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A háromnapos találkozó városunk legmeghittebb rendezvénye 
minden évben. A február 10–12-i hétvégén Maglódon dobogott 
Kárpát-medence szíve. Pénteken a szokásos vendégfogadással 
kezdődött a találkozó. Megérkeztek külhoni vendégeink Bené-
ből, Gömörhosszúszóról, Lövétéről, Lendváról, Dobronakról, 
Doroszlóról, Komáromból, Pusztinából, Berzétéből, Dunaszer-
dahelyből, Bonyhád-Börzsönyből, Alsószeliből, Székelylengyel-
falváról, és eljöttek a magódi vendégfogadó családok is. Az öröm-
teli találkozások pillanatai után a zsúfolásig telt színházteremben 
Tabányi Pál polgármester köszöntötte a vendégeket, majd művé-
szeti iskolánk 5.a és d. osztályosai énekelték el az Örökségünk című 
dalt – rendezvényünk himnuszát – Késmárky Uzonka tanárnő 
zongorakíséretével. Ezt követően a Pusztinai Hagyományőrző 
Népdalkör szívhez szóló előadását láthattuk. Az ünnepi műsort 
tarkították Kis-Demeter Erika, Kis István és Sosovicza Fanni 
művészeti vezetők 5.a osztályos néptáncosainak és a Bem Ifjúsági  

Tánccsoportnak fergeteges előadásai, amit a nézők vastaps-
sal köszöntek meg.  Szombaton az égiek is velünk ünnepeltek, 
ragyogó napsütésben kezdtek neki a szorgos kezek a két disznó 
perzselésének, feldolgozásának, és a finomabbnál finomabb ételek 
elkészítésének. Látogatókból sem volt hiány, a MagHáz udvara 
az esemény egész időtartama alatt tele volt. Igaz a mondás, sok 
jó ember kis helyen is elfér, és bizony még táncolni is jutott hely. 
Először a Szivárvány óvoda gyermekei adták elő hagyományőrző 
műsorukat, és perdítették táncra a vendégeket. Ezt a hangulatot 
megtartva a Kacamajka néptáncegyüttes és a Hettyenfütty zene-
kar moldvai táncházában folytatódott a mulatság. Míg a táncosok 
megpihentek, az Ezüsthang férfikórus nótázott egyet, s miköz-
ben a látogatók moldvai tánclépéseket tanultak, rohamléptekben 
készültek a finomabbnál finomabb, érdekesebbnél érdekesebb 
ételek az üstökben. 

 (folytatás a következő oldalon)
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Tabányi Pál polgármester 
beszéde
„Boldog az a nép, mely megérti a kürt sza-
vát.” Berzétei lelkész testvérünktől hallottuk 
ezt az idézetet, a zsoltárok könyvéből való, 
és úgy gondolom, hogy ez a kürtszó nemcsak 
Maglódról hangzik, hanem az egész Kárpát- 
medencében. Maglód most egy központ, itt 
vannak a gyepűk képviselői Pusztinából, volt 
Moldvából, itt vannak a csángó testvéreink, itt 
vannak Erdély-Székelyföld képviseletében a 
lövétei testvértelepülésünk küldöttei. Felvidék-
ről Berzéte, Hosszúszó, és ami a mai háborús 

A beneiek toros káposztával készültek, a pusztinaiak gombóclevessel, a lövéteiek  
lecsipecsivel, a maglódiak pecsenykával, a berzéteiek felvidéki szarvast hoztak, abból 
készítettek pörköltet. Jutott étel mindenkinek, és a támogatójegyek is jó célt szol-
gáltak, a bevétel bekerült az adománydobozba. Délután egy kis pihenő követke-
zett, majd az esti gálaműsorra telt meg ismét a színházterem. A hétvége fővédnöke 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára volt, azonban más elfoglaltsága miatt nem tudott ellátogatni hozzánk, 
de köszöntőlevelét felolvastuk. Az estet Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke nyitotta meg, majd Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk 
köszöntötte vendégeinket. Mindketten hosszú évek óta állandó résztvevői és dísz-
vendégei a találkozónak. Őket Petrovics János, a Maglódi Polgári Kör elnöke követ-
te a köszöntők sorában. Az estet Vadkerti Imre és barátainak akusztikus koncertje 
koronázta, koncertjük egyszerre volt fantasztikus és megrázó. Lelki feltöltődéssel, 
összetartozás-érzéssel, szeretettel telt szívvel vonultunk át a vacsoraasztalokhoz. 

Vasárnap reggel a csángó asszonyok közreműködésével vettünk részt a katolikus 
templomban a misén, majd búcsúztunk tőlük, hiszen ők a legtávolabbról érkeztek, 
Moldva-Etelköz területéről, Pusztinából. Aztán az evangélikus templomban gyűl-
tünk össze, ahol az Alsószeliből érkezett Nagy Olivér evangélikus lelkész szolgált 
az ökumenikus Istentisztelet keretében. Ebéd után nehéz volt és fájdalmas a búcsú. 
Nagyon nehéz, hiszen a tavalyi és az idei év különleges esztendők. A nemzetközi 
helyzet tette rendkívülivé őket. Kárpátaljáról érkezett benei testvértelepülésünk 
vendégei nem csak hozzánk jöttek vendégségbe, hanem itt tudtak hosszú idő után 
találkozni családtagjaikkal, akiknek a háború elől kellett elmenekülniük. A pénteki 
találkozás örömkönnyei vasárnapra a fájdalom könnyeivé váltak. Egy évvel ezelőtt 
arról beszélgettünk, nehogy kitörjön a háború, míg itt vannak nálunk. Most arról 
beszélgettünk, milyen borzalmakkal néznek szembe nap-nap után, és a háború vége 
még nem is látható. Elgondolkodtató, hogy ha nálunk két órára elmegy az internet, 
oda a világunk. Nekik napi 16 órán át nincs áram a lakásukban. Leolvad a hűtő, 
nincs fűtés, melegvíz és a tél sötét délutánjait, estéit gyertyafény mellett, hideg szo-
bákban töltik. A fiatal férfiakat összeszedik az utcán, ezért bújtatni kell őket. El kell 
tartaniuk családjaikat és a menekülteket is, de támogatást, segítséget nem kapnak 
hozzá, és amijük volt, étel, tüzelő és ruha, már igencsak fogyóban van. Egy dolog 
nem fogy, hanem gyarapodik: a lelkükben a remény és a hála. A legkisebb jóért is.  
A lehetőségért, hogy találkozhattak rég nem látott családtagjaikkal, barátaikkal, 
hogy el tudtak jönni néhányan Maglódra. Alig várták, hogy személyesen is megkö-
szönjék és elmondják, mennyi erőt ad nekik, hogy Maglód nem hagyta őket magukra. 
Nem csak az első héten, hanem folyamatosan itt vagyunk, támogatunk, és egy-egy jó 
szó többet ér nekik néha az anyagi segítségnél is. Hiszen ebből érzik, hogy nincse-
nek egyedül. Egy olyan háborúban vesznek részt, mely nem az ő nemzetük háborúja. 
Az őket sanyargató ország háborúja, ahol a trianoni döntésnek köszönhetően hazá-
juktól elszakítva élnek, mégis az ő gyerekeiket, férjeiket, unokáikat viszik a biztos 
halálba. Minden napjuk rettegés, imádkozás és remény. Kívánjuk, legyen elég erejük 
a túléléshez! Lesz elég erejük hozzá! És mi itt leszünk továbbra is, velük vagyunk, 
hogy érezzék, bárhol is élnek, bármi is történjék, testvérek vagyunk, összetartozunk.  
16 év, és egy ilyen borzalom kellett hozzá, és aki eddig nem értette, ezen a hétvégén 
megértette, érezte, mit jelent az, hogy felelősek vagyunk egymásért! Kollektív felelős-
ségünk a béke, de ebbe nincs beleszólásunk, azonban kollektív felelősségünk, hogy 
ne menjünk el mellettük elfordított fejjel, mert rokonaink, honfitársaink számunkra 
elképzelhetetlenül nehéz helyzetben vannak. Soha ennyi támogatás nem gyűlt össze 
egyetlen hétvégén, az egészet Bene testvértelepülésünk lakóinak küldtük haza. Ebből 
már meg is vásárolták az élelmiszert, és összesen 300 családnak tudnak élelmiszer-
csomagot szétosztani. Ezúton is köszönünk minden jószándékú felajánlást! És ha 
már köszönet, köszönet illet minden civil szervezetet, vendégfogadó családot, a ren-
dezőket, szervezőket, lebonyolítókat és minden egyes embert, aki részt vett a hétvége 
zavartalan lebonyolításában.                                                       Fajka Szilvia, sajtóreferens

 (folytatás az előző oldalról)
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helyzetben igen hangsúlyos: testvértelepülésünk, Bene is reprezentálja magát Kárpát-
aljáról. A Maglódi Polgári Kör 20 évvel ezelőtt alakult meg, és némi tanácstalanság, 
tétova útkeresés után eljutottunk odáig, hogy igazából mi is a polgári kör feladata… 
Azon kívül, hogy a település építő és szépítő önszerveződő közössége, legfontosabb 
feladata – én úgy gondolom – mindenféleképpen a magyarság összetartozásának erő-
sítése. Ezért is kezdtük el 17 évvel ezelőtt megszervezni a Kárpát-medencei magyar 
találkozót, és mi sem bizonyítja jobban, hogy jó úton járunk, az a 80-90, sokszor 
100-150 határon túli testvér, aki ellátogat hozzánk. Maglód ilyenkor – kicsit nagy-
képűen azt is lehet mondani – a Kárpát-medence közepe, itt dobog a Kárpát-medence 
szíve. Igazából az a testvéri kapcsolat, ami határokon átívelve kialakult közöttünk, egy 
olyan többletet ad mindenkinek, aki részt vesz ezen a rendezvényen, ami a magyar-
ságtudatot felkorbácsolja, erősíti és táplálja a következő találkozóig. És természete-
sen nem csak Maglódon találkozunk, mert meghívnak bennünket határon túlra, akár 
székelyföldi falunapokra, akár a csíksomlyói búcsúra, vagy Doroszlóra kulturális ren-
dezvényekre. Szerte-szana járjuk a Kárpát-medencét, és erősítjük azt a kapcsolatot, 
ami összehozott bennünket, és egyre szorosabbra tudjuk fonni. Bízom benne, ha az 
utódaink is át tudják venni ezt az érzést – ezért is vannak itt nagyon nagy szám-
ban gyermekek, énekesek, táncosok és a szüleik –, lesznek követőink. A polgári kör 
vezetősége is tapasztalja, de a visszajelzések is azt mutatják, hogy a kedv nem lohad, 
ettől nem kell félnünk. Kívánom, hogy érezzék jól magukat itt Maglódon! A vendég-
látóknak és a szervezőknek pedig köszönöm szépen, hogy folyamatosan mellettünk 
vannak, és segítenek lebonyolítani ezt a nem kis vállalkozást, hiszen sok mindent és 
mindenkit meg kell mozgassunk annak érdekében, hogy ki-ki jól érezze magát. És hát 
van egy kis csínytevés is, mert ezen a hétvégén a meghívott barátokat-testvéreket meg 
is dolgoztatjuk. Mi pedig nézzük, milyen finomat főznek, és persze meg is kóstoljuk az 
ételüket. Örülünk egymásnak. Legyen ez még nagyon sokáig így, érezzék jól magukat, 
nagyon jó szórakozást kívánok mindnyájunknak itt a hétvégén!

Dr. Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsa 
elnökének nyitóbeszéde
Nagyon sok szeretettel köszöntöm képviselő 
urat, polgármester urat, elnök urat, alelnök 
urat, az itt megjelent vendégeket és valameny-
nyi testvéremet, nemzettársamat, akik szerte 
a Kárpát-medencéből érkeztek, és a Jóisten 
segítségével itt ismét együtt lehetünk! Sze-
retném kiemelni, hogy miért tartom fontos-
nak ezt a találkozót, és nagyon örülök, hogy 
az országos sajtó már előzetesen is beszámolt 
arról, hogy Maglód most a magyarság talál-

kozóhelye. Egy olyan erőközpont, ahol a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a 
Délvidékről érkezett magyarok, valamint a Csángóföldről érkezett nemzettársaink 
beszélgethetnek egymással, elmondhatják örömüket, bánatukat, miközben érezhe-
tik, hogy itt egy nemzetről, egy népről van szó annak ellenére, hogy Trianon Szent 
István Magyarországát szétszakította, Magyarország területének kétharmad része, és 
lakosságának csaknem kétharmad része idegen uralom alá került, ami a mai napig is 
tart. Amikor arról beszélünk, hogy az ilyen találkozóknak, vagy épp az általam kez-
deményezett emléknapoknak, emlékéveknek egyáltalán van-e jelentőségük – hiszen 
Magyarország az Alaptörvény rendelkezései szerint felelősséget visel a határon túli 
magyarokért –, én azt hiszem, az ország erejéhez képest mindent megtesz, tehát 
ez a rendezvény is egy nagyon kedves színfolt. Visszagondolok néhány emlékévre, 
melyeknek kezdeményezője is voltam: a Szent László-évet, a Mátyás király-évet, 
a Rákóczi emlékévet és a Haditengerészek emléknapját is egyhangú határozattal 
fogadta el a Parlament. Úgy gondolom, hogy ezek hasznosak, mi pedig mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a szétszakítottság ellenére mindenki érezze, hogy 
egy nemzet vagyunk. Hogy ezt miben mérhetjük? Egy idézettel kezdeném, Antall 
József miniszterelnök úr bő 30 évvel ezelőtt azt mondta – és ebből akkor külpoli-
tikai bonyodalmak keletkeztek –, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke 
kíván lenni. Ezzel jelezte, hogy a határon túl, a Kárpát-medencében, vagy éppen a 
Kárpátokon túl élő csángó testvéreinkre gondol, és szerte a világban élő magyarok 
miniszterelnöke szeretne lenni. Ez akkor egy reális számnak tűnt, és úgy éreztük, 
azzal, hogy megnyílnak a határok, hogy csatlakozhatunk az Európai Unióhoz, szaba-
don utazhatunk Felvidékre, Horvátországba, Ausztriába és hamarosan Romániába 
is, ez a lehetőségeket kibővíti, és még inkább érezhetjük, hogy egy nemzet vagyunk. 
Már néhány éve is hallottunk aggasztó adatokat a Délvidékről, de jelezték, hogy ez 
a lélekszám-csökkenés a szerbekre ugyanúgy vonatkozik. Mindenesetre a magyarság 
aránya a Délvidéken a 30 évvel ezelőtti számokhoz képest is csökkent.                                                                                

(folytatás a következő oldalon)
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Aztán tavaly sajnálattal vettük tudomásul hogy a Felvidéken… pontosan idézem 
a számot, 465 ezerre csökkent az egykor még 750.000-es magyarság. Kárpát-
alján ez a szám 150.000, bár ott a háború és a betelepülések tovább rontják az 
arányt. A legmegdöbbentőbb – és most én nem szeretném a saját gondolataimat 
önök elé tárni, hanem az Erdélyi Magyar Szövetség nyilatkozatát idézem –, hogy 
Erdélyben drámai módon csökken a magukat magyarnak vallók aránya. A haj-
dan kétmillióra becsült magyarság száma most alig haladja meg az egymilliót, és 
ami a legaggasztóbb a nyilatkozat szerint, hogy tíz év alatt 250 ezerrel csökkent 
a magyarok lélekszáma. Mit lehet ez ellen tenni, amikor az anyaország erején 
felül teljesít? Azt gondolom, hogy ezeknek a találkozóknak óriási jelentőségük 
van, hiszen itt messze nem erről a néhány száz emberről van szó, akik ide eljön-
nek, hanem akiket ők képviselnek, akikhez hazamennek, akikkel beszélgetnek, 
és akiknek elmondják, hogy milyen fogadtatásban részesültek itt, milyen szeretet 
vette őket körül, és milyen jó volt ismét együtt magyarnak lenni itt, Maglódon.

Már szóltam az emlékévekről. Annak idején javasoltam a Szent István Prog-
ramot, és pedig azért, mert meggyőződésem, hogy Szent István, Szent László 
mellett az a királyunk, aki a Kárpát-medence valamennyi népét megszólíthatja, 
hiszen a szentistváni Magyarország ezer évig védelmet, biztonságot nyújtott az itt 
élőknek: a szlovákoknak, a ruszinoknak, a románoknak, a szerbeknek vagy éppen 
a horvátoknak. Ezért gondoltam, hogy ez fontos lenne, és szerencsére a legma-
gasabb szintről megkaptuk a támogatást a Polgári Magyarországért Egyesület-
tel, amelyet Mádl Ferenc alapított anno. És meghirdettük a Szent István 2025 
Programot, melynek célja, hogy 2025-re, az államalapítás 1025. évfordulójára 
kulturális műsorokkal, konferenciákkal és tömegrendezvényekkel felkészítjük a 
magyarságot. Érezzék annak jelentőségét, hogy a szentistváni Magyarország ma 
is él, bár a határokat időnként átszabják, de akkor is létezik, és ez az a kohé-
ziós erő, amely összetarthatja a magyarságot. Büszke vagyok arra, hogy ehhez 
a programhoz csatlakozott Székesfehérvár is. Egyhangú határozattal döntött a 
közgyűlés, Cser-Palkovics András úrral sikerült aláírni az együttműködési meg-
állapodást. Varga Tamás államtitkár úrtól kértem, hogy Székesfehérvár – amelyet 
Szent István fővárosnak jelölt ki, ahol az első országgyűlések voltak, ahol a levél-
tárat őrizték – a Szent István ünnepkörben kapjon Debrecen és Budapest mellett 
szerepet, valamely állami ünnepséget tartsuk ott. És végül nagyon fontos, hogy 
Konstantinápolyban találkoztam I. Bartolomeo egységes konstantinápolyi pát-
riárkával, aki Szent Istvánt, 2000-ben szentté avatta. Így Szent István a nyugati 
és keleti egyház szentje is, az egyetlen ilyen a világtörténelemben. Kértem a pát-
riárkát, hogy ő is támogassa, és az meg is történt – ezért Budapesten kitüntetést 
adhattam át neki, az Emberi Méltóságért kitüntetést. Tehát ilyen magas rangú 
támogatóink vannak. Befejezésül szeretném ismételten ráirányítani a figyelmet 
erre a találkozóra, megköszönni polgármester úrnak, elnök úrnak, alelnök úrnak, 
és mindenkinek, aki a szervezésben részt vett, hogy évről évre lehetővé teszi ezt a 
lelki feltöltődést, és azt kívánom, hogy a Mindenható figyeljen ránk, segítsen meg 
minket, és ezt a szomorú tényt, amit kénytelen voltam elmondani, ezt valahogy  
a történelem sodra fordítsa meg, és ismét gyarapodó nemzet lehessünk!

Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő 
köszöntője
Mélyen tisztelt polgármester urak, kedves 
meghívottak, vendéglátók, Maglódiak, és 
felsorolni is nehéz, honnan érkezett ven-
dégeink!

A mai nap számomra Maglódon kez-
dődött, majd folytatódott Pécelen, s végül 
visszatérve ide, Maglódon fejeződik be. 
Na, de mi is a közös Pécelen és Magló-
don? Bizonyára az, hogy mindkét tele-
pülésen egy civilszervezet által kezdemé-

nyezett rendezvény jöhetett létre. Pécelen ez a Vass Albert Társaságot jelenti, 
akik egy közterületet neveztek el a mai napon az íróról, Maglódon pedig a XVI. 
Kárpát-medencei Magyar Találkozót.  A 2004. december 5-i népszavazás után 
a Maglódi Polgári Kör úgy döntött, hogy valamit mégiscsak tennie kell, s létre-
hozták ezt a gasztrokulturális eseményt. Mostanra már más politikai megítélése 
is van az akkor történteknek, hiszen azóta kinyilvánították a Nemzeti Összetar-
tozás Napját is. Éppen ezért örülök neki, hogy most már sokadjára én is része-
se lehetek ennek a rendezvénynek, s minden alkalommal megdöbbenek, miféle 
összetartó ereje van e bizonyos három napnak évente. Talán még emlékeznek rá, 
amikor a színpadon Lomnici Zoltánnal itt volt a szlovákiai idős asszony, akitől 

 (folytatás az előző oldalról)
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elvették kettős magyar állampolgárságát, és korábban beszéltünk a temerini fiúk-
ról is. Készültem egy hosszabb beszéddel, de a mai délelőtt válthattam néhány 
szót vendégeinkkel, és arra az elhatározásra jutottam, hogy inkább megosztom 
önökkel az egyik felszólaló, a Benéről érkező Erzsébet gondolatait. Erzsébet 
a múlt évig úgy gondolt a testvértelepülési kapcsolatra, mint néhány boldog, 
jókedvűen együtt töltött napra, mely után minden megy tovább a saját rendjén. 
Tavaly február 25-e óta azonban számára a testvértelepülésből csak egyetlen szó 
maradt, az, hogy testvér. Tavaly rengeteg segítséget kapott azoktól, akik eddig 
„csak” testvértelepülési kapcsolatban álltak egymással.

Néhány éve azt gondolhattuk, hogy túl vagyunk a nehézségeken, hiszen túlél-
tük a Covid-járványt és a gazdasági válságokat.  Ma reggel azonban Fajka Szilvia 
azt mesélte nekem, hogy a Kárpátalján élő vendégeink a tavalyi találkozó vasár-
napján azt mondták neki, hogy valami készül Ukrajna körül, s négy napra rá, 
csütörtökön ki is tört a háború, melynek azóta is részesei vagyunk.

Végezetül egy délelőtt elhangzott mondattal szeretném zárni beszédemet, 
amely úgy hangzott: Jó lenne, ha vasárnap mindenki hazamenne, s csütörtökre 
pedig tűzszünet, majd béke lenne.

Petrovics János, a Maglódi 
Polgári Kör elnökének 
köszöntője
Szeretettel köszöntök Mindenkit! Mielőtt 
továbbmennék, szeretném megköszönni  
Dr. Lomnici Zoltánnak, az Emberi Mél-
tóság Tanácsa elnökének a Magyar Nem-
zetben írt cikkét, amivel a maglódi ren-
dezvényt, mint „a magyarság szívének 
együttdobbanását” méltatva, a kis falum, 
most már város nevét kivitte a határon 
túlra, a világba és Magyarország minden 
kis helyére. Még egyszer nagyon szépen 

köszönöm a méltatást. Kedves Testvéreim! Azt hiszem szólíthatlak Bennete-
ket így, hogy magyar testvéreim, hiszen testvérek vagyunk az Úrban, testvérek 
vagyunk a kultúránkban, és testvérek vagyunk a nyelvünkben. 12 évvel ezelőtt, 
amikor a szégyenteljes trianoni békediktátum 90. évfordulójára a Maglódi Pol-
gári Kör megépítette Maglódon a Trianoni Emlékművet, azt a döntést hoztuk, 
hogy nem politikust, hanem a Felvidék egyik legnagyobb szószólóját, Durai 
Miklóst hívjuk meg az emlékmű avatására, aki ezt nagy-nagy örömünkre el is 
vállalta, és azóta is fülembe csengenek a szavai. Talán egy hónappal ezelőtt vol-
tam a temetésén, Felvidéken, Losoncon, ahol az egyik búcsúbeszédben, amit 
megjegyeztem, a következő hangzott el: „A Felvidék két csillaga közül az egyik 
lehullott Eszterházy János személyében 1945-ben, de a Jóisten adott egy másik 
csillagot ugyanabban az évben, Durai Miklóst, akit most veszítettünk el.”

Én úgy gondolom, hogy ez egy természetes fogyás, és nagyon remélem, hogy 
ebben az évben születik egy újabb csillag, akire később majd ugyanezt mondhat-
juk, hogy ő a magyarság olyan képviselője, mint Durai Miklós volt, hiszen őt két-
szer is becsukták börtönbe, és mégis vállalta magyarságát. Ez sajnos a magyarság 
és az emberiség természetes fogyása. Viszont legnagyobb szomorúságomra van 
egy másfajta fogyása a magyarságnak, és ennek helyszíne Kárpátalja. Szomszé-
dunkban dúl a háború, és borzasztó azt hallani a hírekből – és most már tegnap 
óta személyesen is tudom –, hogy mi történik ott. Borzasztó azt hallani, hogy a 
magyar fiatalokat és a magyar embereket erőszakkal viszik a háborúba, és bor-
zasztó azt hallani, hogy az a munkácsi emlékmű, az a Munkácsi turulmadár, 
amit még volt szerencsém látni, nincs többé. Lerombolták az ukránok, és onnan 
viszik a magyarokat, a magyar fiatalokat abba a háborúba, ami nem a miénk. 
Azt a háborút ezek a magyar fiatalok nem is értem, hogy hogyan tudják végig-
csinálni, nyilván nem akarják, merthogy háborúba az ember azért megy, hogy a 
hazáját védje, a gyerekeit, az unokáit. De ez nem a mi háborúnk. Ez azért nem 
a mi háborúnk, mert azok az emberek kényszerítenek minket háborúba, és azt 
akarják, hogy mi védjük meg őket, akik minket sanyargatnak. Tehát úgy gondo-
lom, hogy innen is ki kell mondjuk: békét követelünk! Tudom, hogy itt a terem-
ben ez a háromszáz ember ugyanezt akarja, mint én, és ugyanazt akarja, mint a 
magyar kormány is. Békét akarunk és fegyverszünetet! Ez a magyarság fogyása 
nem természetes fogyás, ami miatt nagyon szomorú vagyok. Én úgy gondolom, 
hogy magyarnak lenni nagyszerű dolog. És azt hiszem, hogy nem az az igaz 
magyar, aki magyarnak vallja magát. Az az igaz magyar, akinek a gyerekei, illetve 
az unokája is magyarok lesznek. És arra kérek mindenkit, hogy ezért tegyünk 
meg mindent! Nagyon szépen köszönöm!
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1. Rendeletek
a) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése, rendeletalko-

tással
• A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-

lett MEGALKOTTA a rendeletet.
b) Rendeletalkotás a helyi önszerveződő közösségek pénz-

ügyi támogatásának rendjéről
• A korábban hatályos rendelet szellemisége alapvetően nem 

változott, pontosítások történtek benne és egyszerűsödött 
a mellékleti szabályozás. Részletezésre került, milyen ese-
tekben nem igényelhető önkormányzati támogatás és, hogy 
milyen esetekben kell visszafizetéssel, valamint a pályá-
zati lehetőségből való kizárással számolni a pályázóknak.  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag MEG-
ALKOTTA a rendeletet.

2. A Maglód Projekt Kft. 2023. évi üzleti terve
• A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-

lett elfogadta az üzleti tervet.
• A Maglód Projekt Kft. ügyvezetőjének illetménye: 10%-os 

emelést fogadott el a képviselő-testület (vita után) 7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett.

3. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2023. évi 
üzleti terve

• a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett elfogadta az üzleti tervet.

• A MagHáz Kft. ügyvezetőjének illetménye: 8%-os emelést 
fogadott el a képviselő-testület (vita után) 7 igen szavazat-
tal, 1 tartózkodás mellett.

4. A MagHáz Kft. Alapító Okiratának módosítása
• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-

gadta a javaslatot. Cégbírósági észrevétel érkezett egy 
korábbi testületi határozathoz (törzstőke emelésével kap-
csolatos), ezt kellett módosítania a testületnek.

5. Ingatlan felajánlása az önkormányzat részére
• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-

gadta a javaslatot. A vasúton túli területen, a Darwin utcá-
ban van egy kivett beépítetlen területként szereplő ingatlan, 
melyet telekadó tartozása fejében ajánlott fel az önkormány-
zatnak a külföldön élő tulajdonos.

6. A polgármester 2023. évi szabadsága üteme-
zésének jóváhagyása és cafeteria-juttatásának 
megállapítása

• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadta a szabadság ütemezését, és 7 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett a polgármester cafeteria juttatását (bruttó 
200.000 Ft/év).

7. Közterület elnevezése a déli iparterületnél
• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-

gadta a javaslatot. Technikai jellegű döntés volt. Még 2021-
ben döntött a testület a déli iparterületen fekvő 4280 hrsz-ú 
út Dóra Tivadar utcára történő elnevezéséről. Időközben 
– telekalakítás következtében – változott a helyrajzi szám 
4280/13-ra. A földhivatali átvezetés érdekében erre az új 
helyrajzi számra kellett újra kimondani a testületnek a Dóra 
Tivadar utca elnevezést.

8. Háziorvosi feladatellátási szerződések módosítása
• A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 

tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. A Wodianer utcai 
rendelők és a Rákóczi utcai gyermekorvosi rendelők ese-
tében az Önkormányzat átvállalja az összes rezsiköltséget.  
A felnőtt- és gyermek háziorvosok és fogorvosok feladatel-
látási szerződéseit ennek megfelelően módosítják, a szerző-
désekből kikerül a rezsiköltség fizetésére vonatkozó kötele-
zettség. 2022. évi díjakat alapul véve ez praxisonként 200 és 
600 ezer forint közötti megtakarítást jelent az önkormány-
zati épületekben működő orvosi vállalkozásoknak.

9. Praxisjogosult kijelölése
• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-

gadta a javaslatot. Az Önkormányzat kezdeményezi az 
Országos Kórházi Főigazgatóságnál a maglódi 3. sz. házi-
orvosi körzet praxisjogának kiadását Dudás Józsefné Dr. 
Schmelcz Anita részére.

10. 2023. évi útaszfaltozási program
• a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad-

ta a javaslatot. Nyaraló: Vörösmarty u. (2022-ről áthúzódó), 
Batthyány u. Klenova: Mikszáth u., Csokonai u., a Reviczky  
utca hiányzó szakasza. Ófalu: Semmelweis u., Rózsa u. 
Óhegy: Csáktornya u., valamint a Beregszász és Babits 
utcáknak a Csáktornya u. és Mendel u. közé eső szakaszai.

• A Képviselő-testület döntött az Aradi utcai iskolánál 400 m2  
felületű viacolor parkoló építésének megrendeléséről.

11. A 134/2022.(XI.17.) önkormányzati határozat 
módosítása (lakásügyek)

• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadta a javaslatot. A Rákóczi utcai bérlakások értékesíté-
sével kapcsolatosan 2 ingatlan értékbecslése felcserélődött. 
Ezt kellett korrigálnia a testületnek.

12. Csoportos gáz- és villamosenergia beszerzés
• A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-

gadta a javaslatot. A korábbiakhoz hasonlóan, csoportos 
földgáz- és villamosenergia közbeszerzéshez csatlakozik az 
Önkormányzat, a kedvezőbb ár elérésének érdekében.

Összeállította: Kákonyiné Zima Márta

ÖSSZEFOGLALÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL – 2023. 02. 16.

Az idei költségvetés főösszege 2.927.219.000 Ft (majdnem 
3 milliárd). A központi költségvetésből kapott támogatások 
(948.996.000 Ft) és a helyi bevételek (966.750.000 Ft) közel 
egyformák. A saját bevételek 99%-át a helyi adóbevételek 
teszik ki. A helyi iparűzési adóból 700 millió Ft, a telekadó-
ból 150 millió Ft, az építményadóból 100 millió Ft a terve-
zett összeg. Ezekhez jön még némi bírság, pótlék, bevétel. Az 
önkormányzat működési tevékenységéből is származik bevétel, 
intézményein keresztül, illetve különféle bérleti díjak formá-
jában. Érkezik még támogatás egészségügyi és szociális célra, 
azonban a gyermekétkeztetési támogatáson kívül nem kap az 
önkormányzat központi forrást segélyezési célra. Amilyen mér-
tékben nő az iparűzési adóbevétel, olyan mértékben csökken 
az állami hozzájárulás mértéke. A 2022. évi pénzmaradványt,  

valamint a fel nem használt beruházási hitelt is hozzáadva jön ki 
összességében a 2,9 milliárd Ft főösszeg. Ebből 491.115.000 Ft  
van előirányozva beruházási és felújítási kiadásokra. Ez dön-
tő mértékben útépítést jelent, illetve nem jelentős mértékben 
intézményi felújítást. Viszonylag nagyobb tartalék került kiala-
kításra, számítva váratlan kiadásokra. A kulturális programok 
tekintetében egy kicsit nagyobb összeg áll rendelkezésre, mint 
az előző években. A beruházások kapcsán elmondható, hogy 
az útépítési program nem fog befejeződni idén. Reményeink 
szerint 2024-ben lesz annyi bevétele az önkormányzatnak, 
hogy akkor majd elkészülhet a hátralévő utcák aszfaltozása.  
A legfontosabb cél, hogy amit a ciklus elején vállaltunk, azt meg 
is valósítsuk! A költségvetési rendelet a maglod.hu oldalon tel-
jes terjedelmében megtalálható.            Tabányi Pál polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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A Kommunizmus Áldozatainak Napján, február 25-én ren-
dezett megemlékezésen Kérges László alpolgármester köszön-
tője után a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt, majd 
Radosza Sándor tartott beszédet. Ezt követően Lénárd Ödön 
Mint nyúl a szántásban című művét Gulyás Hanna és Gur-
bai Krisztián 8.a osztályos tanulók adták elő, akiket Kollman 
Renáta pedagógus készített fel. Aztán Pálosi Ádám tolmácso-
lásában hallhattuk Huszka Jenő Szegény magyar nép… kez-
detű dalát, Ádámot Késmárky Uzonka tanárnő készítette fel. 
Marton Botond elszavalta Szentmihályi Szabó Péter Térdre 
magyar című versét. A maglódi lelkészek megáldották a kom-
munizmus áldozatainak emlékét, végül a Szózat következett.  
A helyi pártok, intézmények, civilszervezetek képviselői, továbbá 
magánszemélyek mécseseket helyeztek el a gyömrői gyilkossá-
gok négy maglódi áldozatát szimbolizáló négy kopjafa tövében. 
Dr. Bellus János járásbíróra, Zambelly Béla segédjegyzőre, Dió-
szegi István főjegyzőre és Juhász Sándor irodatisztre emlékez-
tünk. És továbbá százmillió névtelen mártírra.         Szerkesztőség

A Biblia szerint az irigység a főbűnök egyike, Széche-
nyi István a magyarok legnagyobb hibái közé sorolja, 
máshol viszont nemhogy szégyenletes tulajdonság len-
ne, közösségteremtő ereje van. De nem nálunk.

Megkértem egy ismerősömet, szóljon majd, 
amikor hazajön művészettörténész lánya, 
interjút szeretnék készíteni vele. Harmincas 
éveiben jár az ifjú kutató hölgy, hamarosan 

doktorál, járja Európa és Amerika múzeumait, festők és 
szobrászok munkásságának eddig ismeretlen részleteit 
kutatja. Hadd tudjon meg többet a maglódi Olvasó e köz-
tünk élő világjáróról! Édesanyja  azonban elzárkózott lánya 
„szereplésétől”, mondván: „nekem a cikk megjelenése után is 
itt kell még dolgoznom”. Hasonlóképp jártam egy másik 
riportalannyal is, aki képessége, végzettsége és szorgalma 
alapján fővárosi felsőfokú tanintézményben is oktathatna 
(ő mégis minket választott), de az egyik kolléganője már 
többször megjegyezte: „direkt számolom, hogy hányszor sze-
repelsz az újságban”. Mind a két – irigység miatt – meghi-
úsult interjú alanyától azt kértem: „mondd a nevét, hadd 
beszéljek vele!”, de ők nem árulták el, kiről van szó.

Nos, mindenkinek áll a zászló, mert a Maglód újság 
(ellentétben az országos tendenciával) nem csatornából 
kivakart, felturbózott, majd ejtett celebeket mutat be, 
hanem értékes embereket. Függetlenül attól, hogy ősla-
kos vagy beköltöző, mi a végzettsége, mennyi pénze van.

Emlékezzünk vissza, írtam egy köztünk élő spor-
temberről, aki Fucsovics Márton erőnléti edzője. Éven-
te bemutatunk egy villanyszerelőt (csak irigyünk „meg 
ne számolja” őt is!), aki minden karácsonykor szerete-
tebédre várja Isten gyermekeit. Olvashattunk egy 85 
éves asszonyról, akit gyerekkorában családjával-falujá-
val együtt a „csehszlovák” kommunisták felpakoltak egy 
Pozsony melletti állomáson egy marhavagonba, majd 
leterelték ezeket a mindenüktől megfosztott magyar 
embereket a tolnai pusztába. Tragédia a javából, törté-
nelmi bűn a magyarság ellen, ám e cikk után a néni egyik 
ismerőse azt vágta a fejéhez: „most költöztél ide 9 éve, és 
máris benne vagy az újságban!” Aztán bemutattunk egy 
autószerelőt, akinek balesetben megsérült a jobb keze, 
mégis két ember helyett dolgozik. Apropó! Ez a Zsolt 
nevű szerelő a minap vett egy autót. Nem magának, 
hanem a szomszédjának, akinek november elején leégett 
a háza és a kocsija. Ez a gesztus minden jóérzésű ember-
ben tiszteletet vált ki. Csak abban nem, aki nem azzal 
foglalkozik, hogy ő miként tehetné jobbá saját sivár éle-
tét, aztán pedig hogyan segíthetne másokon, mi módon 
járulhatna hozzá családja, hivatása, városa és hazája fej-
lődéséhez, hanem saját frusztrációjában dagonyázva azt 
számolja, ki hányszor szerepel a lapban. Most – bár név 
nélkül – ő is „benne volt az újságban”. Reményeim szerint 
legközelebb majd valamely pozitív cselekedete okán ejt-
hetek szót róla!                                              Radosza Sándor

EZ ITT AZ INTERJÚ HELYE

MÁRTÍRJAINKRA 
EMLÉKEZTÜNK

Felhívás a helyi önszerveződő 
közösségekhez

Maglód Város Önkormányzat Képviselő Testülete új 
rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásáról. Kérem a civil szervezeteket, 
hogy a maglod.hu honlapról töltsék le az új rendele-
tet, amely március 1.-én lépett hatályba, és amely sze-
rint lehetőségük van a civil szervezeteknek pénzügyi 
támogatásra pályázniuk. Kérdés esetén várom szíves 
megkeresésüket.

Kérges László alpolgármester
06-70-337-2745 kerges.laszlo@maglod.hu

Blázer Iustinát 90. születésnapja alkalmából 
Tabányi Pál polgármester köszöntötte 2023. február 6-án. 
Nagyon sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk!
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PROGRAMOK
 03. 04. szombat   09:00-14:00  Bababörze

  11:00  Halmos Béla táncház 

 03. 08. szerda   18:00  Nőnap 
 A Maglódi Férfiak műsora a Maglódi Nőknek

 03. 09. csütörtök   Regionális Kártyaverseny – Selej-
tező (Maglódi Nyugdíjas Klub szervezésében)

 03. 11. szombat   15:30  Hot Men Dance műsora –  

Jegy: 3500/3000 Ft

  17:00-22:00   Retro disco – a 80-as 90-es és 2000-es 
évek slágereivel. Jegy: 1500 Ft

 03. 14. kedd   09:00 és 11:00  Ünnepi műsor –  
a Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola szervezésében

 03. 15. szerda  A Szabadságharc és Forradalom Emléknapja 

  10:00  Petőfi szobor – koszorúzás

  11:00  Pakányi-ház – ünnepi beszédet mond  
                                     Kérges László alpolgármester

 03. 16. csütörtök   19:00  Dumaszínház:  
                                           Felméri Péter önálló estje

 03. 18. szombat   19:00  Pál Feri atya Maglódon –  
A szorongástól az önbecsülésig. Jegy: 3200/2800 Ft

 03. 24. péntek   19:00-22:00  Retro Buli – Jegy: 1500 Ft
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2023-ban Petőfi Sándor születésnapja mellett egy másik fon-
tos évfordulóról is megemlékezünk: 1823. január 22-én tisz-
tázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét, 1989 óta pedig 
ekkor ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Mit tudhatunk 
Kölcsey Ferencről és himnuszunk történetéről? 

Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született Sződemete-
ren, édesapja Kölcsey Péter táblabíró, édesanyja Bölöni Ágnes, 
egy alispán lánya volt. Három fiútestvére született: Sámuel, 
Ádám és Péter. Lánytestvérei, Borbála és Mária kisgyermek-
ként meghaltak. Kölcsey gyermekkorában himlős lett, mely 
sajnálatos módon egész életére kihatott, ennek következtében 
jobb szemére megvakult. 1796–1809 között tanulmányait a 
Debreceni Református Kollégiumban végezte, itt alapozta meg 
klasszikus műveltségét. 1812-ben a Kollégium felajánlotta szá-
mára a jogi tanszéket, a felkérést azonban nem fogadta el.  Köl-
csey vágyódott a pesti irodalmi élet után, de a családi örökség 
felosztását követően – 1815-ben – a Szatmár megyei Cseke 
községben telepedett le. A Himnusz megírásához valószínűleg 
egy irodalmi folyóiratban (Szépliteratúrai Ajándék) talált ihle-
tést, a nemzet sorsán való kesergés, az akkoriban felfedezett 
és Balassi Bálintnak tulajdonított költeményei hathattak reá. 
Kölcsey 1822-től folyamatosan és teljes magányban dolgozott 
versén, majd Hymnus címmel, a Magyar nép zivataros százada-
iból alcímmel fejezte be 1823-ban. A kézirat fennmaradt, nap-
jainkban az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik. A költe-
mény Kisfaludy Károly Aurora című almanachjában jelent meg 
először, könyvben Kölcsey összegyűjtött munkáinak 1832-es 
kiadásában látott napvilágot. 

1843-ban Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 
pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére. A művek jeli-
gésen kerültek beküldésre. A tizenhárom beérkezett munka 
közül Erkel Ferencét nyilvánították győztesnek. Himnuszunk 
nem tartozik a legkönnyebben énekelhető himnuszok közé, de 
éppen fohász-jellege talált utat a magyar szívekhez, a márciusi 
forradalom előtt és későbbiek során is. Himnuszunk bemuta-
tója 1844. július 2-án volt a Nemzeti Színházban. 1856-ban 
visszatért költőjéhez: Kölcsey síremlékének avatásán énekelték 
Csekén, 1894-ben Kossuth Lajos ravatalánál is elhangzott.

Létét rövid ideig fenyegette veszély: 1952-ben a diktatúra 
idején felvetették egy új himnusz megalkotásának lehetőségét. 
Szövegírónak Illyés Gyulára esett volna a választás, a megze-
nésítésre az akkor 70 éves Kodály Zoltánt kérték fel. Kodály 
a felkérést így utasította vissza: „Jó az eredeti”. Himnuszunk 
törvénybe iktatására 1989. október 23-án került sor: XXXI tv. 
36. §: „A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Him-
nusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

Az évfordulóhoz kapcsolódóan a városi könyvtárban egy 
kiállítás tekinthető meg: 14 nagyméretű tablón olvashatunk 
a Himnuszhoz kapcsolódó értékes információkról, érdekes 
képanyaggal kiegészítve. Emellett kézbe vehetőek a Magyaror-
szág vármegyéi és városai könyvsorozat kötetei, Kölcsey-mű-
vek és számos egyéb, a történelmi Magyarországhoz köthető 
díszes album. Ünnepeljük hát 2023-ban a 200 éves Himnuszt!

Homok Zoltán könyvtárvezető

Márciusban ismét fellép nálunk a Shadows Memory 
Band. A zenekar 2018-ban alakult Kortye Vilmos ötlete 
alapján, melynek célja a ’60-as és ’70-es évek gitárzenéi-
nek megidézése az idősebb korosztály számára. Az ala-
pítók: Kortye Vilmos gitáros, Erdei Zoltán basszusgitá-
ros, Hera László gitáros, Hubbes György billentyűs és 
Kőpataki József dobos. Budapesten és a térségünkben 
számtalan helyen zenéltek már, egyaránt nagy sikerrel. 
Ahogy az évek teltek, a zenekar életében is változás tör-
tént, Buthkovics Lajos lett a basszgitáros és Hera Gyula  
lett a dobos. A zenekar stílusa is változott, amikor a csa-
pathoz csatlakozott Tóth Olivér énekes. Ettől kezdve 
a klasszikus gitárzenei számok mellet felcsendülnek a  
’60-as és ’70-es évek dallamos énekszámai is. Rendsze-
resen hívják őket retro-partykra, így Maglódon is egyre 
többször láthatjuk őket.                                              MagHáz

 03. 24. péntek   19:00-22:00 
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„Van nekem egy falum. 
Némelykor, ha lelkemmel 

burkolom magam körül, úgy 
tetszik, mintha én építettem 

volna őt, mikor még Isten 
szándékában laktam.  

Máskor meg szülőmnek 
érzem, aki egy csillagos 

estén, szomorú-mókás mese 
után fogant engem.”  

Tamási Áron

125.
Az elmúlt évben ünnepeltük Tamási Áron születésének 125. évfordulóját, mely 
alkalomból december 2-án felolvasó estet tartottunk a Szeberényi Lajos Városi 
Könyvtárban, majd december 4-én, advent második vasárnapján, gyertyagyúj-
tás előtt megnyitottuk a „Tamási Áron 125.” vándorkiállítást, ami még pár hétig 
megtekinthető a katolikus templomnál. A kiállítás anyaga Leányfaluról érkezett, 
ahol az író születésének 125. évfordulóján nyitották meg. Összeállítója Dr. Szász 
István Tas, 85 éves orvos, író, aki gyermekkorában személyesen ismerte Tamásit, 
Kolozsváron házuk rendszeres vendége volt.

1897. szeptember 20-án látta meg a napvilágot a székelység és mára már a nagy-
világ magyarjainak Ábelja. Életrajzi adatokat nem szeretnék leírni, mert a kiállítás 
anyagában időrendi sorrendben végigkövethetőek életének legfontosabb állomásai, 
inkább az író műveinek kisugárzásáról, üzenetéről írnék pár mondatban.

Elsőszülött fiúként a gazdaság továbbvitele lett volna a feladata, abból éltek, 
amit megtermeltek, jószágot, amit felneveltek. Sokgyermekes családként a sze-
génység is társukká szegődött, és mindemellett szófogadatlansága „eredménye-
képpen” egy balesetben 10 évesen elveszítette balkeze hüvelykujját, így nehezen 
tudott mezei munkát végezni, nem maradt más út, csak a továbbtanulás. Nagy-
bátyja segítségével bekerült az anyaszék, Székelyudvarhely gimnáziumába. Már 
ez idő alatt is irodalomdolgozataiban kivételes íráskészségéről tett bizonyságot. 
A család számára nagy teher volt az iskoláztatása, szegénységüket sosem tagadva, 
élethűen adja át olvasóinak a nehéz falusi élet mindennapjait. Nehéz sorsa elle-
nére regényeiből sugárzik, lüktet a hála, a szülők, a család és nem utolsó sorban a 
szülőföld iránti tisztelete, végtelen szeretete. Vidám, olykor szívfájdító, természe-
tes költészete köszön vissza soraiból, megtűzdelve a székely furfangos észjárás-
sal, és ma úgy mondjuk, pozitív gondolkodással – minden nehézségre úgy tekint, 
hogy hogyan lehet könnyebbé tenni, megoldani, és azon gondolkodik, hogy neki 
mit kell ebből tanulnia. A nehézségek ellenére is a szeretet szemüvegén át néz a 
nagyvilágra, nem fogadja el azt, hogy az ember embernek ellensége kell legyen. Az 
embert nézi, szeretettel közelít hozzá, cselekedetei alapján rangsorolja. „…Mert a 
székely a tüzéhez hívja az idegent, és saját melegét is odaadná…” Törzsében szé-
kelynek, magyar állampolgárnak született, majd – mint megannyi erdélyi ember 
a történelmi határok átírásával – volt román, aztán újra magyar és megint román 
állampolgár. Folyamatosan kiállt, harcolt magyar anyanyelvünkért. Vallotta, hogy 
a nemzet ereje az istenhitben és a magyar nyelvben gyökerezik. Amikor 1944-ben 
Erdély újból Románia részéve vált, Tamási ellenség, szálka lett a román vezetőség 
szemében. Kénytelen volt elhagyni Erdélyt, Budapest élt, alkotott haláláig.

Bízom benne, ha megtekintik, átolvassák a kiállítás anyagát, kedvet kapnak 
egy-egy novellája, regénye elolvasásához, hagyják magukat átvezetni Székelyföld 
erdőin és mezőin, a végtelen szeretete szemüvegén át meglátni a nagyvilágot, erőt 
meríteni soraiból a mi mindennapjainkhoz. Köszönettel tartozom Kérges László 
alpolgármesternek a közbenjárásáért, segítségéért, hogy ideérkezhetett ez a ván-
dorkiállítás, és Pálfalvi Tamás plébánosnak, hogy helyet adott a közzétételéhez.

A Tamási Áron Erdélyi Körnek idei első programja az Erdélyi farsangi bál volt, 
melyre Magyarország több településéről érkeztek erdélyi származású vendégeink. 
Következő hétvégén részt vettünk a Kárpát-medencei magyarok találkozóján, 
tagjaink vendégeket fogadtak, házi süteményekkel támogatták a rendezvényt. 
Tagjaink közül legtöbben a rendezvény lebonyolításában segédkeztünk, zöldség-
pucolás, asztalok megterítése, s voltak, akik az elszakított területekről érkezett 
csapatokat munkájukkal segítették, majd az ünnepi ebédhez 540 db töltöttká-
posztát készítettünk, amit székely népviseletben szolgáltunk fel a Kacamajka 
táncegyüttes tagjaival együtt.

Tartalmas évnek nézünk elébe, legközelebb a patakparti majálison találkozhat-
nak velünk.

Erdélyi körünket igaz, hogy többnyire székelyföldi származású családok alkot-
ják, de vannak közöttünk Erdély más területeiről érkezettek, és persze maglódi, 
budapesti születésű családok is. Nagy örömmel, szeretettel várjuk, hívjuk Erdély 
bármely területéről elszármazott családokat tagjaink körébe.

Elérhetőségeink: tamasiaronek.@gmail.com; facebook: Tamási Áron Erdélyi 
Kör; telefon: +3630-617-8474.                                                         Todor Ilona elnök

SZLOVÁK PÁROS BÁL
A lapzártánk után zajló eseményről áprilisi számunkban olvashatnak beszámolót.
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SZLOVÁK PÁROS BÁL

A Petőfi Irodalmi Múzeum „Átröpűlök 
hosszában hazámon” című vándorkiállí-
tása a költő születésének 200. évfordulója  
alkalmából érkezett Maglódra. A tárlat meg-
nyitója február 20-án volt a MagHázban, 
melyen részt vett Tabányi Pál polgármes-
ter – aki a kiállítást megnyitotta –, Fajka Szilvia – a kiállítás 
méltatója, akinek köszönhetően ez a tárlat Maglódra érkez-
hetett –, és természetesen a fellépők, látogatók. Polgármester 
úr részletesen mesélt Petőfi Sándor maglódi kötődéséről, és 
hangsúlyozta a büszkeséget, melyet minden maglódi lakos a 
szívében érez. A megnyitót színesítette egy kis műsor. Pálosi 
Ádám Kacsóh Pongrác Rákóczi megtérése című szerzeményét 
adta elő Késmárky Uzonka kíséretében. Pálfalvi Dóra tanuló  
Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című költeményét  

szavalta el stílusosan, hiszen egy Petőfi 200 
kiállításmegnyitón muszáj elhangoznia egy, 
a költő által írt versnek. A műsoros blokkot 
Horváth Árpád zenész zárta, aki Utassy 
József Hurrá, és Juhász Ferenc Himnusz 
töredék című dalát énekelte el gitár kíséreté-

ben. Ezt követően a kiállítás ismertetésére került sor. Az iro-
dalmi fősodorban mindössze öt évet eltöltő, dinamizmusáról 
ismert Petőfi Sándor karakterét és életművének kiemelkedő 
darabjait mutatta be a tárlat. Nem elsősorban az életrajz, sok-
kal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntések, hely-
zetek, kontextus mentén ismerhették meg a látogatók Petőfi 
Sándort. Tíz Petőfi-relikvia s tíz Petőfi-vers képezte a kiállítás 
gerincét, mely március 1-ig volt megtekinthető.

Ljubimov Krisztina MagHáz igazgató

Horváth ÁrpádPálfalvi Dóra és Ljubimov Krisztina Fajka Szilvia
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Tanítványainak Pista bácsi, kollégáinak „a” Tóth Pista, szabad-
idejében pedig közéleti ember, minden városi rendezvény egyik 
főszereplője. Az egykori kolozsvári tanáráról – Vermesy Péter-
ről – elnevezett maglódi iskola intézményvezető-helyettese, Tóth 
István zongoraművész, zenepedagógus betöltötte 65. életévét, 
és március 28-tól nyugdíjasként lesz ugyanolyan aktív, mint volt 
idáig. Munkáját Kásler Miklós emberi erőforrás-miniszter tavaly 
májusban miniszteri elismerő oklevéllel köszönte meg.

Életéről kérdezem, ő mégis utódjáról beszél.
A Magdala Kórus karnagya, zongoraművész és tanár, Simon 
Barbara folytatja a művészeti iskola irányítását vezetőhelyettes-
ként. Őt Hosszú Tibor intézményvezető, Tóth Katalin, Sku-
mátné Horváth Judit és Tóth László vezetőhelyettesek segítik. 

Értem, nem marad gazdátlan a művészeti tagozat, de most 
rólad beszéljünk, ha kérhetném!

Marosvásárhelyen születtem, 1957-ben. Édesapámék nyolcan, 
édesanyámék öten voltak testvérek, és így lett a húgom mellé 
32 unokatestvérem. Édesanyámnak gyönyörű hangja volt, édes-
apám gyermekkorában a marosvásárhelyi Kultúrpalotába járt 
csellóórára, később harmonikázott. Így a zenei életem – és a 
húgomé is – elő volt készítve. Zeneóvodát és 12 év zeneiskolát 
jártam a marosvásárhelyi művészeti iskolában. Csodálatos taná-
raim közül Kreutzer Viola és Trozner 
Erkel Sarolta (Erkel Ferenc dédunokája) 
zongoraművészeket emelem ki, valamint 
Csíky Boldizsár zeneszerzőt és Bara-
bás Éva festőművész osztályfőnökömet. 
Katonaság után Kolozsváron jártam a 
George Dima zeneművészeti egyetemre. 
Feleségemmel, Barabás Jutkával és bará-
taimmal megalapítottuk a kolozsvári 
magyar diákok énekkarát – a „Visszhang 
kórust” –, mely azóta is él, nemrégiben 
koncertezett Budapesten, a Bazilikában. 
Meghatározó személyek voltak kolozs-
vári életünkben, fejlődésünkben Kallós 
Zoltán a táncház-életben, Brandner 
Nóra a régi zene területén, és Vermesy 
Péter zeneszerző az egyetemen. Ver-
mesytől zenei képzettségem nagy részét 
tanultam és hitvallásomat alakítottam.

Akkortájt a végzős akadémista nem maga döntötte el a Román 
Szocialista Köztársaságban, hogy hol akar élni és dolgozni. Te 
hol szerettél volna, és hova kerültél?

Kolozsvár után (mivel nem kerülhettem vissza Marosvá-
sárhelyre), Sepsiszentgyörgyön lettem zenetanár. A tanár-
ság mellett a nemzetközi fellépésekkel is büszkélkedő „Vox 
Humana” kórusban énekeltem, és vezető karmestere voltam 
a Sepsiszentgyörgyi Szimfonikus Zenekarnak. Ugyanakkor 
táncház-bőgősként muzsikáltam az ottani táncházban.

Hamar beilleszkedtél, mégis elhagytátok Erdélyt. Miért?
Úgy tűnt, hogy a Ceaușescu-korszaknak soha nem lesz vége, és 
feleségemmel meg a Kolozsváron született Zsuzsi lányommal 
Pécsre költöztünk. Pécsen született Bori lányom. Zsuzsinak azó-
ta három gyermeke született, Bori pedig most ősszel ment férj-
hez. Pécs és Kolozsvár egyébként testvérvárosok.

Tudom, régóta ismerjük egymást, a baranyai városban is 
hamar feltaláltad magad.

Mert mindenki segített nekünk. A pécsi zenei életben Kertész 
Attila egyetemi tanár segítségével találtam meg a helyemet, 
azóta is sok ötletét kamatoztattam. Például az osztályéneklé-
si versenyt, melyet Maglódon nagy örömmel és sikerrel alkal-
maztunk. Voltam Pécs-Meszesen énektanár, a Pécsi Művészeti  

Gimnáziumban összhangzattan tanár, a Pécsi Református Gim-
názium igazgatóhelyettese, és táncházas barátaimmal muzsikál-
tunk a városban, az országban, Európában meg Kanadában.

Aztán továbbtanultál.
Igen, feleségem segítségével elvégeztem a Pécsi Janus Pannoni-
us Tudományegyetem olasztanári szakát. Később pedig kijár-
tam a labdarúgó segédedzői tanfolyamot. Képzésemet folytat-
va felsőfokú karvezetésre jártam négy évig a zeneakadémia két 
híres tanárához, Párkai Istvánhoz és Földes Imréhez. Felsőfo-
kú karvezetőként végeztem.

Onnan költöztetek Maglódra?
Nem. Előbb Pestre, mert Jutka, a feleségem ott kapott olasz 
nyelvtanári állást. Rákoskeresztúron vettünk lakást, én pedig 
Maglódon kezdtem ének-zenét tanítani. A maglódi iskolai élet, 
a művészeti lehetőségek – a magas szintű művészeti hagyomá-
nyok miatt – olyan reményt keltettek bennem, hogy megkér-
tem Hosszú Tibor igazgató urat, engedje meg, hogy indítsak 
próba-művészeti osztályt Mészáros Marika osztályfőnökkel 
és Bodó-Bán János tánctanárral. Hosszú Tibor azt is megen-
gedte, hogy zeneszerző tanárom emlékére Vermesy Péter nevet 
kapjon a két művészeti osztály. Az első négy év nagyon mun-
kás, de szép volt számomra, számunkra, mert egyre többen 

dolgoztunk az osztályokkal és egyre töb-
ben szerették, támogatták a munkánkat. 
Sok előadást tartottunk Maglódon és a 
környékünkön, de nemzetközi kapcsola-
tainkat használva sokszor szerepeltünk 
és táboroztunk Olaszországban, Német-
országban, Erdélyben. Aztán négy év 
tagozati lét után 2001-ben, a Bezzegh 
István polgármester úr vezette önkor-
mányzat támogatásával, Hosszú Tibor 
igazgató jóváhagyásával és Hadnagy 
Zsolt korábbi tanár-kollégánk – aki Pest 
megyei alelnök volt 1998 és 2002 között 
– segítségével megalakulhatott az általá-
nos iskola testvéreként a Vermesy művé-
szeti iskola. Kezdetektől teljes iskolában 
gondolkoztunk, együtt építjük alma 
máterünket a „komoly tantárgyakkal”, a 
sporttal és a művészetekkel. Tanítóink: 

Lajos Józsefné és Dr. Patkós Józsefné, valamint az igazgatóhe-
lyettesek: Kertész Judit, később Tomcsányiné Kovács Katalin, 
Taraszár Ibolya, de legfőképpen Tóth László igazgatóhelyet-
tes, aki kezdetektől iskolánk adminisztratív vezetője, aztán a 
művészeti osztályok vezetői. A többletmunkát is felvállalva – 
hozzáértéssel, gondossággal, szeretettel, összedolgozva művé-
szetis munkatársaikkal – irányítják tanítványaikat.

Zenetagozattal kezdődött, aztán kiteljesedett a művészeti 
oktatás.

Nagyon gyorsan kiteljesedtünk, három művészeti ágazatunk 
lett: komolyzene, néptánc, festészet. Művészeti iskolánkba olyan 
tanárokat hívtunk, akik tanítás mellett a művészeti szereplést is 
fontosnak tartják. A teljesség igénye nélkül: Csépe Milla fes-
tőművész tanárnő, Osztertágné Szeili Mariann táncművész 
tanárnő, Kostyák Attila hegedűművész tanár (12 évig volt veze-
tőhelyettese iskolánknak), Mácsainé Szegő Klára karvezető és 
zongoraművész tanár, Bak Ernő trombita és gitárművész tanár, 
Jutasi Miklós zenekarvezető, fúvóshangszer-művésztanár, Kés-
márky Uzonka karvezető, énekes és zongoraművész-tanár, Vel-
ner Klára, Kis István, Kis Demeter Erika táncművész tanárok. 
A hozzánk később csatlakozó művésztanár kollégáinkat és 
munkájukat a következő írásunkban fogjuk bemutatni.

Beszélgetés Tóth Istvánnal

Nyugdíjas lesz, de vissza nem vonul
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Aztán kinőtted az iskolát, és nemzetközi szereplőgárdát felvo-
nultató fesztiválokat szervezel azóta is Maglódon.

Legalábbis sikerült – 2002 óta – 20 alkalommal megrendez-
nünk a „Vermesy Művészeti Napok Maglódon” nevű négy 
napos fesztiválunkat, a művészeti ágazataink bemutatásával. 
Vermesy Péter neve a magyarországi, erdélyi, európai zené-
szek számára kedves, elismert név, ezért hívó szavunkra a 
művészek szívesen jöttek és jönnek Maglódra, örömmel vesz-
nek részt a rendezvényeinken. Az iskolánkat segítő előadás-
sorozaton fellépnek a legjobb tanulók, csoportok, a művész-
tanárok és a meghívott vendégművészek. Az előadások 
helyszínei mind a húsz alkalommal városunk három temploma 
– evangélikus, katolikus, református – és a MagHáz voltak.  
A Vermesy Művészeti Napok Maglódon fesztivál az iskola 
bemutatófóruma, amely után labdarúgó mérkőzésre került sor 
a vendégművészek és a maglódi tanerők között. Zene, festé-
szet, néptánc, finom ételek, sport, barátság, kellemes beszélge-
tések – ezt jelenti a Vermesy fesztivál. Az iskolánk nevelői és 
munkatársai, a szülők és a város vezetése a kezdetektől a leg-
nagyobb mértékben segítették rendezvényeink megvalósítá-
sát. Tabányi Pál polgármester úr nem csak támogatással vett 
részt fesztiváljaink lebonyolításában, hanem labdarúgó csapa-
tunk játékosa is volt, úgy, mint Hosszú Tibor igazgató úr, aki 
egyben az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke is.  
A magyarországi művészek mellett külföldi művészek is ven-
dégszerepelnek Ausztriából, Svájcból, Franciaországból, Japán-
ból, Erdélyből-Romániából. Íme, az évek során fellépő művészek 
csaknem teljes listája – akiket nem ABC-sorrendben említek, de 
mindenki egyformán fontos nekünk: Selmeczi György, Selmeczi 
János, Vermesy András, Tamási Marika, Gál Zsombor, Kincses 
Margó, Selmeczi Ágnes, Selmeczi Borbála, Jandó Jenő, Kiss B. 
Atilla, Kostyák Imre, Bátori Éva, Kostyák Botond, Kun Ágnes 
Anna, Kovács István, Gál Erika, Kolonits Klára, Sümegi Eszter, 
Balázs János, ifj. Selmeczi János, Selmeczi Gábor, Veress Ábel. 
Az erdélyi magyar és bukaresti román egyetemista művészek, 
akik a magyar külügyminisztérium Magyar Zene Fesztiváljának 
a nyertesei. A Magyar Állami Népi Együttes kamaracsoportja, 
az Operaház-, Rádiózenekar-, Fesztiválzenekar csoportjai. Jazz 
zenészek: Pege Aladár, Sárik Péter, Budapest Ragtime Band. 

Aztán, mikor beindul valami az életedben, jön egy újabb kihí-
vás. Hogy kerültél Bukarestbe?

Művészeti kapcsolatrendszerem bővült és megerősödött azál-
tal, hogy 2004 elejétől hat éven át magyar diplomataként a 
Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyetteseként 
dolgozhattam. Többek között megalapítottam a Magyar Zene 
Fesztiválját, melynek lényege, hogy romániai fiatal zenészek 
magyar zenét tanuljanak és adjanak elő szerte a világban. 
Bejártam sok európai fővárost és zenei központot, koncerte-
lőadásokat szervezve fesztiválunk nyerteseinek. Az ott szerzett 
kapcsolataimat itthon, Maglódon használtam fel leginkább.

Visszaköltöztél, és a MagHáz igazgatójaként tevékenykedtél.
Igen, 2010-től hat éven át. Isten bizony szívesen beszélnék arról 
a gyönyörű és értékes időszakról is, sokat tanultam, de az egy 
másik fejezet, és a terjedelemi határok engem is korlátoznak. 

Mit hagysz hátra, hol tart most a művészeti oktatás az iskolában?
Most már négy művészeti ágazatban folyik a nevelés: fes-
tészet, néptánc, népzene, komolyzene. Az iskolánk aulájá-
ban félévente megrendezzük a festészeti vizsgakiállításokat, 
melyeknek munkáit a diákjainkon, tanárainkon kívül minden 
képzőművészet iránt érdeklődő szülő vagy közönség megte-
kinthet. Táncos tanulóink a vizsgaszerepléseken kívül a városi 
ünnepségeken is szerepelnek, táncházakat szerveznek maguk 
és társaik szórakoztatására. Komolyzene és népzene ágazaton 
tanuló diákjaink vizsgáznak, városi ünnepségeken zenélnek, 
táncházban muzsikálnak, a „Nokturno” esti zenés előadásokon 
a felnőtt zenekedvelő szülők és közönség előtt szerepelnek. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a maglódi iskola neve sikere-
sen szerepeljen művészeti körökben is, ezért járási, de országos 

versenyeken is részt veszünk. Az én szabad, nem pontos emlé-
kezetemben a következő sikerek jelennek meg: 
• Festészeti ágazatunk komoly elismerést vívott ki magának, 

országos szinten, általában a mi diákjaink kapják a legtöbb díjat.
• Egy csodálatos „Páva” díszíti iskolánk belső falát, amely 

alkotás Csépe Milla és Nánássy Zita tanárnők útmutatásá-
val készült el. Ugyancsak képzőművész-tanáraink – Csépe 
Milla, Szökőné Zazravecz Éva és Hidvégi Géborné – irá-
nyításával diákjaink egy olasz egyházi iskola falára festették 
Mátyás és Beatrix freskóját.

• Az 1998-as Monori Zenei Fesztivál I. helyezettje iskolánk 
kórusa lett Petőfi „Nemzeti dalának megzenésítésével”.

• Késmárky Uzonka két ízben is énekes tanítványaival, 
országos TV csatornák könnyűzenei versenyének döntői-
ben szerepelt és ismertséget, szeretetet hozott Maglódnak 
és iskolánknak.

• Iskolánk első művészeti szakközépbe bejutó diákunk taná-
rát, Bak Ernő gitárművész tanár urat – és általa iskolánkat 
– a Budapesti Szent István Gimnázium igazgatója nyílt 
levélben dicsérte meg.

• Egyik nőnapi ünnepségen Kis István és Lévai Attila  tréfás 
tánca kereszt-négykezes zongorazenére nagy sikert aratott. 
Az ünnepelt hölgyek kacagása – még a felvételen is – mesz-
szire hallatszott.

• Kis István és Demeter Erika tanította be a nagy sikerű 
„Fekete-piros” tánckölteményt.

• Máig emlékezetes, talán épp a helyszín miatt, hogy tanítvá-
nyaink a firenzei nagytemplomban felléphettek – furulyáz-
tak és énekeltek, természetesen magyarul.

• Mácsainé Szegő Klára zongoranövendéke egyetemistaként 
Los Angelesben első helyezést ért el.

• Vermesy Péter „Musica buffa” zenekari művének a bemu-
tatását kétszer kellett megismételnie Selmeczi Györgynek 
és zenekarának az iskolai tornaterem 500 hallgatójának 
vastapsa miatt.

• Első mesterszakos egyetemi végzősünk – a Szegedi Egye-
tem hegedű szakán – Kostyák Attila tanítványa volt.

• Kostyák Attila a hegedűtanárok országos hegedűversenyén 
II. helyezett lett.

• Négy híres szólistával, a Vermesy Kamara Filharmónia 
zenekarral, énekkarral, Selmeczi György vezényletével 
szólalt meg Maglódon az evangélikus templomban Mozart 
Requiem-jének 7. tétele.

• Jutasi Miklós vezényletével a budapesti „Bartók Béla Fúvósze-
nekar” és a Simon Barbara által betanított „Magdala Ökume-
nikus Kórus” országos bemutatót tartott Jacob Haan Missa 
Brevis című művéből a XX. Vermesy fesztiválon.

Te is mondogatod: minden tanulóból nem kell művészt faragni. 
Hogyan folytatják életüket a nálatok végzett diákok?

Korábbi diákjaink közül sokan végeztek szakirányú művészeti 
egyetemet, már tanárok is vannak közöttük. Többen műkedve-
lő művészekké váltak a Maglódi Kacamajka Táncegyüttesben, a 
Budapesti Bem Táncegyüttesben, a Maglódi Magdala Ökumeni-
kus Énekkarban, a Maglódi Vermesy Fúvószenekarban, a Vermesy 
Kamara Filharmóniában, a Maglódi Halmos Béla Táncházban. 
Az iskolánkhoz tartozó felnőtt festészeti csoport a MagHázban 
kiállítást szervezett. Városunk képzőművészetet kedvelő közönsé-
ge, képzőművész diákjaink, az érdeklődő szülők megtekinthették 
az alkotásokat és a kiállításnak sikere volt. Legtöbbjük nem lett 
hivatásos művész, de értékes ember vált mindannyiukból.

Nyugdíj előtt nem sokkal továbbtanultál. Erre miért volt 
szükség?

Azért, hogy népzenét is taníthassunk az iskolánkban, néhány 
évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy felvételizem a Zeneakadé-
mia népzene szakára. Három év alatt befejeztem és megsze-
reztem harmadik egyetemi diplomámat. Doór Róbert, Sebő 
Ferenc, Richter Pál és Árendás Péter voltak a tanáraim. Amit 
tőlük tanultam, azt diákjainknak fogom továbbadni.

Köszönünk mindent, Pista!
Kerepesi Tamás
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gázkészülék javítása, karbantartása,  
cseréje és beüzemelése

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

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ

Karbantartás, javítás gyári alkatrészekkel, garanciával.

06-30/342-8288 • 06-30/345-3451

Kombi cirkó, kazán, konvektor,
villany- és gázbojler, vízmelegítő.

Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier, Duval, Biasi, Beretta, Westen, 
Ocean, Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

KLÍMA
telepítése, karbantartása, javítása

Győrfi Balázs gázkészülékszerelő-mester, épületgépész-technikus
www.ep-gep.hu

VÍZVEZETÉKSZERELÉSVÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL!

KISEBB MUNKÁKAT, JAVÍTÁSOKAT IS VÁLLALOK.

30 ÉVES SZAKMAI RUTIN, KULTURÁLT MEGJELENÉS.

06-20/988-5821 TURZA LÁSZLÓ e.v. 
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Február elején ellátogattak 
óvodánkba a leendő elsős 
tanítónénik és óvodásainkat 

a művészeti iskola részéről zenei 
képességük alapján is felmérték. 
Az óvoda nagycsoportosai szüleik-
kel együtt részt vehettek egy hang-
szerbemutatós, táncházas, iskola-
hívogató programon. A résztvevők 
a zenei tagozatok munkájába pil-
lanthattak be egy röpke időre. 
Köszönjük Simon Barbara művé-
szeti intézményvezető-helyettes-
nek a szervezést, és Kis-Demeter 
Erika és Kis István néptánctaná-
roknak a táncház lebonyolítását. 

A farsang vízkereszttől ham-
vazószerdáig tart. Ebben az idő-
szakban rendezzük meg az óvo-
dai farsangot, ami idén február 
15-re esett. A farsangot megelőző 
hetekben már készül a szemüveg, 
az álarc, és a szebbnél szebb jel-
mezek. Fontosnak tartjuk, hogy 
óvodásaink érzelmeire hatva, 

tevékenykedve szerezzenek pozi-
tív tapasztalatot. Az óvodapeda-
gógusok és a dadusok is jelmezbe 
bújnak. A farsangi fánk elenged-
hetetlen „kelléke” a mulatságnak. 
Sokat tréfálunk, verset mondunk, 
énekelünk, mesélünk. A jelmeze-
ket közösen felismerjük és meg-
csodáljuk. A beöltözést mindig 
nagy izgalommal várjuk, láthatjuk 
kedvenc mesék mesehőseit, illet-
ve sok-sok kreatív jelmezt, ami a 
szülők kézügyességéről tesz tanú-
bizonyságot. A táncoláson kívül 
más mozgásos tevékenységet is 
tervezünk. Szeretik óvodásaink 
a szörp-ivó és a tejszínhab-evő 
versenyt, a székfoglalót, a lufiado-
gatót, seprűtáncot, szoborjátékot, 
szembekötős tájékozódást, limbó 
hintót. Idén ellátogatott hozzánk 
Galambos Gyuri bácsi is, hogy 
táncházzal színesítsük a mi kis 
farsangunkat.

Mészárosné Ádám Andrea

A grafika-festészet tagozat félévi munkáját a január 
26-án nyíló kiállításunkon mutathattuk meg a közön-
ségnek. 120 „festős” tanuló közel 700 alkotását láthatták 
az érdeklődők. A kiállítás egyrészt színes palettaként ad 

képet arról a sokoldalú grafi-
kai-festészeti tevékenységről, 
amivel a művészeti iskolá-
ban foglalkozunk, másrészt 
nyomon követhetjük, hogy 
kitartással és szorgalommal 
hogyan érik be évről évre az 
alkotói munka. A tagozat 
vezető tanárai Kálmánné 
Nánási Zita és Csépe Milla.
A néptánc tagozat félévi 
vizsgaelőadását január 27-én 
tartottuk a MagHázban. 
Iskolánk 120 táncos növen-
déke adott számot tudásá-
ról, és mutatta be a színpa-
don az első félévben tanult 
táncanyagokból készült 
koreográfiákat. Az iskola 
néptáncpedagógusai – Osz-
tertágné Szeili Mariann, 
Kis-Demeter Erika, Kis Ist-

ván, Nagy-Szőke Dóra – változatos repertoárral gazda-
gították a tanulók tánctudását.  A bemutatott somogyi, 
moldvai, sárközi, nyírségi, bukovinai és bodrogközi tán-
cokból készült koreográfiák figyelemre méltó, alapos és 
színvonalas tánctudásról tanúskodtak, melyet a közön-
ség minden esetben vastapssal jutalmazott. A bemutatót 
fergeteges táncház zárta, ahol nem csak a növendékek, 
hanem a tanárok, szülők is ropták a moldvai táncokat. 
Ezúttal is köszönjük a MagHáznak, hogy előadásunk-
nak helyszínt biztosított, a szülők, valamint Kováts 
Gábor mecénásunk támogatását.

Csépe Milla és Kis-Demeter Erika

A MŰVÉSZETI ISKOLA BEMUTATÓI

Kiváló eredményekkel indult az idei verseny. Február  
11-én  került sor az év első Magyar Twirling Bajnoksá-
gára Budapesten, amire versenyzőink nagyon készültek.  
A program a tavalyi versenyév lezárásával és a legeredmé-
nyesebb sportolók díjazásával kezdődött. Büszkék lehe-
tünk a maglódi lányokra! 2022. abszolút magyar bajno-
kai: Olbrich Dorina és Homok Beatrix solo, valamint 
Baranyai Nóra-Pallaga Petra duó kategóriában! Gratu-
lálunk nekik és edzőiknek!
A felkészülést az idei versenyszezonra már ősszel meg-
kezdtük. A sok munka meghozta gyümölcsét. Szép ered-
mények születtek ismét, nagyon büszkék vagyunk Rátok. 
Lássuk az eredményeket  Dance Twirl solo cadet: 
Barabás-Nagy Kincső 3. hely, Barabás-Nagy Villő 4. hely 
 Dance Twirl solo Junior: Garcsik Laura 2. hely  
Dance Twirl Pair Junior: Béres Adél-Olbrich Dorina 2. 
hely  Solo 1-bot junior „C” szint: Pallaga Petra 2. hely, 
Baranyai Nóra 3. hely  Solo 1-bot junior „B” szint: 
Homok Beatrix 3. hely.
Izgalommal várjuk a további fordulókat és a Magyar 
Majorette Bajnokságot!             Osztertágné Szeili Mariann

Iskolahívogató program és farsang
15
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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

Bútorlapszabászat: bútorlap anyagok,  
konyhai munkalapok és bútorvasalatok 
széles választéka

Egyedi bútorkészítés: konyhabútor, 
nappali bútor, fürdőszobabútor, tolóajtós 
gardrób rendszerek és egyéb lapbútorok 
tervezését, gyártását, kiszállítását és 
beépítését vállaljuk.

furnitura.hu
2234 Maglód, Bajcsy u. 80.
Szabó János: 06-30-970-1978
Szabó Tamás: 06-30-315-64-80
furnitura@furnitura.hu

Biokertészet Maglódon 
munkatársakat 

keres

Kertészetünkben bio-módszerekkel folyik a termelés. Tápanyag- 

utánpótláshoz és növényvédelemhez nem használunk mester-

séges anyagokat, vegyszereket. A munkakörülmények ennek 

megfelelően teljes biztonságosak. Fő profilunk levélzöldsé-

gek, fűszerek termesztése, 2023-tól foglalkozunk koktélpara-

dicsommal, cukkinival és kígyóuborkával is.

Kertészeti segédmunkás munkakörbe  

keresünk munkatársakat

Képzettség: A munkakör betöltéséhez nem szükséges kép-

zettség és tapasztalat, de a jelentkezésnél előnyt élvez az, 
aki már dolgozott kertészetben, vagy szakirányú végzettsége 

van.

Elvárások: Megfelelő fizikai állóképesség. Pontos mun-

kakezdés. Csapatmunkára alkalmasság. Nem dohányzók 

előnyt élveznek a kiválasztásnál.

Munkaidő: Napi munkaidő 8 óra amiben 45 perc fizetett ebéd- 
idő is benne van. Hetente négy nap, amibe a hétvége is be-

leshet. Munkakezdés reggel 5 és 8 óra között szezonnak 
megfelelően.

Feladatok: Zöldségek betakarítása kézzel: pakchoy, mán-

gold, kínai kel, mini római saláta, tépősaláta, koktélparadi-
csom, cukkini, kígyóuborka. Zöldségek mosása. Zöldségek 

válogatása. Zöldségek egalizálása és csomagolása. Kapá-

lás. Gyomlálás.

A munkába járás megszervezésében nem tudunk segíteni.

Munkavégzés helye: Palánta Biokert

2234 Maglód, Eszterházy János utca 10.
(Bauhaus és Auchan között)

kapcsolat: 
Debreczeny Balázs

+3630 777 1938
hello@organisk.bio

 Szelektív hulladékszállítás

Maglód, 2023 március április

csomagolási hulladék 13.; 27. 10.; 24.

zöldhulladék – 3.; 17.

duguláselhárítás
bontás nélkül, gyors kiszállással

06 70 502 5620
Tóth Tamás
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É
letünk utóbbi éveiben igen sok okunk volt arra, 
hogy lelohadjon a mosoly az arcunkról. A Covid, 
az ukrajnai háború, az elképesztő infláció. Az 
egyéni gondok, nehézségek, szomorúságok. Ilyen 
körülmények között nincs nagy kedve az embernek 

örülni. Sőt, szinte tapintatlanságnak is tűnhetne az esetleges 
jobb kedv, miközben ekkora nagy bajok vannak a világban. 

Ugyanakkor be kell valljuk, hogy akik érzékenyek vagyunk 
a körülöttünk és bennünk élő világ fájdalmaira, igencsak meg-
fáradhatunk ebben a szomorúságban. Azt észlelhetjük, hogy 
– szinte észrevétlen – apadt az életkedvünk, elcsordogált az 
életerőnk, elfásultunk, elerőtlenedtünk. És ha megtörténhet 
velünk a feleszmélés ajándéka, nem kis döbbenettel állapíthat-
juk meg, hogy nem így álmodtuk meg életünk ezen éveit. És 
akkor mit lehet tenni?

Én magam a bennem végbemenő folyamatról tudok beszá-
molni, azt gondolva, hátha ez másoknak is segít. Továbbra 
is érzékeny maradok a külső és belső világom eseményeire, 
hisz így vagyok szolidáris a „fele-barátaimmal”: másokkal és 
magammal. Ugyanakkor felelősséget kell vállaljak a magam 
életéért. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a felelős azért, hogy 
hogy vagyok. Én vagyok a felelős azért, hogy mennyi helyet 
biztosítok magamban az örömnek, és mennyit hagyok meg a 

szomorúságnak. Ha ezt időről-időre tudatosan nem felügye-
lem, eláraszthat, magával sodorhat a rosszkedv, a búskomor-
ság, az elerőtlenedés. Vannak percek, órák, amikor szeretet-
ből odaadhatjuk, és adjuk is oda magunkat a fájdalomnak, az 
együttérzésnek, de mindez nem maradhat parttalan, kell határt 
szabjunk, különben magával sodor. A tudatosság kinek-kinek 
a maga felelőssége.

Az öngondosság felelőssége másrészt az, hogy kinek-kinek 
magának kell gondoskodnia (gondnokságot vállalnia magáért), 
hogy az örömnek fenntartott helyre öröm kerüljön. Ez a feladat 
is tudatos, nagy munka, saját megtapasztalásból tudom. Ami-
kor felismertem ezt a felelősségemet, azon tűnődtem, miként 
tudnék ennek eleget tenni. Isteni sugallatot kaptam. Elcsende-
sedtem, és körülnéztem az életemben, hogy mi mindenért lehe-
tek hálás. Istennel kezdtem, hogy Ő van nekem. Megköszön-
tem, hogy élhetek, miközben százak halnak meg percenként 
a nagyvilágban. Hálát adtam a fejem búbjától kezdve a lábam 
kisujjáig az egészségemért, amim van. Megölelgettem szívem-
ben a szeretteimet: megköszöntem, hogy lehettek nekem, akik 
már odafent vannak; és hálát adtam azokért, akikkel még éle-
tünkben szerethetjük egymást. Tanítom magam, hogy újból és 
újból csodálkozzak rá, hogy fedél van a fejem felett, fűtött ott-
hon vár haza, elegendő az ennivalóm, és hogy nincs a hazám-
ban háború. Igen, ez mind-mind maga a csoda. 

És hogy ez a csoda szabad, hogy jelen legyen az életemben, 
ezt tudatosítani magamban – akár naponta többször is meg-
állva, elcsendesedve – életadó, életet megújító lehetőség. És 
nemcsak a fejemben tudatosítani a csodát, hanem a szívemmel 
át is érezni, ebben születhetik meg az öröm. És hogyha él a 
szívemben az öröm, és ha én megélem a szívemben való örö-
möt, ebből bizony mosoly lesz. Mert a mosolyt valami örömteli 
hívja elő. A szívem olyannyira tele van hálával, hogy szinte 
kicsordul belőlem, ezért nyílik mosolyra az arcom.

A titok tehát: újból és újból rácsodálkozni, tudatosítani, és 
hálaadással teli örömben tartani a szívem. Engem mostanság 
a 16. zsoltár versei segítenek ebben. Mondogatom magamnak, 
tanítgatom a szívemnek, hogy meg is élje: „Az Úrra nézek 
szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 
Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is 
biztosságban lakozik… Te tanítasz engem az élet ösvényére, 
teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak 
örökké.”

Alkonyodik, ahogy az írásom befejezéséhez érkezem. Az 
ébredező tavaszban az udvarunk fáin az elalváshoz készülődő 
kismadarak „isteni” hangversenyt adnak. Gondtalan önfeledt-
ségben dicsérik Istent, csupán azért, mert élhetnek. Köszö-
nöm a tanítást. Igen, hallom: „Ne felejts el mosolyogni!”

Bálint Klára református lelkipásztor, 
mentálhigiénés szakember

 Felelős kiadó: Ljubimov Krisztina ügyvezető igazgató  Szerkesztőbizottság:  
Fajka Szilvia, Kanicsár Bori, Mészárosné Ádám Andrea, Radosza Sándor, Tot-Harsá-
nyi 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  
napot igényel.  Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub  Hirdetés: +36 29 326 222,  
maglodujsaghirdetes@gmail.com  A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tar-
talmáért 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

Ne felejts el mosolyogni!

Hirdessen a Maglód újságban! 
+36 29 326 222  maglodujsaghirdetes@gmail.com
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Sokan, amikor elhaladnak a cégünk előtti úton, fel-
tehetik a kérdést magukban: vajon milyen lehet ott 
a sövényen túl bent az élet? Kik dolgozhatnak itt? 
Hogyan telik a napjuk? Miről beszélgetnek? Miért 
szeretnek itt lenni? Alakulnak- e jó barátságok?  
A dolgozó embernek a munkahely egy-egy állomása 
az életének, ahol többféle és sokirányú tapasztala-
tokkal bővül az élete. Persze, mindenki mást gon-
dol és mást is vár el egy munkahelytől, a minden-
napi munkahelyi élettől, a mindennapi örömöktől 
és küzdelmektől. Egyet biztosan állíthatunk: itt, az 
Eagle-ben fontosak vagyunk egymásnak. Fontos, 
hogy ide, ehhez a csapathoz tartozzunk. Ezt az állí-
tást több történettel is meg tudjuk erősíteni.
Cégünk évek óta támogatja a mozgást, az egészséges 
életmódot. Sokan szeretnek is mozogni, sportolni, 
de néha a munka előtti vagy utáni testedzést nehéz 
hosszú távon fenntartani. Főleg akkor, ha nehezen 
találunk olyan célt, ami mindig továbblendít ben-
nünket az úton.
Tavalyelőtt indult egyik kollégánk futószakkör kez-
deményezése, mely sorozatos csapatversenyekre 
mozdította a résztvevőket, így ennek a kezdemé-
nyezésnek a véletlen hatására indultunk el a „fut 
a cég” rendezvénysorozaton. Az egész évben zajló 
versenyen 569 cég indult, ahol meglepetésünkre 
összességében a 32. helyezést, cégkategóriánkban a  
6. helyezést értük el. Kiemelkedő sikernek éljük meg 
a helyezésünket, mert részben ez is bizonyítja ösz-
szetartásunkat. A versenyekre a cégnél tartottunk 
közös edzéseket, megbeszéléseket. A tapasztaltabb 
futók szívesen osztották meg élményeiket, érzései-
ket a futás világáról. Többünknek a versenyek előtt 

még rendes futócipője sem volt, nem tudtuk mire 
kell kiemelten figyelni a versenyek alatt, milyen cé-
lokat tűzzünk ki a felkészülések során. 
Időközben megreformáltuk sporttámogatási rend-
szerünket is, ami által szintén több erősödő közös-
ség alakult ki. Folyamatosan fenntartjuk a sportolás 
iránti érdeklődést háziversenyekkel, kihívásokkal. 
Egyik ilyen jó hangulatú versenysorozatunk volt a 
csapatok közötti pingpong-bajnokság is. Több hé-
ten keresztül, nagy izgalmakkal, fogadásokkal teli 
napokat éltünk meg. Az abszolút győztes nagy el-
ismerést és gratulációt tudhat magáénak. Most már 
többen azért edzenek, hogy őt letaszítsák trónjáról. 

A díjazások kiemelkedők, hiszen olyan pontrend-
szerben értékeljük a sportolást, amelyeket utal-
ványokra váltva jó minőségű sportfelszereléseket 
tudunk vásárolni, szintén támogatva a további len-
dületet.
Egyszóval: 
HA  K E L L  E G Y  J Ó  C S A PATHA  K E L L  E G Y  J Ó  C S A PAT , itt megtalálod!

www.ekkeagle.hu  info.eihu@ekkeagle.com  06 70 400 4480

fut a cÉg
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F
elnőtt labdarúgó csapatunk kerete az átiga-
zolási időszak befejeztével véglegessé vált. 
Három játékos érkezett, kettő távozott, míg egy 
játékos szünetelteti pályafutását. A cél a csapat egy-
ben tartása volt, ami nagy részben sikerült is, ám vál-

tozás így is volt, igaz az elmúlt évekhez képest sokkal kisebb 
mozgás volt tapasztalható felnőtt együttesünk keretében. Gya-
korlatilag csak azokra a posztokra hoztunk játékost, ahol volt 
távozó, illetve sérülés, vagy egyéb okból kifolyólag bővíteni kel-
lett a szekciót. Dunavarsányba távozott Sándli Márk, akinek 
pótlására tökéletes megoldásnak tűnik a Pilisről érkező rutinos 
támadó, Horváth Martin, aki korábban már erősítette a csa-
patunkat. Védelmünkből egy játékos biztosan kiesett, hiszen 
Garics Gábor jelezte: szüneteltetni kívánja labdarúgó karri-
erjét. Kérdéses továbbá Horváth Gábor személye is, hason-
ló okokból. Helyükre a minifoci válogatott, első és másod- 
osztályú játékosmúlttal rendelkező, több poszton is bevethető 
Sós Márkó érkezett Tápiószentmártonból. Szélső védő posztra 
Riesz Dávid érkezett a megyei első osztályú Bugyi együttesétől. 
Távozott még az ősszel kevesebb játéklehetőséget kapó Néma 
Krisztofer. Ő a bajnoki rivális Valkó invitálását fogadta el.

Február 18-án elrajtolt a bajnokság is, csapatunk viszont egy 
héttel megtoldotta a bajnoki „szabadságát”, ugyanis a Csömör 
elleni idegenbeli találkozó május közepére lett halasztva.

A kupában viszont túl is vagyunk a tavaszi rajton, ahol a megyei 
első osztály élmezőnyébe tartozó Dunaharasztival szemben 
maradtunk alul 3-0-ra, így búcsúztunk a további küzdelmektől. 
Felnőtt együttesünk tavaszi bajnoki menetrendje:
2023.02.25., 14:00, Maglód-HelloParks–Szentendre
2023.03.04., 14:30, Pécel–Maglód-HelloParks
2023.03.11., 14:30, Maglód-HelloParks–Vác-Deákvár
2023.03.19., 15:00, Leányfalu–Maglód-HelloParks
2023.03.25., 15:00, Maglód-HelloParks–Isaszeg
2023.04.01., 15:30, Piliscsaba–Maglód-HelloParks

2023.04.08., 16:00, Maglód-HelloParks–Kistarcsa
2023.04.16., 16:00, Perbál–Maglód-HelloParks

2023.04.22., 16:30, Maglód-HelloParks–Valkó
2023.04.29., 16:30, Pomáz–Maglód-HelloParks
2023.05.06., 16:30, Mogyoród–Maglód-HelloParks
2023.05.10., 19:00, Csömör–Maglód-HelloParks (szerdán)
2023.05.13., 17:00, Maglód-HelloParks–Bag
2023.05.20., 17:00, Váchartyán–Maglód-HelloParks
2023.05.28., 17:00, Maglód-HelloParks–Csomád (CSO-KI)

NB2-es felnőtt futsal csapatunk elmúlt négy mérkőzéséből hár-
mat is elveszített, így leszakadt a Csenger-Tiszaföldvár párostól. 
A bajnoki címről szövögetett álmainkat azonban nem kell felad-
ni, hiszen a felsőházi rájátszásban még bőven lesz lehetőségünk 
javítani. Eredmények: Csenger–Maglódi TC 5–4  Maglódi 
TC–Tiszaföldvár 1–3  Dunakeszi–Maglódi TC 5–4  Mag-
lódi TC–Miskolc 6–3.

A Maglódi Torna Club iskolában készülő kézilabda csa-
patai javából készülnek a márciusban kezdődő bajnoki mér-
kőzésekre. Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb Maglódon a 
kézilabda, nagyon sokan megszerették, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint hogy folyamatosan növekszik az igazolt sportolói 
létszám. Az U9-es korosztályban például már két-két lány és 
fiú csapatot neveztünk a bajnokságban, így mindenki játékle-
hetőséghez fog jutni. Nagyot fejlődtek a gyerekek, élvezik és 
értik is a szabályokat, emellett egyre nagyobb bennük a ver-
senyszellem is. Nagyon várják már a márciusi bajnoki rajtot, 
addig is az edzéseken kívül edzőmeccseken gyakorolnak. Az 
óvodai sportfoglalkozások keretein belül is van mindhárom 
maglódi óvodában szivacskézilabda foglalkozás. Ők főként 
a három alapmozgást (futást, ugrást és dobást) tudják elsajá-
títani. Kijelenthető, hogy sikeresen működik a kézilabda élet 
Maglódon. Külön örömteli, hogy a környező településekről is 
járnak hozzánk!                                                            Bíró Roland
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Háziorvosi rendelések
I. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Simon József 1400–1800 0800–1200 1400–1800 0800–1200 0800–1200 

Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324 424 doxolgbt@gmail.com

II. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Farkas László 0800–1200 1400–1800 0800–1200 1400–1800 1400–1800

Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324 422 maglod2praxis@gmail.com

III. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Schmelcz Anita 1400–1800 0800–1200 1400–1800 0800–1200 0800–1200

Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324 421 maglod3szkorzet@gmail.com

IV. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Márton Éva 0800–1200 1400–1800 0800–1200 1400–1800 0800–1200

Katona József utca 33. Tel: +36 29 325 969

V. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Tóth Andrea 0800–1200 1400–1800 0800–1200 1400–1800 1400–1800

Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324 426 maglod5praxis@gmail.com

Gyermekorvosi rendelések
I. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Sudhoff Margit 1300–1700 1300–1700 0900–1100 0900–1100 páros 

1000–1500

páratlan 

–Rákóczi utca 7. Tel: +36 1 211 2911 sudhoffdr@gmail.com

Egészséges tanácsadás, oltás: szerdán és csütörtökön 1100–1300 (előjegyzés alapján)

II. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Nagy Erzsébet Éva 1000–1300 1000–1300 1200–1500 1500–1800 páros 

0900–1300

páratlan 

1100–1500Rákóczi utca 7. Tel: +36 29 748 412

Egészséges tanácsadás, oltás: hétfőn és kedden 0800–1000

Fogorvosi rendelések
I. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Tóth Éva 0830–1300 1400–1900 0830–1300 1400–1900 páros 

0830–1300

páratlan 

1400–1900Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324-224/6; +36 30 157 5747

II. körzet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Dr. Szabó Ilona 1400–1900 0830–1300 1400–1900 0830–1300 páros 

1400–1900

páratlan 

0830–1300Wodiáner utca 15. Tel: +36 29 324 224/7; +36 30 680 8059

A fogászati ellátásban nem érvényesül a szabad orvosválasztás gyakorlata!

Vérvétel
Wodiáner utca 15.  kedd, csütörtök 0700–0830 

Telefonos előjegyzés: kedd, csütörtök 1100–1230 Szilágyi Irén +36 30 522 2801
Minden esetben időpontot kell kérni. 
A vérvétel eredménye a háziorvosnál vagy megbeszélés alapján vehető át.

Összeállította: Kerek Tibor

Ne legyünk betegek, de ha mégis…


