú zsűri és 
a versenyzőtársakból álló 
közönség elé 28 mesélő 
állt ki. A gyerekek lelkese-
désének, a tanító nénik és 
a szülők gondos segítségé-

nek köszönhetően a zsűrinek igen nehéz dolga volt, amikor 
a legjobbakat próbálták kiválasztani a mesemondók közül. 
A jól megválasztott népköltészeti vagy műköltészeti alko-
tásnak, a megfelelő szövegtudásnak és az érthető, remek 
előadásmódnak köszönhetően a következő gyerekek emel-
kedtek ki társaik közül: I. helyezettek: Pásztor Zoé Szonja 
(2.e), Sáfián Léna (3.d), Németh Zsuzsanna Abigél (3.e), 
Szita Emese (4.a); II. helyezettek: Kiss Dorina (2.d), Sza-
bó Regina (3.a), Krajcz Ilián Róbert (4.c); III. helyezés ért 
el: Fórizs Benedek (1.e), Mészáros Anna (3.d), Gazsi Máté 
(4.b). Ők azok a kis mesemondó palánták, akik meghívást 
kaptak városunk adventi rendezvényeinek fellépői közé, és 
a gyertyagyújtás előtt megmelengethetik a nagyközönség 
szívét előadásukkal.                                            Vass Krisztina

MESEHÉT

RAJZFILMÜNNEP

A MagHáz idén is csatlakozott az Országos 
Rajzfilmünnephez, melynek keretén belül 
egész napos filmvetítés volt. A Szivárvány és a 
Napsugár Óvoda, valamint a Vermesy Péter Ál-
talános és Művészeti Iskola alsó tagozatos di-
ákjai igen nagy létszámban vettek részt az ese-
ményen. A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár 
diavetítéssel várta az érdeklődőket. Az ehhez 
kapcsolódó „Kedvenc népmesehősöm” rajzpá-
lyázatra 28 gyermek küldte be alkotását, mely-
ből a három tagú zsűri – Ljubimov Krisztina, a 
MagHáz ügyvezetője; Csépe Milla, a Vermesy 
Péter Általános és Művészeti Iskola festészeti 
tagozatának vezető tanára; Bors Györgyi fes-
tőművész – választott ki korosztályonként egy-
egy rajzot. 3-6 évesek: Bíró-Sztrunga Olívia  
(6 éves) A három kismalac és a farkas; 7-10 éve-
sek: Butt Mátyás (9 éves) A kőleves; 11-14 éve-
sek: Varga Ágota (11 éves) Az égig érő paszuly. 
Ezt követően egy Facebookos közönségszava-
zás indult, ahol a 3 legtöbb like-ot kapó rajz 
készítője is díjazásban részesült: Gazsi Márk 
(6 éves) A szállást kérő róka; Ernhöffer Rozina 
(8 éves) A kőleves; Mészáros Emese (13 éves) 
A nap lánya.
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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

AUCHAN KORZÓ MAGLÓD
+36 30 467 9727 www.haszonkulcssuszter.hu

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKERES 2023-AS ÉVET KÍVÁNUNK ÖNNEK!
JÖVŐRE IS SZERETETTEL VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN:

Nyitva tartás
H-Szo: 09–20-ig

V: 10–16-ig

 táskajavítás  ruhajavítás  zippzár csere  élezés  zárak  

 zárbetétek  lakatok  zárszerelés  zárnyitás  gravírozás  

 bélyegzőkészítés  cipőfűzők  talpbetétek  autókulcsok másolása 

cipoestaskajavitas

KULCSMÁSOLÁS  CIPŐJAVÍTÁS
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„Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár.
 Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár…”
Arany János mondatai ma is követendők. Ha nem bővítjük 
tudásunkat, nem tudunk a kor követelményeinek megfe-
lelni. Ma már a szakmai tudás mellé elengedhetetlen az 
érettségi bizonyítvány megszerzése. Ehhez nyújt segítséget 
az immár a 18. tanévét elkezdő maglódi esti gimnázium, 
amely a Budakalász Gimnázium egyik tagintézménye.  
A budakalászi központtal rendelkező felnőttek esti gim-
náziumi hálózat összesen 34 tagintézményben várja a 
tudásukat gyarapítani vágyó felnőtteket. A gimnáziumok 
megtalálhatók Zalaegerszegtől Hódmezővásárhelyig, 
Nagykőröstől Karcagig. Természetesen Pest megyében 
van a legtöbb, tíz középfokú intézmény. Én a kezdetektől, 
2005-től vagyok tanára a maglódinak, és 9. éve a tagintéz-
mény vezetője, ezért hosszú éveken keresztül figyelemmel 
kísérhetem az itt folyó munkát, amely során ezerhárom-
száz diákot megismerhettem, akik a munkavégzés és – sok 

esetben – családi elfoglaltságuk mellett járnak késő dél-
utántól estig az órákra. Sok éven keresztül jórészt a 25-30 
éven felüliek iratkoztak be, az utóbbi négy évben azonban 
a fiatalabb generáció jön hozzánk, közvetlenül a szakmun-
kás-bizonyítvány megszerzése után. A fiatalabb diákokra 
is jellemző, hogy majdnem mindenki dolgozik, legtöbben 
a kereskedelemben és a vendéglátásban. Aki szakmun-
kás-bizonyítvánnyal rendelkezik, annak lehetősége van 
a 10. évfolyamra beiratkozni, és a szükséges különbözeti 
vizsgák letétele után három év alatt leérettségizhet. Magló-
don, a jelentkezők „hozott” bizonyítványa alapján 10., 11. 
és 12. évfolyamot szoktunk indítani. Az érettségi bizonyít-
vány megszerzése után meg lehet szerezni bármely érett-
ségihez kötött szakmát, vagy lehet jelentkezni főiskolára, 
egyetemre. A vizsgák anyaga megegyezik a nappali tago-
zatos diákokéval. Öt tantárgyból kell itt is maturálni: négy 
kötelezőből és a választott tantárgyból.

Hajnalné Kovács Gabriella tagozatvezető

Álomszoba rajzok és Országos Rajzfilmünnep a Mag-
Házban, Bábszínház. Események sűrűjében voltunk az 
ősz hónapjaiban, rajzpályázatok, bábszínház-látogatás, 
filmvetítés, Boldog Óvoda 
Óvodánk második éve vesz részt a Boldogságóra prog-
ramban, mely képzést több óvodapedagógusunk elvégezte 
és idén elnyertük a Boldog Óvoda címet. A program a ne-
velési év minden hónapjában olyan témákat jár körül, mint 
pl. a hála, az optimizmus, a boldogító jócselekedetek, célok 
kitűzése és elérése vagy épp a megbocsátás. A Jobb Veled 
a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszi-
chológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai 
módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK em-
pirikus kutatásokkal igazolta. Segíti és támogatja a gyere-
keket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a 
folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fo-
kozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségü-
ket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. Nagy örömünkre, 
a boldogságfokozó hála hónapjában, szeptemberben Csiga-
biga csoportunk elnyerte a hónap óvodája címet. 

A Diego Áruház október végén rajzversenyt hirdetett 
óvodáknak, miszerint várja a kicsik által megrajzolt álom-
szobákat 2022. november 30-ig. Az első 300 regisztrált 
óvoda kreatív csomagot is kapott aszfaltkrétával, zsírkrétá-
val és színes ceruzákkal, így a Maglódi Napsugár Óvoda is 
nagyon örült a rajzeszközöknek. Gyönyörű rajzok készül-
tek, ezekre november 30-ig lehetett szavazni és a zsűri által 
legjobbnak ítélt rajzokat elkészítő óvodákat padlószőnyeg-

gel jutalmazták, a legtöbb szavazatot kapó csoport pedig  
3 db szőnyeget kapott ajándékba. 

Középső- és nagycsoportos óvodásainkkal is jelentkez-
tünk a IX. Országos Rajzfilmünnep alkalmából a MagHáz 
által meghirdetett rajzpályázatra. Itt népmesehősöket, ked-
venc népmesét lehetett vizuálisan megjeleníteni. Szebbnél 
szebb rajzok születtek mind óvodás, mind iskolás kategó-
riában. A rajzfilmünnep kapcsán november 18-án ingyenes 
filmvetítésen vehettünk részt óvodásainkkal, illetve nyitott 
volt ez az ünnep az iskolásoknak és az idősebb korosztály 
számára is. Az óvodások közül a zsűri Bíró-Sztrunga Olí-
viát, a közönség Gazsi Márkot díjazta. A 7-10 éves korsz-
tályban a zsűri Butt Mátyás, a közönség Ernhöffer Rozina, 
a 11-14 éves korosztályban a zsűri Varga Ágota, a közönség 
Mészáros Emese rajzát ítélte a legjobbnak.

November 11-én a Fővárosi Bábszínház szervezésé-
ben óvodánk nagycsoportosai Az utolsó bárány című fan-
tasztikus előadáson vehettek részt. A báránycsapat álmát 
három komoly pásztor vigyázza terebélyes subáikban. Ám 
egy este új csillag jelenik meg Betlehem fölött, és a bárá-
nyok arra ébrednek, hogy a pásztoraik eltűntek. Vajon 
az ufók rabolták el a pásztoraikat, vagy igazat mondott a 
kecske, és valóban ahhoz a híres újszülötthöz siettek el, aki 
– állítólag – ha nagy lesz, megmenti a világot? Karácsony 
ünnepét várva ajánljuk ezt az előadást önöknek, és szere-
tettel várjuk a családokat az idén is megrendezésre kerülő 
adventi forgatagba!

Mészárosné Ádám Andrea Óvodapedagógus

BOLDOG ÓVODA

EGYENÉRTÉKŰ ÉRETTSÉGIK
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Maglódon, a 31-es főúton 
a TEMETŐ melletti parkolóban

LUC FENYŐ
EZÜST FENYŐ

NORDMANN FENYŐ
(Hosszúlevelű) FEKETE FENYŐ  

KAPHATÓ A KÉSZLET EREJÉIG

Termelői áron, közvetlen a termelőtől

2022. december 8–24. között
08–20 óráig

várjuk kedves vásárlóinkat

FENYŐFA FENYŐFA 
VÁSÁRVÁSÁR

TŰZIJÁTÉK TŰZIJÁTÉK 
VÁSÁRVÁSÁR

Maglódon, a 31-es főúton 
a TEMETŐ melletti parkolóban

telepek, rakéták, forgók,
röppentyűk, vulkánok, játékos termékek,

papírtrombita, girland, lampion,
parókák, álarcok, jelmezek

2022. december 28–31. között
08–20 óráig

várjuk kedves vásárlóinkat
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A LOKÁLPATRIOTIZMUS HÍDJA
Egy éves a Maglódi Hírek közösségi oldal. Az oldal lét-
rehozásával több célt is kívántunk szolgálni. Egyrészt 
hogy a hírek, események, vélemények közvetítésével 
segítsük a két irányú tájékoztatást az Önkormányzat és a 
lakosság között. Másrészt pedig szeretnénk részt vállalni 
a közösségi összetartozás érzésének építésében, fejleszté-
sében. A Maglódi Hírek „székhelye” Klenován található, 
így – az ófalusi megfogalmazás szerint – „gyüttmentek” 
vagyunk (még 20 év után is). Azonban nem szabad elfe-
lejteni, hogy az itt születettekkel ellentétben mi – bete-
lepültek – ezt a várost választottuk! Választottuk azért, 
mert itt találtunk megfelelő életteret, választottuk, mert 
itt éreztük megfelelőnek a családalapítás feltételeit és 
választottuk, mert fantasztikus elhelyezkedése van, egye-
dülálló környezettel. Továbbá a betelepülő, fiatal családok 
új impulzusokat is hoztak magukkal, amelyek rengeteg 
lehetőséget rejtenek magukban a város- és a közösségépí-
tés terén egyaránt, miközben az „ófalusiak” ismerik ennek 
a csodás városnak a múltját, ismerik a helyi emberek tör-
ténetét, sok-sok évtizede őrizgetik magukban Maglód 
szeretetét, az elődök emlékét, és a város építésében is 
elévülhetetlen érdemeik vannak. A Maglódi Hírek pedig 
szeretne egy pillére lenni annak a hídnak, amely a betele-
pülők által hozott új behatásokat összeköti a helyi lako-
sok hagyományaival, a város értékes, érdekes múltjával, 
és ezzel elősegíteni, hogy a „gyüttment” és az „ófalusi” egy 
egységes lokálpatrióta közösségé váljon. Reméljük, hogy 
– a közösségi oldalunk további fejlesztésével – a jövőben 
is tudjuk segíteni városunkat az élet minden területén! 
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok! 

Kerek Tibor – Maglódi Hírek

A Roszicska-Harmatocska Hagyo-
mányőrző Egyesület szervezésében 
Tollfosztó Bálra került sor novem-
ber 13-án. A teltházas programon a 
fiatalok és a gyerekek is betekinthettek  
a régi falusi életformába.

TOLLFOSZTÓ BÁL

Tenyérnyi, élethű cica-, nyuszi- és kutyaszobor tár-
saságában láthatjuk Szepesi Liliánát, valamennyit 
ő készítette tűnemezeléssel. A sokoldalúan képzett, 
Maglódon élő alkotó így vall magáról, és hobbijáról:
Gyermekkoromat Balassagyarmaton töltöttem. Erede-
tileg biológia-környezetvédelem szakos tanár vagyok, 
Egerben végeztem, de a kreatív technikák és a különböző 
művészeti ágak mindig is közel álltak hozzám. 2008 óta 
tartok jobb-agyféltekés rajztanfolyamokat, festéseket 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Főként Buda-
pesten indultak a csoportok, heti 4 napban, ám egy idő 
után rengeteg idő ment el az utazással, ezért közelebb 
szerettem volna költözni Budapesthez. Maglódra esett 
a választás, 2010 óta élek itt. 

Tíz éves, fiú-lány ikerpárunk van, a kislányom pici 
korától imádja a kreatív tevékenységeket, sokszor velem 
együtt alkot. 

A tűnemezeléssel 2018-ban ismerkedtem meg. Az 
interneten láttam egy japán művész videóját, aki egy 
fantasztikusan élethű macskát készített. Akkor még 
nem tudtam mi ez a technika, és meg akartam ismerni. 
Belevetettem magam a külföldi szakirodalomba, renge-
teg videót és gyakorlóanyagot néztem meg a témában, 
aztán elkészítettem az első tűnemezelt szobromat. 
Azóta az életem része lett az alkotás, már nemcsak 
hobbim, időközben a munkámmá is vált. Folyamatosan 
tanulok, kísérletezem, és figyelemmel kísérem a külföldi 
nemezelő társaim munkásságát is. 

A tűnemezelés – ellentétben a hagyományos neme-
zeléssel – egy teljesen száraz technika. Speciális neme-
zelő tűre, nemezelő alátétre és gyapjúra van szükség 
hozzá. A munkafolyamat során a nemezelő tűt a gyap-
júba szúrjuk, miközben a tű végén lévő apró fogacs-
kák összegubancolják a gyapjú szálait. Minél többet 
szúrunk az anyagba, az annál jobban összetömörödik, 
és formázhatóvá válik. A különböző vastagságú neme-
zelő tűk segítségével, számtalan tűszúrással tudjuk a 
nagyobb és az apróbb részleteket kialakítani. Nemcsak 
a juhok gyapjúját lehet ilyen módon megformázni, 
alpaka, moher (kecske), kutya és macskaszőrt is hasz-
nálok a szobraim elkészítéséhez. A technika nagyon 
időigényes, egy 15 cm-es szobor kb. 25-30 óra alatt éri 
el végleges állapotát. 

Leggyakrabban fotók alapján, megrendelésre készí-
tek szobrokat. Imádom az állatokat, egész kis korom-
tól mindig voltak körülöttem, így ez lett a fő „irányom”. 
Kutya, macska, nyuszi, hörcsög, tengerimalac gazdik 
keresnek fel, hogy szeretnének a kis kedvencükről egy-
egy emléket. Nagyon szeretem ezt a munkát, szívet mel-
engető látni, ahogy kézbe veszik, simogatják, és nagy 
becsben tartják ezeket a kézzel fogható alkotásokat. 

(Lejegyezte: Tóth Márta)

ÉLETHŰ SZOBROCSKÁK
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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
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A-BAJ

A Dr.Téglás Csilla

Maglód, 

Jókai utca 1.

Telefon:

30/283-6947

29/328-353

 Felelős kiadó: Ljubimov Krisztina ügyvezető igazgató  Szerkesztőbizottság: Faj-
ka Szilvia, Kanicsár Bori, Mészárosné Ádám Andrea, Radosza Sándor, Tot-Harsányi 
Kata  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 na-
pot igényel.  Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub  Hirdetés: maglodujsaghirdetes@
gmail.com, +36 29 326 222  A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartal-
máért 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

AGLÓD

Hirdessen a Maglód újságban! 

+36 29 326 222

maglodujsaghirdetes@gmail.com
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ÉV VÉGI VISSZATEKINTÉS
„Örülj és örvendezz, nemes házigazda,
Mivel felragyogott Betlehem csillagja.
Örülj és örvendezz kedves háznak népe,
Mert idevezérelt a csillagnak fénye.”
           Tamási Áron: Csodapásztorok fiai

Eképp köszöntötték szenteste a betlehemesek a székely 
házak népét. Lassan itt is elérkezik a szeretet ünnepe, az 
év vége, amikor számot vetünk az elmúlt évvel úgy a csa-
ládokban mint a munkahelyeken, és mi is, civil szerveze-
tek. A Tamási Áron Erdélyi Kör 2022-ben is több városi 
rendezvényen részt vett, idén is mozgalmas, tartalmas 
évet tudhatunk magunk mögött. Az évet a farsangi 
bálunkkal kezdtük, majd a Kárpát-medencei magyarok 
találkozóján tagjaink vendégeket fogadtak, a háttérben 
segédkeztünk az ételek előkészítésnél, kint az udvaron 
a vendégcsoportoknál, majd elkészítettük a vasárnapi 
ebédhez a főételt, amit népviseletben fel is szolgáltuk. 
Részt vettünk a patakparti majálison, majd a hónap 
végén a csodálatos Mesefaluban, a Pipacs-lakban óriás 
palacsintával, szörpökkel örvendeztettük meg a gyere-
keket, keresztrejtvényekkel, kisebb feladatokkal adtunk 
lehetőséget a fabatka gyűjtésére. Az ősz beköszöntével a 
városi szüreti mulatság felvonulóit a Martinovics téren 
fogadtuk. Október első hétvégéjén teltház mellett meg-
tartottuk az erdélyi szüreti bálunkat, melyre a felnövekvő 
lányainkkal egy rövidke székely lányos táncot tanultunk. 
Elkezdtük a karácsonyi készülődést, ami abból áll, hogy 
karácsonyi asztal- és ablakdíszeket, kopogtatókat készí-
tünk, melyeket tartós élelmiszercsomagunkkal együtt 
adjuk át a maglódi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatnak, ők juttatják el az időseknek, családoknak. 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne.” Ezt az idézetet választották a Tamási Erdélyi 
Kör civil szervezet alapítói, ez áll a katolikus templo-
munk melletti kopjafáinkon. Idén ünnepeljük Tamási 
Áron születésének 125. évfordulóját, ezen alkalomból 
december 2-án felolvasó estet tartottunk a Szeberényi 
Lajos Városi Könyvtárban. Igaz, hogy Erdélyi körünket 
többnyire székelyföldi származású családok alkotják, 
de vannak közöttünk Erdély más területeiről érkezett, 
valamint maglódi és budapesti születésű tagok is. Nagy 
örömmel, szeretettel várjuk, hívjuk Erdély bármely 
területéről elszármazott családokat tagjaink körébe. 
Elérhetőségeink: e-mail: tamasiaronek98@gmail.com;  
facebook: Tamási Áron Erdélyi Kör; telefon: +36 30 617 
8474. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
kívánok a Tamási Áron Erdélyi Kör Tagjai nevében!

Todor Ilona elnök

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, Csáki 
Imre (1954–2022) váratlanul elhunyt. A labdarúgásért 
fiatal kora óta rajongott, Maglódon a KSK csapatá-
ban játszott. Korábban a 6-os számú választókerület 
képviselője volt évekig. Ismert volt szakmája és társa-
dalmi munkája révén is, festő-mázolóként tevékenyke-
dett, több intézményt ingyen, felajánlásként festett ki.  
Örökre a szívünkben él.                   Gyászoló fia és családja

Álljunk meg, csendesedjünk el, és emlékezzünk tiszte-
lettel Nagycsaládos Icára!

Kovácsné Bontovics Ilona a Nagycsaládosok Maglódi 
Egyesületének (NAME később NACSAMAG) alapító 
tagjai között volt, 1997-ben elnöknek is megválasztot-
ták. Idővel még a neve is egybeforrt az egyesülettel, min-
denki csak Nagycsaládos Icának hívta. Maga is nagycsa-
ládos volt, öt gyermek szerető édesanyja, és hét unoka 
büszke nagymamája. 

Az egyesületet önkéntes munka keretében – közel 
25 éven át – becsülettel vezette. A telephelyet – más 
néven a nagycsaládos boltot – folyamatosan feltöltötte 
ruhákkal, cipőkkel, táskákkal, különböző kiegészítők-
kel, háztartási és gyógyászati eszközökkel, lakberende-
zési és dísztárgyakkal, játékokkal, bútorokkal. Pár száz 
forintért bárki megvásárolhatta ezeket a – többségében 
jó minőségű – használati cikkeket. A bevételből évente 
2 alkalommal kamiont bérelt, és behozta Ausztriából 
a Jézus Szíve Szeretetszolgálat által összegyűjtött ado-
mányokat. A maglódiak által már kiválogatott holmikat 
továbbadta a szegényebb településen élőknek, illetve a 
Máltai Szeretetszolgálatnak. A kamionok be- és kipa-
kolása, az utazás, az adományok szortírozása, a szűkös 
telephely átrendezése és rendben tartása sokszor ember 
feletti feladat elé állította Icát. Szinte csodával határos 
módon mindig megoldotta a tárolást, így nem kellett 
visszamondani egy szállítmányt sem. 

A közeli Danone tejfeldolgozó üzem termékfelesle-
gét – többségében gyümölcsjoghurtokat – önkéntesek 
bevonásával több évtizeden keresztül rendszeresen eljut-
tatta a maglódi családoknak. Ezen kívül minden évben 
tartalmas karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az 
egyesületi tagoknak. Többször nyert pályázatokat, mely-
lyel kedvezményes nyaraláshoz jutottak a nagycsaládo-
sok. Eljutottak például Fadd-Domborira, Velencére, a 
Békés melletti Dánfokra olyanok is, akiknek nem futotta 
a családi költségvetésből üdülésre. A tagok évente 2 alka-
lommal 6-8000 Ft értékű utalványt is kaptak, amit le 
lehetett vásárolni a telephely boltjában. 

Ica rendezett nagyszabású adományosztásokat is, és 
adományokkal támogatta a helyi intézményeket, szerve-
zeteket, és azok rendezvényeit. A gyermeknapi „MESE-
FALU”-ban például sok „meselény” formálódott Ica bolt-
jában, és mesés tárgyai elvarázsolták a látogatókat. Nem 
csak besegített, hanem maga is szervezett játékos sport-
vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek. 
A Maglód Nyaralói Sportcsarnok átadó ünnepségének fő 
szervezője is ő volt. Nagy esemény volt, amikor az egyesü-
letnek sikerült annyi adományt összegyűjteni a helyi vál-
lalkozóktól, hogy Mikulás-napra Halász Judit koncertet 
tudtak szervezni, melyen a részvétel ingyenes volt. Bizo-
nyára sokan emlékeznek erre felejthetetlen koncertre.

Ica csupa szív ember volt. Bárkinek önzetlenül segí-
tett. Azonnal szaladt, s nyitotta a boltot, amikor meg-
tudta, hogy valaki krízishelyzetbe került. Mindennel 
ellátta a rászorulókat, ami csak a boltban fellelhető 
volt. Olyan is volt, hogy főzött részükre. Mindig anyai 
szeretettel érdeklődött a hozzá betérők hogyléte felől.  
A panaszosokat együttérzéssel meghallgatta, és szere-
tettel, reménnyel töltötte fel a lelküket. Nagyon szerény 
volt, maga csak nagyon ritkán panaszkodott, pedig őt 
sem kímélte az élet. Segítséget is csak nehezen fogadott 
el. Szerencsére a családja mindig mellette állt, így köszö-
nettel tartozunk nekik is. 

Drága Icus! Azt a sok jót, amit tőled kaptunk, azt 
sajnos, mi már nem tudjuk viszonozni, de szeretettel és 
hálával gondolunk Rád! Nyugodj békében!

ELVESZTETTÜK ŐT



GÓLZÁPOR

16

A megyei másodosztályú bajnokságot hibátlanul kezdő fel-
nőtt labdarúgó csapatunk, októberben és novemberben is 
ért el szép, köztük nagyarányú győzelmeket, viszont becsú-
szott két fájónak mondható vereség is az eredménysorba. 
Sajnos az éllovas Perbál ellen hazai pályán, míg a Bag ellen 
idegenben maradtunk alul, így nem tudtuk kihasználni fő 
riválisaink korábbi pontvesztéseit. Jelenleg a dobogó har-
madik fokán állunk, négy ponttal lemaradva a második 
helytől, igaz mi egy meccsel kevesebbet játszottunk, mint 
az előttünk és mögöttünk álló együttesek. Bajnoki ered-
mények: Isaszeg–Maglód 0–2 g: Sándli M., Kolozsvári L. 
 Kistarcsa–Maglód 2–4 g: Kolozsvári L., Tóth G., Bal-
ló H., Tóth N.  Maglód–Perbál 2–4 g: Tóth G., Fitos 
L.  Valkó–Maglód 0–8 g: Balló H. 5, Fitos L., Szegedi 
R., Tóth N.  Maglód–Pomáz 3–1 g: Sándli M., Tóth G., 
Tóth N.  Maglód–Mogyoród 9–0 g: Sándli M. 2, Balló 
H. 2, Tóth G., Véglás P., Ivancsó D., Kolozsvári L., Varró 
B.  Bag–Maglód 3–2 g: Balló H., Kolozsvári L.  Mag-
lód–Váchartyán 6–0 (2–0) g: Szegedi R. 2, Vékei N., Tóth 
G., Balló H., Posta N.  Az élmezőny (14 forduló után):  
1. Perbál 38p, 2. Csomád 34p, 3. Maglódi TC 33p (13 
mérk.), 4. Pomáz 26p. 

Utánpótlás korosztályaink őszi szezonja is a hajrához 
érkezett. A Pest megyei alapszakasz küzdelmeiben résztve-
vő összes csapatunk nagy harcban 
a dobogóért, ami a tavaszi ráját-
szásban első osztályú tagságot je-
lenthet. Legjobban, első helyen a 
Goran Kopunovic által trenírozott 
U13 áll, amely egy Péteri ellen el-
szenvedett vereséget leszámítva 
minden meccsét megnyerte, rá-
adásul többet is hatalmas különb-
séggel. Eddig lejátszott 8 mérkő-
zésükön 73 gólt rúgtak. Baranyai 
Pál U17-es együttese veretlenül, 
csak rosszabb gólkülönbségének 
köszönhetően áll a második helyen 
a Vecsés mögött. Kiemelt bajnok-
ságban szereplő U19-es csapatunk 
hazai pályán mindenki ellen nyer, 
míg idegenben sajnos pontnélküli, 
de így is negyedik helyen áll egy 
pontra a dobogótól. A Szilágyi 
Zsolt vezette, budapesti bajnok-
ságban szereplő U14-es csapatunk 
hétről-hétre erős gárdákkal talál-
kozik, akik ellen ugyan tisztesség-
gel helytállnak, de győzni eddig 
csak két esetben tudtak. A koráb-
ban már közölt Kelen (5-3) ellenin 
és októberben a Vecsés (5-0) ellen. 
Mentségük lehet, hogy az elmúlt 
időszakban mindössze egyszer léptek pályára Maglódon. 
U19: Abony–Maglód 1–0  Maglód–Tápiószentmárton 
6–0  Albertirsa–Maglód 3–1  Maglód–Tápióság 12–0 

 Sülysáp–Maglód 2–1, Maglód–Pilis 10–1. U17: Tápió-
szentmárton–Maglód 2–5  Maglód–Diósd 2–0  Gyál–
Maglód 1–7  Maglód–Dunavarsány 3–2  Vecsés–Mag-
lód 2–2  Páty–Maglód 1–2  Maglód–Újhartyán 8–1 
 Úri–Maglód 0–10. U14: Pénzügyőr–Maglód 4–2  
Halásztelek–Maglód 5–3  Maglód–Vecsés 5–0  Ikarus 
BSE–Maglód 6–1  Hidegkút–Maglód 5–0  UD Ma-
gyar-Német SE–Maglód 3–1. U13: Pécel–Maglód 0–17  
Üllő–Maglód 3–5  Maglód–Péteri 1–4  Péteri–Mag-
lód 2–6  Maglód–Pécel 6–3  Maglód–Üllő 6–1  Ast-
ra–Maglód 1–22  Veresegyház–Maglód 0–10. 

Öregfiúk csapatunknak idei szezonja közelébe sem ér a 
korábbiaknak. A remélt feltámadás októberben is elmaradt. 
Voltak az utolsó előtti, vagyis tizenegyedik pozícióban is, de 
a záró fordulóban a szomszédos Gyömrő ellen elért győze-
lemnek köszönhetően feljöttek a kilencedik helyre. Tápió-
szentmárton–Maglód 5–2  Maglód–Vasad 2–4  Mag-
lód–Mende 3–3  Üllő–Maglód 4–4  Maglód–Dabas 
1–4  Gyömrő–Maglód 1–4. 

NB 2-es futsal gárdánk idén is nagy harcban áll a felju-
tást jelentő első helyért. A nagypályás felnőtt együtteshez 
hasonlóan nekik is becsúszott két nem tervezett vereség, de a 
hullámvölgyből kijöttek, sérültjeik visszatértek, és legutóbb 
a nagy rivális Kincsem vendégeként tudtak 8-0-s győzelmet 

aratni. Kistarcsa–Maglód 1–8  
Maglód–Csenger 6–3  Tisza-
földvár–Maglód 5–2  Maglód–
Dunakeszi 4–2  Miskolc–Mag-
lód 8–3  Maglód–Nyírség 4–0 
 Kincsem–Maglód 0–8.

Kézilabda korosztályaink 
közül az U10-es fiúk és lányok 
már túl vannak az első bajnoki 
megmérettetéseken, ahol mind-
két csapatunk képviselői sikerrel 
vették az első akadályukat. Az U8 
és az U9 bajnoki küzdelmei csak 
jövő év elején kezdődnek, zajlik a 
felkészülésük, melyben edzőmér-
kőzések is szerepelnek, legutóbb a 
Fradi és a Kispest ellen.

A megyei első osztály A-jelű 
csoportjában szereplő asztali-
tenisz csapatunk, három győz-
tes, egy döntetlen és egy vesztes 
mérkőzést követően a tabella 
negyedik helyét foglalja el. Mag-
lód–Albertirsa 13–5  Maglód–
Gödöllő 13–5  Maglód–Gyál 
5–13  Maglód–Dunakeszi 
13–5  Maglód–Dabas 9–9. 
Szakosztályunkhoz kapcsoló-
dó hír, hogy fiatal játékosunk,  

Eiler-Bors Armand (a képen) november 4-én a Diákolimpia 
Pest megyei döntőjében bronzérmet szerzett nem igazolt 
versenyző kategóriában.                                                Bíró Roland

A Maglód újság következő száma 2023. február 5-én jelenik meg. BUÉK!


