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MAGLÓD ÖSSZEFOG

A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S T E R J E S Z T É S Ű H AV I L A P J A

polgár mesteri táj ék o ztató

a koronavírus-járvány miatt hozott rendkívüli döntésekről
Az elmúlt két hétben számos intézkedés született a koronavírus terjedésének lassítása érdekében, és azóta is napról napra új
iránymutatások jelennek meg. Maglód Város Önkormányzata a
kormányzati rendelkezésekkel összhangban hozta meg a döntéseit, és folyamatosan figyelemmel
kíséri az operatív törzs ajánlásait.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az idős,
rászoruló, fokozottan veszélyeztetett lakosainkat megóvjuk, és „otthon tartsuk” őket. Az
idősek ellátását az önkormányzat szervezi közösen a házigondozói- és a családsegítő szolgálattal.
A feladat ellátásban önkéntesen részt vesznek a Magház és a Maglód Projekt dolgozói, az
óvodák és a bölcsőde alkalmazottai, a képviselőtestület tagjai. Köszönjük a nagyszámú maglódi önkéntes magánszemély jelentkezését is, akik nagy terhet vesznek le az önkormányzat válláról.
Felhívjuk az idős polgáraink figyelmét, hogy – saját biztonságuk érdekében – csak a polgármester által aláírt megbízólevéllel rendelkező személyekkel intézzék bevásárlásaikat, idegeneket ne engedjenek be lakásukba.
A járványveszély csökkentése érdekében a közreműködő
személyeket az önkormányzat szájmaszkkal és gumikesztyűvel
ellátja, de a személyes kontaktusnak a lakáson kívül kell megtörténnie.
Az önkormányzat és egy helyi vállalkozás által megkötött
megállapodás alapján a városi intézmények alkalmazottai számára a szükséges mennyiségű szájmaszk folyamatosan rendelkezésre áll.
Aki a szomszédságában, ismeretségi körében tud még ilyen
idős egyedülállóról, vagy házaspárról, jelezze munkanapokon
8-12 h között a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 06 29 325
156 vagy az önkormányzat: 06 29 526 097 telefonszámán.
Március 16-tól az iskolák zárva vannak.
Március 18-tól a városi fenntartású
óvodák és bölcsődék is zárva tartanak.
Március 23-tól a helyi buszjárat nem
közlekedik.
A kihelyezett tüdőszűrés elhalasztásra került.
Maglód Város Önkormányzata továbbra is gondoskodik az iskolai, óvodai és a bölcsődei gyermekétkeztetésről (igényfelmérés megtörtént).

Önkormányzat

06 29 526 097

A Polgármesteri Hivatal, a Maglód Projekt Kft., valamint valamennyi szolgáltató (pl.: DPMV., DTKH., falugazdász) ügyfélfogadása szünetel (sürgős esetben telefonos ügyintézés, időpontkérés lehetséges).
A MagHáz programjai és tanfolyamai szünetelnek. A Szeberényi Lajos Városi könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény zárva tart.
Szünetel a védőnői tanácsadás és családlátogatás.
A háziorvosi rendelő és az ügyelet is kéri,
hogy csak indokolt esetben keressék fel, ehhez
előzetes telefonos egyeztetés szükséges (gyógyszer felírásról, receptkiváltásról számos kormányzati tájékoztatás született).
A fogászati alapellátás szünetel, csak előre
egyeztetett időpontban, akut beavatkozást végeznek.
Megkérünk mindenkit, hogy csökkentse minimálisra a városon belüli és azon kívüli mozgását, vásárlásait egyedül intézze,
lehetőség szerint kerülve a csúcsidőszakot.
Kerüljék a város köztereit, a játszóterek és a fitness parkok
használatát, annak ellenére, hogy az eszközök fertőtlenítéséről
rendszeresen gondoskodunk. A használat mellőzésére felhívó
táblák kerültek kihelyezésre, de sajnos nem minden létesítményünk elkerített vagy zárható.
Az üzletek, éttermek, kávézók, cukrászdák településünkön
is csak 15 óráig lesznek nyitva, kivételt képeznek a gyógyszertárak, és az élelmiszerboltok. Ételrendelés, elviteles rendelés
továbbra is lehetséges a vendéglátóhelyeken.
A ravatalozók zárva tartanak. Kérjük, hogy a temetéseket a
lehető legrövidebb idő alatt bonyolítsák le!
Kérjük, hogy csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe a postai ügyintézést!
Kérjük, hogy a médiában az operatív törzs által közölt rendelkezéseket tartsák be, mivel ezen utasítások célja a fertőzés
továbbterjedésének megelőzése.
Mindennél fontosabb most egymás támogatása, mert csak közös
összefogással tudjuk átvészelni az
előttünk álló igen nehéz időszakot.
Jelen időszakban óriási jelentősége
van az egyéni felelősségnek. Kitartást, erőt kívánok minden maglódi
lakosnak. Vigyázzunk egymásra, ha
tehetjük, maradjunk otthon!
Tabányi Pál polgármester

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

06 29 325 156

Orvosi ügyelet

06 29 526 140
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Tartsuk be az előírásokat! Vigyázzunk egymásra!
Mi a teendő, ha észleljük a tüneteket?
Magyarország Kormánya család- és gazdaságvédelmi inA koronavírus tünetei a következők: hirtelen fellépő magas láz, tézkedéseket is hozott
erős köhögés, légúti megbetegedés, fulladás, tüdőgyulladás. Ha • Átmenetileg felfüggesztette a banki hitelek törlesztő-részleteiészleljük a tüneteket, telefonon keressük fel háziorvosunkat vagy
nek visszafizetését, egyes járulékok befizetési kötelezettségét.
a helyi ügyletet a 06 29 526 140-es számon. Fontos, hogy ne sze- • Felfüggesztették a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat.
mélyesen forduljunk orvoshoz a fertőzésveszély miatt! A tünetek • Adófizetési engedményeket kaptak a taxisok, más fuvarosúlyosságától függően az Országos Mentőszolgálat munkatársai
zók és többfajta szolgáltató, kis- és középvállalkozó.
helyben végzik el a tesztet, vagy beszál• Nem kell azonnal kicserélni a lejárt
lítják a beteget a Szent László Kórházba.
személyi okmányokat, és a gépkoA világjárvánnyá nyilvánított koAz enyhe tünettel rendelkező személyek
csik lejárt iratait.
ronavírus novemberben a kínai
hatósági házi karanténban, elkülönülve
• A kormány átmenetileg megtiltja
Vuhan városából indult. Néhány
a családjuktól gyógyulnak, a súlyosabb
a munkaadóknak a munkavállalók
hónap alatt Európát is elérte, eleseteket pedig kórházban kezelik.
egyoldalú elbocsátását is.
sőként Olaszországban jelent meg.
• Átmenetileg meghosszabbítják a
Hazánkban március 4-én regisztKorlátozások léptek életbe
gyest és a gyedet, stb.
rálták az első fertőzötteket. A jár• A határokat lezárták, és azokon csak
• A kormány gondoskodott maszványból már többen kigyógyultak
magyar állampolgárok léphetnek át.
kokról, kesztyűkről és lélegeztető
(számuk szerencsére nő), de sajnos
Az öt, fokozottan fertőzött országokkészülékekről.
halálos áldozatok is vannak. A korból érkezőket – Kína, Dél-Korea,
mány rendeletei, és a helyi döntés
Olaszország, Izrael, Irán – pedig 14
Honnan tájékozódjunk?
jogán Maglód Város Önkormánynapos hatósági házi karanténra ítélik.
A koronavírusról számtalan rém-, és álzata is megtett minden szükséges
• Bezártak az egyetemek és távoktatáshír terjed, ezért szeretnénk mindenkit
lépést ahhoz, hogy megóvja a laban működnek tovább. Az általános
megkérni arra, hogy csak hiteles, ismert
kosságot a fertőzéstől.
és középiskolákban pedig intézméhírportálokról tájékozódjanak! Az aktuányen kívüli digitális oktatás zajlik.
lis hazai helyzetről koronavirus.gov.hu
A pedagógusok, akiknek szükséges, kis csoportokban to- weboldalon, az ingyenesen hívható 06 80 277 455 és 06 80 277
vábbra is biztosítanak az épületben felügyeletet, illetve ét- 456 zöld számokon és a Koronavírus tájékoztató oldal Facebook
keztetést a tanulóknak.
oldalon értesülhetnek első kézből.
• Az óvodák és bölcsődék működéséről a helyi önkormányzaA helyi járványügyi intézkedésekről a maglod.hu-n és a
tok döntöttek. Tabányi Pál polgármester rendelkezése szerint Maglód Város Önkormányzata Facebook profilon szerezhetmárcius 17-től ezen intézmények határozatlan időre bezártak. nek valós információkat.
• Az élelmiszerboltok, benzinkutak, gyógyszertárak, drogériAz operatív törzs minden nap tájékoztatót tart, melyet az
ák, illatszer-, és egyéb higiéniai üzletek, valamint a posták M1 csatorna is közvetít.
Összeállította: Kiss Nóra
lehetnek nyitva egésznap. Ennek minden helyi üzlet eleget
is tett, többjük az időszakos bezárás mellett döntött.
(Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a cikk lapzártakor,
• Nem lehet megtartani semmilyen rendezvényt, előadást, vagyis március 23-án készült, így a leírtak az addig ismert kötáncos és zenés eseményt. Ennek értelmében a maglódi rülményeket, intézkedéseket foglalja össze. Csak remélni tudjuk,
események is lemondásra, elhalasztásra kerültek, melyről a hogy mire az Önök kezébe kerül a lap, pozitív változások törMag-Ház közösségi oldalán folyamatosan beszámol.
ténnek.)

Köszönet és hála!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a
nehéz helyzetben – saját egészségüket veszélyeztetve is – embertársaikat szolgálják! Köszönet az egészségügyben dolgozóknak, a kereskedelemben tevékenykedőknek, a gyógyszertárak, a posta és a még nyitva tartó szolgáltatók munkatársainak,
a taxisoknak és a fuvarozóknak. A családsegítő munkatársaknak, a házi gondozóknak, az önkéntes segítőknek, a polgármesteri hivatal, az iskola és a MagHáz
ügyeleteseinek. Köszönet azoknak az önkénteseknek, akik varrják a maszkokat.
A polgármesternek, az alpolgármestereknek, a képviselőknek. A munkába járóknak
és a home office-ban tevékenykedőknek.
Köszönet az iskola vezetőinek, tanárainak,
tanítóinak, a szülőknek, a tanulóknak, és a
távoktatás technikai segítőinek! Az óvodák
és a bölcsőde ügyeleteseinek. A vigaszt
nyújtó egyházi személyeknek.

Köszönet idős lakótársainknak, akik otthon maradnak.
A fiataloknak, akik segítenek az idősebbeknek. Akik a
gyógyszertárban, a boltban és a postán előre engedik a segítőket. Az önkéntes karanténba vonulóknak.
Köszönetet mondunk azoknak, akik kommentjeikkel ös�szefogásra és együttérzésre buzdítanak. És minden más maglódi polgárnak, aki felelősségteljesen és türelemmel viseli e
történelmi helyzetet.
Szeretnénk kifejezni részvétünket az
áldozatok rokonainak, és együttérzésünket
minden kárvallottnak. Akik elveszítették
munkájukat, akiknek tönkrement a vállalkozásuk, veszélybe került a megélhetésük.
A továbbtanulásukban akadályoztatott diákoknak, és aki közvetve vagy közvetlenül elszenvedője a világjárványnak, vagyis: mindenkinek!
R.S.
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Ne pánikot keltsünk, inkább cselekedjünk!
Az 1920-as Nagy Magyar Belgyógyászati Tankönyv Felsőlégúti hurutok című
fejezete így kezdődik: hogy egy adott
kórokozó orr-, orrgarat-, torok-, mandula-, légcső-, hörgő- vagy tüdőgyulladást okoz, nem az adott kórokozó milyenségétől, hanem inkább a szervezet
ellenálló-képességétől függ.
Tehát nincs rá gyógyszer, a beteg immunrendszerétől függ, ki hogyan vészeli
át a fertőzést. És a tudatosságától, hogy
megértse, miért kell otthon maradni.
Ha a megfertőződött beteg elmúlt 70
éves, akkor 96,4% az esélye annak, hogy
meggyógyul. Ha elmúlt 80 éves, akkor
csak 72,2%, feltéve, ha nincs egyéb súlyos betegsége, melyek tovább rontják a
túlélés esélyét. Vagyis a saját szervezetünk védi, illetve gyógyítja meg magát.
Gyerekek, fiatalok is lehetnek tünetmentes vírushordozók, de ők általá-

ban lábon kihordják a fertőzést, viszont
továbbadhatják az idős rokonoknak,
nagyszülőknek, ezért kell kerülni az emberi érintkezéseket.
A szervezet testhőmérséklet-emelkedéssel védekezik a kórokozók ellen. Lehetőleg kerülni kell a 37-38 fokos láz
csillapítását, (kivéve a lázgörcs, súlyos
keringési és légzési zavarokkal küzdő
pácienseket), mert a szervezetünk lázzal
védekezik, amíg 2-3 nap alatt kialakul az
ellenanyagok termelése a vírus ellen.
Hogyan terjed?
Csepp infekcióval (köhögéssel, tüsszögéssel), ezért tartsuk meg az 1-2 méter
távolságot egymás között. Tárgyakon is
megtapadhat, a kesztyűt, maszkot is sűrűn kell cserélni vagy kifőzni.
Teszt
A teszt a vírus ellen termelt ellenanyag
kimutatásán alapul. Ezért elejében tünet-

Kedves Maglódiak!
Megkérem a 65 év felettieket, hogy legyenek szívesek betartani a javasolt korlátozást, tartózkodjanak OTTHON! Önök
vannak a legnagyobb veszélyben a koronavírus miatt! Nem csak saját magunkért, hanem másokért is felelősek vagyunk mindannyian! Lehet, hogy nem betegszünk
meg, de a vírust hordozhatjuk és tovább is
adhatjuk! Az idősebb korosztály sokkal nehezebben gyógyul (a koruk és egyéb alapbetegségeik miatt is), ezért is fontos, hogy
közvetlenül ne érintkezzünk egymással!
A bevásárláshoz, gyógyszer kiváltáshoz kérjenek segítséget a fiatalabbaktól!
A csomagokat a kerítésre akasztva, a kapu
elé letéve fogadják és ne kézből kézbe.
A közvetlen érintkezést szigorúan kerüljék! A beszélgetéseket, segítségkérést telefonon intézzék azokkal, akikkel nem egy
lakásban laknak! Egészséggel kapcsolatos
problémáikat is telefonon beszéljék meg a
háziorvossal, és ő elmondja a további teendőket (a recept íratást is így intézzék).
Papíralapú receptre nincs is szükség, az orvos számítógépen elküldi a patikának, és
kiadják a gyógyszert. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget tud nyújtani
a gyógyszer és élelmiszer beszerzésben, ha
valakinek nincs senki, aki segítene. Az Önkormányzat is szervezi az önkéntes segítőket, szabad jelentkezni, nyilván a fiatalabb
korosztályra számítunk!
A fertőtlenítés, gyakori kézmosás,
maszk viselése mellett a legfontosabb,
hogy minél KEVESEBBET találkozzunk
embertársainkkal! A vírus terjedése ezzel

nem állítható meg, de lassítható. Ez nagyon fontos az egészségügyi ellátás miatt,
mert nem mindegy, hogy egyszerre mekkora betegtömeggel kell megküzdeniük.
Túl nagy tömeget nagyon nehéz megfelelő színvonalon ellátni, és az egészségügyi dolgozók létszáma és ereje is véges.
Tartsuk ezt is szem előtt, amikor meggondolatlanul útra kelünk! Tervezzük át a
napjainkat! Mérlegeljük, mi a fontosabb!
Itt az idő felelősségteljesebben, átgondoltabban élni a mindennapokat! Használjuk
ki az időt kertészkedésre, olvasásra, egy
kis magunkba fordulásra! Nem riogatás,
félelemkeltés volt a célom, hanem akik
nem veszik komolyan az egészet, az ő
figyelmüket szerettem volna nyomatékosabban felhívni, hogy mi a fontos. Ez
mindannyiunknak új helyzet, tanuljunk
egymásra figyelni és segítsük egymást!
Természetesen a fiatalabb korosztályra, gyerekekre is vonatkozik a kijárási
korlát betartása, mert ha ők kevésbé is
betegednek meg, de terjeszthetik a kórt!
Vigyázzunk szüleinkre, nagyszüleinkre,
hisz igen fontosak nekünk!
Köszönöm a figyelmüket, és azt, hogy
a fentieket komolyan veszik! Köszönjük
mindenkinek, aki a lakosság ellátásában
részt vesz! Elsődlegesen azoknak, akik
az egészségügyben és a kereskedelemben
dolgoznak, hisz a legnagyobb teher most
rajtuk van. KÖSZÖNJÜK!!
Falusi-Tóthné Koller Ilona,
az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke

mentes hordozó is adhat negatív eredményt, miközben már képes átadni a fertőzést. A teszt nem a fertőzés súlyosságát,
csak a meglétét jelzi.
Ezért kérjük a tünetmentes és enyhe
tünetekkel fertőződötteket is, minimálisra csökkentsék találkozásokat. Valamint a fertőzés veszélyének fokozottan
kitett idős, immunhiányos, és immun-gátló kezelést kapó embertársaikat ne látogassuk!
Mit tehetünk?
Erősítsük immunrendszerünket vitaminokkal, szabad levegőn tartózkodással
(nem csoportokban). Sűrűn szellőztessünk. Hatékony tudatos gyors bevásárlásokkal szerezzük be a legszükségesebbeket.
Tiszteljük a magunk és mások egészségét!
Dr. Márton Éva háziorvos

Vigyázat, csalók!

Kiemelten felhívjuk a maglódi lakosok figyelmét, hogy Maglód Város Önkormányzatának munkatársai semmiféle szándékkal NEM
MENNEK BE senkihez. Sem az
önkormányzat emberei, sem más
személy nem jár házról házra, hogy
fertőtlenítést végezzen otthonában,
vagy ellenőrizze azt, hogy az ott
lakóknak szükségük van-e valamire. Egészségügyi/kórházi dolgozó
NEM látogatja az időseket, hogy
szájmaszkot vagy más gyógyászati segédeszközt értékesítsen. Akik
ellátásáról az önkormányzat gondoskodik, külön megbízólevéllel
mennek, és kizárólag ajtón, illetve
kapun kívül adják át az élelmiszereket és gyógyszereket. Fontos, hogy
a maglódi önkormányzat munkatársai, önkéntesei PÉNZT ELŐRE
NEM vesznek át, mindig utólag veszik el az élelmiszer illetve gyógyszer árát, a termékek átadásakor!
Alapvető szabály: lehetőség szerint ne érintkezzenek senkivel, idegeneket NE engedjenek be a lakásukba.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Tabányi Pál polgármester
Segítségért forduljanak hozzánk:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2234 Maglód, fő u. 24.
Telefon: 06 29 325 156
Email-ben: csaladsmaglod@gmail.com
Hétköznapokon 8-12 óra között.
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Félelem vagy békesség?
Ma, amikor e sorokat írom (március 20-án) nyakig vagyunk – az
egész világgal egyetemben – a koronavírus-krízisben. Félelmetes. Szorongva lessük a híreket: hol tartunk a megbetegedések
számát illetően? Ugye nem halt meg Magyarországon megint
valaki... és Istenem, ennyien a majd’ szomszédos Olaszországban? S vajon mi lesz az újabb országos intézkedés?
Itthon vagyok, szót fogadok, nem „hősködöm”, hisz e napokban az a hős, aki megfogadja a szót; és persze mindenekelőtt mindazok, akik e krízisben teszik a megsokszorozódott
feladatukat, értünk. Innen is hála nekik, s áldás rájuk!
Furcsa ez a hirtelen jött lelassulás, elcsendesedés az amúgy
szolgálatokban és feladatokban pörgős világomban. Éppen a
napi „csendesedésem” tartom… most ez is csendesebb, mélyebb, hosszabb. Vajon ma mit üzensz, Istenem, a Bibliámból?
Olvasom, s alig hiszek a szememnek: „Ne félj, mert én veled
vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítlek, és győzelmes jobbommal
támogatlak.” – Ézsaiás 41,10 – („Mindennapi
kenyerünk” című kiadvány, bibliai idézetek az
év minden napjára, március 20.)
Döbbenet, hogy ennyire naprakész vagy, Istenem! Hogy előbb látod, érzed, hogy mi van
bennem/bennünk: félelem. Ezért ez az első szavad, hogy: Ne félj! – Mondd, miért is ne féljek?
Biztosítasz arról, hogy semmi baj nem fog történi velem, a szeretteimmel, a barátaimmal, a
lakhelyemmel… s az országban is (nem beszélve a világról) a legkevesebb? – Válaszolt: „Ne
félj, mert én veled vagyok!” – Igen, emlékszem, tudom. Amikor kislány voltam, és éjszaka felriadtam egy szörnyű álomból, anyukámékhoz futottam, s ahogy az ölelésükbe bújtam,
jelenlétük biztonságot adott. Édesanyám kisimogatta belőlem
a félelmet, fülembe súgva: „Ne félj, Kicsim, itt vagyunk!” Így
súgod a szívembe: „… ne csüggedj, mert én vagyok Istened!”
Igen, van Istenem! Van Istenünk, aki az eget és a földet, ezt
az egész univerzumot alkotta. Ő tud a mostani helyzetről. Megengedte. Hogy miért? Nem tudom. Lehet, hogy egyszer majd
megértek valamit belőle, elsősorban a magam számára. Lehet.
Nem tudom. Talán nem is kell tudnom. Amit viszont tudnom
kell – s most ezt továbbadom –, azt megüzente Isten: „Ne félj,
mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!”
Számomra ez azt jelenti, hogy ne azt kérdezzem: hogy lesz
holnap? Hanem „itt és most” átélhetem, s éljem át jelenléte
biztonságát, ölelése és szava bátorítását. S ha „szót fogadó”
vagyok, ha megfogadom a szavát, azaz a mostani jelenemben
megélem jelen-léte ölelését… ezáltal fog beteljesedni ígérete
második fele: „Megerősítelek, sőt megsegítlek, és győzelmes
jobbommal támogatlak.”
Az „ezáltal”-t: hitnek, bizalomnak hívják. Ha megbízom,
megbízunk Isten minket-szeretetében, ez az Istenbe vetett hit,
azaz bizalom. Ez nem azt kérdezi: mi lesz velem? Hanem azt,
hogy: ki lesz velem? Ki van velem? Mert valójában ez a lé-

nyeg, még akkor is, ha pillanatnyilag nem így gondoljuk. Ha
egy kisgyerek nagy útra indul a szüleivel, nem az lesz számára
elsősorban a fontos, hogy: hova, mivel, miért… hanem, hogy:
ugye, mindvégig velem maradtok?
Bizalom vagy félelem? „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.” S a kérdésre van válasz: „Kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik!”
– Ézsaiás 26,3 – Eldöntöttem, újból eldöntöttem (fontos kérdésekben határozott döntésre van szükség), hogy Isten szeretetére támaszkodom (s nem szégyellem, hogy támaszkodom),
mégpedig a szívemmel (azaz szívvel-lélekkel, egzisztenciálisan) támaszkodom Rá, tudatosan, fókuszálva, értelmileg-érzelmileg. És újból érzem, csodálkozva élem meg a csodát: „…
megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik!”
Ez a „békességcsoda” mindannyiunké lehet. Isten ajándéka,
most éppen a „koronavírus krízisébe” csomagolva. Ez a „teljes
békesség” járta át Jézus Krisztust, amikor nagycsütörtökön a Gecsemáné-kertben így imádkozott: „Atyám… ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem ahogy Te.” – Máté 26,39 – És ezzel a „teljes békességgel” lehelte ki lelkét nagypénteken
a kereszten, ezt mondva: „Atyám, a Te kezedbe
teszem le az én lelkemet!” – Lukács 23,46 –
Első pillantásra úgy tűnik, hogy ez a „teljes
békesség” a véget, vereséget hozta el. De amikor megértjük a szívünkkel (mert a fejünkkel
nemigen érthető), hogy Jézus Krisztus „érettem,
miattam és helyettem” adta oda szeretetből az
életét, hogy halálában életet nyerjünk… belenyelünk a kön�nyeinkbe, miközben szépen, lassan elárasztja szívünket a „teljes békesség”… s megéljük a „győzelmes jobbot”, a Húsvétot,
a Feltámadást: Jézus Krisztusét, s általa a magunkét is.
Kívánom e mostani vírusos, böjti, különös időben az út bejárását „teljes békességben”, örömmel megérkezve a Húsvét
életet adó „teljes békességébe”.
E „maradj otthon” zarándokúthoz osztjuk meg örömmel a
most megszületett gyülekezeti honlapunkat (balintklari.fw.hu),
ahol kétévnyi, a maglódi református templomban elhangzott
bátorító, erőt adó igehirdetések hanganyaga található. Egyelőre csak számítógépről tölthetők le az igehirdetések.
Március 29. vasárnaptól minden vasárnap – és majd Nagypénteken és Húsvétvasárnap is – 10.30-tól látható, élő istentiszteletet
közvetítünk a maglódi református templomból a Facebookon a
„Maglódi Református Gyülekezet” nyitott oldalán. Az istentiszteleteket mostantól bárki hallhatja online – nemcsak vészhelyzetben – a http://radio.juhand.hu:8000/maglodref.mp3 linken.
Református ügyintézéssel kapcsolatban megtalálnak emailben: balintklari0916@gmail.com, vagy telefonon: 0630/20
90 710. Szép református köszöntésünkkel búcsúzom szeretettel: áldás, békesség!
Bálint Klára, református lelkipásztor,
mentálhigiénés szakember

Átengedte lélegeztető gépét egy embertársának
A súlyosan fertőzött Lombardia egyik városában, Casnigoban a plébánost, Giuseppe Berardellit is megbetegítette a koronavírus. A városka hívő közössége vásárolt egy lélegeztető gépet szeretett papjuk számára. Berardelli atya azonban úgy döntött a kórházban, hogy átengedi
a készüléket egy fiatalabb betegnek. A 72 éves korában elhunyt Giuseppe Berardelli atyát, a
szükségállapot miatt nem részesülhetett díszes temetésben. Hívei az erkélyekre kiállva, március
16-án délben tapssal búcsúztatták plébánosukat.
(Forrás és fotó: araberara.it)
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Kreatívan a karanténban
A koronavírus-járvány miatt kialakult
helyzet mindenki számára nehézséget
okoz. A szülőknek a karantén idején
új kihívásokkal is meg kell birkózniuk
a mindennapokban; az eltérő korosztályú gyermekek igényeihez igazodni,
pót-pedagógusnak lenni, és ehhez még
hozzájöhet a távmunka. Tudatosan odafigyelve azonban elviselhetőbbé tehetjük a család és magunk számára a bezártságot.
A jelenlegi helyzethez igazítva érdemes napirendet felállítani, ettől a gyermekek is biztonságban érzik magukat, és
a hisztizés vagy az ellustulás esélyei is
csökkennek. Ez utóbbi ellen a rendszeres mozgással is sokat segíthetünk; fontos, hogy naponta legyen alkalmuk valamilyen mozgásos játékra, tornára vagy
akár kertben futkosásra. Lakáson belül
pedig a legjobb a bújócska, székfoglalós
játék, gumizás, ugróiskola, célba dobás.
Lufikkal is számos ügyességi feladatot
adhatunk a kisebbeknek, vagy kincsvadászatba is bevonhatjuk őket. Imádják
az akadálypályákat is, ezeket házilag

könnyen elkészíthetjük. Ne felejtsük el a
bunkerépítést sem, vagy ha rendelkezésünkre áll, felállíthatunk egy sátrat akár
a lakásban is, ahol külön kaland lehet
számukra az alvás.
Most kitűnő alkalom adódhat arra,
hogy megismertessük gyermekeinkkel a
családunk történeteit. Tarthatunk „sztorizgatós” délutánokat (akár bevonva rég
nem látott rokonainkat telefonon, vagy
online), elővehetjük a családi fotókat,
vagy esetleg videókat. Gyermekkorunk
kedvencével, a diavetítővel könnyen
leköthetjük a kisebbek figyelmét, vagy

ennek hiányában készíthetünk együtt
árnyjátékokat, bábokat, bábszínházat
kar-tondobozból.
A napirend részeként a közös házimunkával mindenki hasznosnak érezheti
magát (zenével, hogy mókásabb legyen).
Selejtezzük ki együtt a megunt játékokat, és az alkotóbb kedvű gyermekek
akár festhetnek is a falra, vagy segítsünk
nekik kitenni újabb kreációkat. A főzésbe is bevonhatjuk őket, ezzel fejlődhet a
kézügyesség, a koncentrációs képesség,
vagy akár a matematikai tudás is.
Szerencsére az interneten is rengeteg kezdeményezés indult el művészek,
pedagógusok, hírességek, vagy civilek
részéről azzal a céllal, hogy könnyeben
átvészeljük ezt az időszakot. Ingyenes
koncertek, virtuális múzeumséták, online tornaórák, mesék – és kötelező olvasmányok felolvasása… csak néhány
dolog a sok közül. Így minden tevékenységhez rengeteg ötletet találunk, fő,
hogy a család minden tagja élvezze az
együtt töltött időt.
Kalmár Csilla Imola

Minden maglódi felelős minden maglódiért
A Vecsés és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ maglódi telephelye 2020. február 27-re hívta
össze a törvényben meghatározott helyi
észlelő-és jelzőrendszert alkotó intézmények, szervezetek vezetőit és képviselőit, hogy a 2019. évi közös munkát
áttekintsék, értékeljék valamint a további hatékony együttműködéshez javaslatokat fogalmazzanak meg.
Az érintettek előzőleg írásban megküldték beszámolóikat, amelyekből
szolgálatunk jelzőrendszeri felelőse elkészítette az éves munka átfogó értékelését. A tanácskozáson 23 érintett szervezet részéről huszonkilenc fő volt jelen,
akik az önkormányzatot, a házi gyermekorvosokat, a védőnői szolgálatot, a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot és
Központot, benne a szenvedélybetegek
közösségi ellátását is, a város bölcsődéjét, a Fehér Kereszt Egyesületet, a Hétszínvirág Művészeti Óvodát, a Napsugár
Óvodát, a Lővéte utcai Óvodát, a Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, a Maglódi Rendőrőrsöt, a Maglódi Művelődés Házát,
a Református Gyülekezetet, a Maglódi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, a
MASZAT Egyesületet, és a Vecsés Járási
Gyámhivatalt képviselték.

Az elmúlt évi munka összegzése
mellett a tagok által megfogalmazott
problémákat és a javasolt fejlesztéseket, változtatásokat is igyekeztünk ös�szegyűjteni. Ezt csoportos feladatokkal
és díszletekkel tettük szemléletesebbé.
2019-ben összesen 109 írásbeli jelzés
érkezett szolgálatunkhoz, ebből nyolcvankét gyermekekről és huszonhét
felnőttekről. Legtöbb esetben a köznevelési intézmények éltek jelzési kötelezettségükkel. A helyi szakemberek beszámolói alapján megállapítható, hogy
nőtt a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek száma, a családokban gyakoribbak a nevelési problémák, a gyermekek körében nőtt a lelki-mentális
problémák előfordulása. Megoldandó
feladatként fogalmazódott meg az új
bölcsőde igénybe vételéhez a helyi közlekedés változtatása, a pszichológiai,

nevelési témákban előadások, szülőfórum, szakmai műhelyek szervezése.
A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-és jelzőrendszer működését
szabályozó törvények értelmében a gyermekek különös figyelmet kell, hogy kapjanak kiszolgáltatott helyzetüknél fogva.
Ugyanígy az egyedül élő idős, szociális
és mentális problémákkal küzdő egyének, családok segítése is fokozott figyelmet igényel. A jelzőrendszeri tagokon
túl az állampolgárokat is mérlegelés nélküli jelzési kötelezettség terheli, amen�nyiben a gyermekek veszélyeztetettségére utaló információk birtokába jutnak,
illetve életüket, testi épségüket súlyosan
veszélyeztető helyzetet tapasztalnak. Ha
a családon belüli erőszaknak a kiskorú
sértettje vagy TANUJA volt, minden
esetben megvalósul a kiskorú veszélyeztetése, ezért szükséges jelzéssel élni,
amelyet szolgálatunknál személyesen a
Maglód, Fő út 24. szám alatt, telefonon
a 29/325-156-os számon, munkaidőn túl
17 órától a 06 30 184 4942-es ügyeleti
számon, vagy a 06 80 212 021-es 24 órás
ingyenes gyermekvédő számon tehetnek
meg. Email címeink:
csaladsmaglod@gmail.com,
gyjszmaglod@gmail.com.
Mayerné Lénárd Aranka
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Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tárgya: HÉSZ és TSZT eseti módosítása
Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. hozzálátott a város településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos
Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban eseti módosításra kerül a
Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv.
A tervezett változásokról, a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat.
Terveink szerint egyszerűsített eljárás keretében módosításra kerül a városközponti övezet a Wodianer utca mindkét oldalán. Rendes hatósági eljárással bővülnek gazdasági kereskedelmi és ipari
célú fejlesztési övezeteink a 31-es út mentén és a déli külterületünkön. Megváltozik az Óhegy fejlesztési terület övezeti besorolása.
A változtatási szándékunkkal szeretnénk elősegíteni az épített és természeti környezet minőségének javítását, a városi
ranghoz méltó településközpont kialakítását, a közúti közlekedési hálózat biztonságosabbá tételét és a helyi gazdaságfejlesztés környezetének jelenkor elvárásaihoz történő igazítását.
Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni
jogosult személy

• valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel

összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti,
mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• valamennyi, Maglódon működő civil szervet,
• valamennyi, Maglódon működő elismert egyház.
Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a
fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2020.
április 20-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
• papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat
Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.),
vagy
• elektronikus levélben a maglodpartner@gmail.com e-mail
címre.
• Mivel a Kormány a koronavírus járványveszélyre tekintettel a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. §-ával – a résztvevők számától és a helyszíntől függetlenül – megtiltotta
rendezvények, gyűlések tartását, a partnerségi egyeztetés
során lakossági fórum tartására nem kerül sor.
Az elkészült tervek elérhetőek az alábbi linken:
http://maglod.hu/index.php/omkormanyzati-hirek/2087felhivas-partnersegi-egyeztetesre
Maglód, 2020. március 24.
Tabányi Pál polgármester

Testületi ülés
A képviselő-testületi ülés a koronavírus
járvány ellenére számos fontos kérdésben hozott döntést.
A képviselő testület egy intézkedéscsomagot fogadott el a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának emelése
érdekében. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ előírásai alapján döntött az
5. háziorvosi körzet elindításáról. Maglódon több mint 10 ezer, 14 éven felüli
lakos van, ami indokolja az intézkedést.
1300 fővel elindul az új körzet. Az új
1300 fős körzet kialakítása a már működő körzetek körzethatárainak módosításával megtörtént és véleményezésre
továbbításra került.
A közbeszerzésekről szóló törvény
alapján a testület elfogadta a közbeszerzési tervet. Az idei évben a háziorvosi
ügyelet ellátását kell – közbeszerzési

eljárás keretében – meghirdetnie az önkormányzatnak.
A Maglódi Torna Club 2017-ben pályázott a Magyar Kézilabda szövetségnél társasági adó támogatásból megvalósítandó sportcsarnok építésére. De
sajnos hiába a sok előkészítő munkálat,
területvásárlási előszerződés, a szövetség elutasította a pályázatunkat. Számos tárgyalást folytattunk vállalkozói
beruházások keretén belül megvalósuló
sportcsarnoképítésről, de az elkészített megvalósulási terv alapján készített
költségvetés törlesztő részleteinek finanszírozását nem bírja el városunk költségvetése. Ezek után a sportegyesület
újra felvette a kapcsolatot a kézilabda
szövetséggel és a kapott iránymutatás
szerint ismét benyújtotta a sportcsarnok építésére vonatkozó pályázatot. Az

önkormányzat együttműködő félként a
saját erő biztosításával támogatja a pályázati cél megvalósítását.
A Lövéte utcai Szivárvány óvoda vezető megbízatása lejárt. A Képviselő testület Gönczyné Szabó Judit óvodavezető
elmúlt 5 éves munkája iránt maximális
elégedettségét fejezte ki és egyhangú
döntéssel további 5 évre megbízta az intézményi feladatok ellátásával.
Szeberényi Lajos Városi Könyvtár munkatársának, Homok Zoltánnak
könyvtár-vezetővé történő kinevezését
egyhangú döntéssel támogatta a testület.
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel a képviselőtestület áprilisban
nem ülésezik. Elmarad az április végére
tervezett lakossági fórum is, melynek új
időpontját a későbbiekben közöljük.
Fajka Szilvia sajtóreferens
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A Vermesy Péter Általános Iskola és AMI tájékoztatója a beiratkozáshoz
Az alsó tagozat legfontosabb célja a módszertani sokszínűségre alapozott biztos olvasási,
írási, számolási készségek kialakítása. Ezt
úgy szeretnénk elérni, hogy tanítványaink
nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben tanuljanak, és érezzék jól magukat az
iskolában. A képességek fejlesztésére, a napi
leckék gyakorlására, a szabadidő tartalmas eltöltésére napközis foglalkozásokat szervezünk
délután négy óráig. Az említett célok elérése
érdekében a leendő első évfolyamon a tanítás a normál általános iskolai tanterv alapján,
minden osztályban egységesen történik majd.
A művészeti osztályok tanulói az általános
iskola mellett heti két órában a művészeti
iskolába is járnak, de egy-két órában a többi
osztály programját is szeretnénk színesíteni az
alábbiak szerint.
Dráma irányultság
– Holkó Ágnes tanító – 1.b osztály
Drámafoglalkozásaink különlegesek, hiszen
ezeken az órákon alkalmazott dramatikus
játékok célja a kisgyermek személyiségének harmonikus és differenciált fejlesztése,
a kapcsolattartás, közlés megkönnyítése. Az
iskolában használt módszer a játékra alapoz,
a gyermeki cselekvésre koncentrál, feltárja
és fejleszti a gyermek kreatív képességeit.
Sok mesével, verssel és játékkal várunk minden leendő elsős kisgyermeket.
Matematika irányultság
– Vass Krisztina tanító – 1.e osztály
Ebben az osztályban kiemelt szerepet kap
a logikus, problémamegoldó gondolkodás

fejlesztése sok-sok játékkal. „Munkámban a
gyermekközpontúság vezérel.” Éppen ezért
kiemelt cél, hogy minél érdekesebben, logikát, gondolkodást fejlesztő eszközök felhasználásával motiváljuk a gyerekeket. A gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének
érdekében boldogságórák is lesznek, melyek
a pozitív gondolkodást, az önismeretet fejlesztik és a közösséget építik.
Angol nyelvi irányultság
– Kissné Czedik Gyöngyi és Pap Rafaelné
tanítók – 1.c osztály
Már elsőben is lesznek (a többi osztályban
harmadiktól) angol nyelvi foglalkozások.
Természetesen játékosan, mondókák és énekek tanulásával. A tanórákat, foglalkozásokat
a két tanító egész napos oktatási formában
szervezi meg. Előnye, hogy a házi feladatot
itt végezzük, a tankönyveinket az iskolában
tároljuk egész héten, csak a hétvégére viszik
majd haza a tanulók. A tanórán kívüli foglalkozások során változatos, a gyermekek napi
igényeinek megfelelő szabadidőt tudunk biz-

tosítani, megkönnyítve ezzel az óvoda-iskola
közti átmenetet.
Néptánc irányultság
– Tóth Csilla tanító – 1.a osztály
A cél, hogy az együtt töltött négy év folyamán olyan osztályközösséget alakítsunk ki
a gyerekekkel, ahol megtanulják tisztelni,
segíteni, elfogadni egymást. A művészeti
iskola keretében a gyermekek játékosan sajátítják el a magyar néptánc alapmotívumait.
A ritmus és a tánc jó hatással van a tanulók
értelmi működésre, javítja a koncentrációs
készséget. Sikerélményhez jutnak, növekszik
az önbecsülésük, amely nagyban hozzájárul
a pozitív énkép kialakulásához.
Művészeti irányultság
– Szencziné Bajári Mária tanító – 1.d osztály
Az osztály csodálatos mindennapjait a művészeti tevékenységek hatják át, melyek
nagyban hozzájárulnak az alapvető tanulási
képességek gyors fejlődéséhez. A gyermeki
kreativitásra építve, a művészeti iskola keretében oktatott ének és a hangszer fontos
szerepet kap a tanulók felkészítésében, de a
táncra is lesz lehetőség. Az eredmény egy jó
osztályközösség, kellemes hangulat, játékosság, boldog gyermekarcok, melyet a közös
szabadidős programok is megalapoznak.
Az általános iskolai beiratkozás módja, időpontja, helyszíne a koronavírus járvány miatt
egyelőre nem ismert. Amennyiben tájékozódni szeretnének, kísérjék figyelemmel az
iskola honlapját.

Némethné Mézes Judit könyveivel minden jelentős könyvesboltban találkozhatunk, a szerzővel
pedig a nyaralói iskolában. Maglódon tanít a kétgyerekes édesanya. Tanítói pályája a Jászberényi Tanítóképző Főiskoláról indult, írói ambíciói pedig akkor csúcsosodtak ki, amikor megszülettek a gyerekei, akiknek stresszoldó meséket talált ki.

Stresszoldó mesék

Akkor kezdtem meséket kitalálni,
mikor tanítónőként végeztem Jászberényben. De a mesék lejegyzésére
csak a gyermekeim születése után
vállalkoztam. A húgom biztatott arra, hogy ne vesszenek el
az esti meséim, amit annyira szerettek a gyermekeim. Először
blogot indítottam Mézes mesék – Édes mesék címmel. Olyan
nagy sikere lett, hogy a rádióban kezdték leadni a meséim,
majd felkeresett egy kisebb könyvkiadó és 2017-től jelentek
meg mesekönyveim. Sok éven át tartottam stresszkezelő tanfolyamokat felnőtteknek. De nem csak a felnőttek lehetnek
frusztráltak, stresszesek, hanem bizony a gyermekek is! Édesanyaként, tanítónőként naponta találkozom ilyen helyzetekkel.
Ez indított arra, hogy olyan mesekönyveket írjak, amelyek
oldják a stresszt. Könyveimet úgy építettem fel, hogy minden
mesém előtt pár soros bevezető áll a felnőttek számára, amiben a gyermekek egy-egy stresszhelyzetéről írok. Így próbálok
gyakorlati tanácsot, segítséget adni a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, mikor melyik mesét olvassák el a gyermekeknek. Most a Gondűző meséken dolgozom. Reményeim
szerint az idei Ünnepi Könyvhétre jelenik meg.

2018-ban csatlakoztam a maglódi Vermesy Péter Általános
Iskola alsó tagozatos tantestületéhez. Itt rendkívül jó a kollektíva. Nagyon sokat számít, hogy bátorító, támogató légkör
vesz körül, úgy a vezetők, mint a kolléganők kiváló munkatársak. Folyamatosan segítenek, tanácsolnak, lelkesítenek, mellém állnak és ez a lelki háttér elmondhatatlanul sokat jelent a
pályán. Jelenleg dráma-tagozatos első osztályban dolgozom.
Nagyon szeretem a drámajátékot, és örömmel tanítok a kisebb
gyermekeknek ilyen foglalkozásokat. Bízom abban, hogy a
szülők és a kollégák is elégedettek a munkámmal! Tavasszal
nagy megmérettetésben lesz részünk. A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó dél-pesti fordulóján veszünk
részt. Lázár Ervin: Zöld lific című meséjét dolgoztuk fel. Jó
látni, mennyire élvezik a gyerekek! Kinyitja a félénkeket, egymáshoz kapcsolja a széthúzásra hajlamosabbakat, felemeli a
lehajtott fejecskéket, magabiztosabbá tesz a beszédben, a közös munkában, a sikerben vagy épp az átmeneti kudarcokban.
Hiszem, hogy a drámajáték játékos alapja lesz annak, hogy
a gyerekek megtanuljanak közösségben megszólalni, ki tudják
fejezni az érzelmeiket, a bennük érlelődő gondolatokat.
Mézes Judit
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Így mulatnak a maglódi szlovákok
Fergeteges bállal zárult a február Maglód Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatának köszönhetően, hiszen a hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a MagHázban a Szlovák Batyus Páros Bál.
A hivatalos megnyitó után közösen énekelték el a magyarországi szlovákok himnuszát, majd a Kacamajka Táncegyüttes
maglódi, a Keresztúr Táncegyüttes keresztúri táncokat adott
elő. Ezután a Nők Klubja egy fergeteges menyecske tánccal,
Szentesi Nikolett és Szentesi Zoltán párchoványi csárdással

örvendeztette meg a jelenlévőket. (E koreográfiájukkal a fiatal
tehetségek a tavalyi szarvasi szlovák minősítőn aranykoszorút
és arany rozmaringot kaptak.)
A fellépéssorozatot a Roszicska Hagyományörző Egyesület
produkciója zárta, akik maglódi táncok előadásával kedveskedtek a bálozó közönségnek, műsoruk végén pedig egy közös
„marsba” is bevonták őket.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is az Újhartyáni zenekar
fújta a talpalávalót, megalapozva ezzel az est további jó hangulatát, és a hajnalig tartó mulatozást. Nem maradt el a tombola
sem, melyre rengeteg felajánlás érkezett helyi vállalkozóktól,
civilektől és civil szervezetektől.
Szentesi Zoltán, városunk szlovák nemzetiségi önkormányzatának alelnöke szerint az idei bál is jó példája magyarországi szlovákság összefogásának: „A szokásoknak megfelelően
meghívtuk a környékbéli szlovák önkormányzatokat, akik közül Kistarcsa, Nagytarcsa, Keresztúr és Cinkota voltak jelen,
valamint több megyei és országos szlovák képviselő! A bálra természetesen meghívást kapott Tabányi Pál polgármester,
Kérges László alpolgármester és Németh Mihály evangélikus
lelkész is. Az est folyamán Földi Csillának és Meglécz Bélának megköszöntük az előző választási ciklusban nyújtott munkájukat."
Kalmár Csilla

Szeretnék önálló alkotóvá válni
A tapolcai születésű Bors Györgyit a
festés segítette át a nehéz gyermekkorán. Tanulmányai elvégzése után
másfelé sodorta az élet. Két éve határozta el, hogy a képzőművészet területén képezi magát. Azóta sorra
gyártja alkotásait, és izgatottan készül élete első kiállítására.
–Édesanyám korai, tragikus halála
beárnyékolta gyermekkoromat. Nehéz
ezekről az évekről beszélni, a lényeg az,
hogy nevelőintézetbe kerültem 8 évesen
és ott éltem 18 éves koromig. Már az
intézeti évek alatt is kiderült számomra, hogy a rajzolás, festegetés nyújtja a
legnagyobb vigaszt. Tanáraimtól, nevelőimtől, társaimtól is elismeréseket kaptam rajzaimra. Későbbiekben is hasznát
vettem kézügyességemnek, hiszen női
szabó szakmám lett. A gimnázium elvégzése után a Zsigmond Kiràly Főiskolát választottam, ahol a szakdolgozatomat Leonardo munkásságáról írtam.
A 41 éves festőnő 2007-ben ment
férjhez, ezzel megvalósult élete álma.
– 2007 óta igazi családban élhetek
és megkezdődött életem legszebb szakasza. Nagyszerű férjem és csodálatos
kisfiam szilárd támaszt nyújtanak ma is
az alkotómunkához – folytatta a 41 éves
családanya, aki két éve kezdte magát fejleszteni a festészet területén.
– Megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy az önképzés már kevés szá-

momra, és szeretnék többet megtudni
az olajfestészetről, az olajfestés technikáiról. Hosszú keresés után a Zsilip Art
Center festőtanodát választottam, ahol
Gasztonyi Kálmán mester irányítása

alatt kezdtem el az intenzív ismerkedést
az olajtechnikával. A tőle tanult különböző festészeti eljárások, technikák
megtanulásával magabiztosabban tudom
megfogalmazni saját, belső vízióimat a
bennem megszülető képeket, hangulatokat, érzéseket. Mesterem gondosan
ügyel arra, hogy csak technikai, szakmai
ismereteket adjon át, nem akar egyéb
módon befolyásolni minket, megtartva
ezzel annak lehetőségét, hogy szuverén
alkotóvá válhassunk. A tanodai tanulmányképek elkészítése mellett, szinte
azonnal elkezdtem otthon a saját képeimet is festeni. Feltartóztathatatlanul tör-

nek elő belőlem a megfestendő érzések
– a múltam, jelenem – olyannyira, hogy
párhuzamosan 4-5 képen is dolgozom.
Nagyon precízen festek, így szinte „kín”,
hogy nem tudok még gyorsabban haladni. Képeim talán a szimbolizmushoz,
szürrealizmushoz állnak a legközelebb,
itt-ott kubista jegyekkel, de igazából az
álmaim eklektikus kivetülései. Alkotásaim sikerrel szerepeltek különböző
pályázatokon, aminek köszönhetően egy
budapesti galéria is lehetőséget kínált,
hogy bemutatkozhassam náluk – mondta
a művésznő.
Györgyi festői munkássága idén
fordulóponthoz érkezett.
– Nagyon hosszú még a tanulás útja
előttem, hogy magabiztosabbá válhassak,
és semmilyen akadálya ne legyen annak,
hogy bármit el tudjak „mesélni”. A cél kitűzve, az elszántság, kitartás, szenvedély
megvan hozzá! Szeretnék önálló alkotóvá válni és olyan képeket reprezentálni,
melyeknek tartalmi mondanivalójuk is
van az esztétikai érték mellett. A tervek
szerint az idén megrendezésre kerül életem első nagy bemutatkozása Győrben.
Az a megtiszteltetés ért, hogy Mesterem
elfogadta meghívásomat és velem együtt
mutatja meg festészetét. Itt szeretnék köszönetet mondani családomnak, a Zsilip
festőtanoda dolgozóinak és természetesen a Mesteremnek! Nélkülük nem bontakozhatnék ki.
Kiss Nóra
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Megköszöntöttük a maglódi hölgyeket
Már hagyomány, hogy Maglódon a férfiak felköszöntik a nőket
szervezett formában nőnapon. Az idén sem történt ez másképpen.
Március 8-án a Mag-házba elhívtuk a maglódi hölgyeket, és a már
évek óta összeszokott férficsapat műsorral ajándékozta meg őket.
Tíz műsorszám állt össze. Először Pintér Tibor lépett a mikrofon elé, aki egy operett darabot énekelt. Őt Turós György követte, aki nem is olyan régen még rockzenével foglalkozott, most
pedig két kellemes, könnyed számot énekelt, és gitárral kísért. Az
énekesek után Homok Zoltán saját versébe foglalta gondolatait.
Petrovics János magyar nótával
lágyította a hölgyek szívét. Több
generáció is képviseltette magát,
mert János után Gábor Dávid és
Kérges Dani gitárszóra énekeltek
modern dalokat. A méltán híres
Magdala kórus férfi tagjai is képviseltették magukat Makk-dala
néven. Ők modern hazai és külföldi dalokat énekeltek természetesen magyarul. Jósvai József gitározott, és akik énekeltek:
Ecseri Illés, Gecsei Péter, Katona József, és Rédey Krisztián.
Az énekeket egy kétfős apa-fia társulat követte, amelyben rövid történetek követték egymást, fiam és jómagam előadásában.
A Bokréta dalkör is kivette a részét az éneklésből, akik nőnapra
illő férfias népdalokat énekeltek. Az ő nevüket sem hagyhatom ki,

így a tagok Meglécz Béla, Krucsó András, Kostyák Attila, Pintér
Tibor, Koska György, Ecseri Illés és Sütő Gábor.
Ezen az estén a főszerep igazán a zenéé volt, hiszen a maglódi hölgyek nagy tapssal jutalmazták Tóth István, Bak Ernő és
Kostyák Attila trióját, akik saját átiratú ismert
dallamokat játszottak. Tóth István több
szólóénekest is kísért a délután folyamán.
A befejező
műsorszám
a Kacamajka táncegyüttes
meglepetése volt.
Ők az este folyamán egy szimfonikus zenekart
alakítottak egy
vak karmesterrel. A műsor végén minden fellépő
megragadott néhány szál virágot, és leszaladva
a színpadról átadták a hölgyeknek az ajándékot.
A fellépő férfi társaim sok tapsot kaptak ezen az
estén. Várjuk mi is a jövő évi ünnepséget, amikor
már puszit is kaphatunk, amikor átadjuk a virágokat
a maglódi hölgyeknek, hiszen idén ez is elmaradt a járvány miatt.
Kérges László

Márciusi gondolatok
Március tizenötödike nekem valahogy
mindig is olyan magasztos ünnep volt.
Gyerekkoromban nem volt hivatalosan
munkaszüneti nap, de már az óvodából
mi is kijártunk a Petőfi szoborhoz, mint
a mai kisovisok, és elhelyeztük azokat
a zászlókat, melyeket mi, akkori óvodások készítettünk. Általános iskolás koromban is évente jártunk a
szoborhoz ünnepelni. Szerette is
minden gyerek az ünnepet, mert
aznap rövidített órák voltak, tanítás sem igazán volt. Hálás vagyok
pedagógusaimnak, akik segítettek
és belénk ültették a hazaszeretetet. Felnőtt koromban értettem
meg csak igazán, hogy miért is
nem engedte az akkori hatalom,
hogy igazi ünnep legyen Március
15., vagy miért nem volt lehetséges nyilvánosan Petőfi csontjainak kutatása. Így 35-40 év távlatából úgy érzem, hogy megtűrt
ünnep volt a tavaszi forradalom emléke
a '70-'80-as években. Talán modernkori
történelmünk 1848-tól számítható, ezért
olyan kedves sok embernek ez az ünnep.
Megannyi mindent köszönhetünk a forradalomnak, amely kihatással van ránk ma
is. A forradalom adta az önálló honvédő
katonaságunkat, mely alapja napjaink

hadseregének. Ha nincs a forradalom,
nem jön el a kiegyezés és nem jönnek el a
„boldog békeidők”, mely 1867-től az első
világháború kitöréséig tartott. Ebben az
időszakban volt Magyarország a legerősebb, ekkor érte el a legnagyobb fejlődést
a szétszakítása előtt.

Tavalyi felvétel, Bertalan Timea fotója

Maglódiként, 1848-hoz kapcsolódva
meg kell említenem Petőfi Sándort, akinek
szülei itt éltek településünkön. Szeberényi
Lajost, aki Petőfi kortársa volt, könyvtárunk és helytörténeti gyűjteményünk
névadóját, aki Maglódon épp 200 évvel
ezelőtt született. A szabadságharc idején
Kossuth Hírlapjának volt munkatársa,

illetve a kormány lapjának, a Nép Barátjának egyik társszerkesztője. Szeberényi
író volt, költő, fordító, pedagógiai és retorikai szakíró, szerkesztő, lelkész, teológiai
tanár, helyhatósági képviselő. Petőfivel
szorosnak induló diákbarátságuknak egy
csúf vita vetett véget. Szeberényi Lajos
Pozsonyban nyugszik, a kecskekapui evangélikus temetőben. Az
2020-es évet így Szeberényi évnek
neveztük el, és ha lehetséges, az év
folyamán több alkalommal megemlékezünk róla.
A szabadságharcban negyvennégy maglódi újonc vett részt
1848 szeptemberétől, 1849. május 24-én pedig a 905 fős falu
további négy újoncot állított. Ös�szesen épp 48-at.
Az idei ünnepséget átírta az
élet. A világjárványra való tekintettel nem volt hivatalos ünnepség.
Számomra a '48-as forradalom
nagyságát mutatja az is, hogy több mint
150 év után, a lemondott megemlékezés
ellenére is akadtak olyanok, akik senkivel sem egyeztetve eljöttek a Petőfi szoborhoz, eljöttek a Pakányi házhoz is, és
fejet hajtottak 1848 emléke előtt. Őrizzük
együtt emléküket tovább, minden márciusban!
Kérges László alpolgármester
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Európa élvonalában
Csoportunk 17 éve alakult önálló egyesületként Maglódon. A mazsorett beépíti koreográfiájába a különböző táncstílusokat, melyet formációzva, közben
botot forgatva kiviteleznek a lányok.
Twirling-technikát is tanulunk, mely
a bot testen való gördítését jelenti. Ma
már négy korcsoportban tanuljuk a botforgatás nem könnyű tudományát. Létszámunk egyre nő, összlétszámunk száz
felett van. Legnagyobb a senior-csoportunk, sok külföldi szereplésen, turnén volt már. Így a Ceglédi zenekarral
Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Macedóniában, a Váci
zenekarral pedig Dél-Franciaországban
jártunk, de voltunk már Ausztriában,
Bulgáriában és Erdélyben is.
Csoportunk több országos bajnoki
cím tulajdonosa, és 6 Európa-bajnoki
címmel, valamint több EB 2. és 3. hel�lyel is büszkélkedünk.
Az előző évek sikereit a tavalyi évben
ismét növeltük nemzetközi szinten is. A
senior nagycsapat Európa-bajnok lett.
Négy produkciónk az Európa-bajnokságon II., egy pedig III. helyezést ért el.
Az I. Majorett Világbajnokságon csapatunk bronzérmes lett. Többször nyerte
el csapatunk az első helyet a települések
versenyén a Siófoki Vándorkupa versenyen, és többször nyerték el a Miss
Majorett címet is, melyet az összes produkció közül a legmagasabb pontszámú
előadás kapja.
Egyesületünk a Maglódi Tánc és
Közhasznú Egyesület – MATE – két te-

vékenységi területet ölel magába, egy új
sportágat a sporttwirlinget, és ennek táncosabb népszerűsítését a mazsorettet képviseli. Maglódon a fiatalok körében egyre
népszerűbb a tánc. Ezt bizonyítja, hogy
létszámunk évek óta szinte változatlan.
A mostani körülmények között (tornatermi beosztás) ennél magasabb létszámmal
nem is tudunk már foglalkozni. A szólisták, duók, kiscsapatok felkészülésére
ennél több tornatermi órára lenne szükség. Öröm, hogy sok tehetséges gyerek
jár hozzánk, de üröm, hogy nem tudunk
minddel külön foglalkozni.

A gyerekek szívesen jönnek hozzánk
szabadidejüket kulturáltan, hasznosan
eltölteni, városunk értékeit megbecsülni,
megőrizni. Nemcsak részt veszünk városunk, régiónk kulturális és sport életében, hanem jó néhány saját rendezvényt
is szervezünk. Azokon sok érdeklődő
vesz részt, és mi is sok helyre jutottunk
el, ahol méltóan képviseljük Magyarországot, Maglódot. Versenyzőink meg-
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tanultak ennek megfelelően viselkedni,
segíteni egymásnak, másoknak, és barátságokat, kapcsolatokat kialakítani.
A nagyobbak jó például szolgálnak a kisebbeknek.
Tevékenységünket országos szinteken
is elismerik. Tagjai vagyunk országos
szinten a Magyar Mazsorett Szövetségnek, a Magyar Twirling Szövetségnek,
régiós szinten a Pest Megyei Twirlingés Mazsorett Szövetségnek.
A gyerekek, fiatalok tanulás után a
szabadidejükben vállalják a próbákat,
az edzéseket, szemináriumokat, fellépéseket. Ebben is kiemelkedő szerepet
kap Maglód, és a régió, hiszen minden
olyan megmozduláson részt vettünk,
ahol a civil szerveződések lehetőséget
kaptak a megmutatkozásra, a faluközösség építésére, a kultúra, a hagyományok
ápolására tágabb környezetünkben is.
A gyerekeknek az edzéseken kívül rendszeresen szervezünk oktatást, lehetőséget
adunk a mozgáskultúrájuk szélesítéséhez,
a csoporttevékenység elsajátításához, a
szereplés, a megmutatkozás nehézségeinek felismeréséhez, felülkerekedéséhez. Megtanítjuk, hogy egymást segítve,
együttműködve a közösségnek építő ereje
van, és a közösségek együttműködése sok
mindent megmozdít akár egy városon belül is.
A csoportok edzői: Hegedűs Boglárka, Béki Dzsenifer, Orosz Kitti, Skumát
Judit, Papellás Orsolya. Az egyesület vezetője Osztertágné Szeili Mariann.
Osztertágné Szeili Mariann

Sikeres Taekwondo övvizsga Maglódon
Hegyes Imre, 4 danos Taekwondo és 3 danos Hapkido mester,
a Sentinel Olimpai Taekwondo Sportegyesület vezetőedzője,
utánpótlás-nevelőedző, aki az első Taekwondo övvizsgát tartotta
meg a maglódi tanítványoknak.
A Mester célja, hogy Maglódon a Vermesy Péter Általános
Iskolában is népszerűsítse az olimpián is szereplő Taekwondot.
Mi is ez két harcművészeti ág?
Több mint 2000 éves múltra visszatekintő koreai harcművészet, olimpiai sportágként több millióan űzik a világon.
A Taekwondo rövid fordításban: lábbal és kézzel küzdés művészetét jelenti. Az ütő és lábtechnikákat képviseli.
A Hapkido: az irányított erő
útja. Magas szintű önvédelmi
technikákat, eséseket, feszítéseket fegyverhasználatot képvisel.
Az edzések célja az egészséges életmódra való nevelés,
a fizikai kondíció fejlesztése
és a fegyelem megtanulása.

A Taekwondo és Hapkido, mint harcművészet nem a verekedésre, hanem a szellemi, fizikai erőnk felhasználására, tiszteletre és fegyelemre tanít, szépségét még az is tükrözi, hogy
mindenki kortól és nemtől függetlenül megtalálhatja azt, ami
egyéniségének és stílusának a legmegfelelőbb.
Sentinel Sportegyesület programjai: önvédelem oktatása minden korosztálynak, hazai és külföldi versenyek, szemináriumok,
edzőtáborok szervezése, bemutató csapat felállítása Maglódon,
vizsgáztatás minden korosztálynak, több generáció oktatása.
Gratulálunk minden vizsgázóknak!
Az edzéseket hétfőn és csütörtökön 16.00-17.00-ig ingyenesen meg lehet tekinteni, és ki
lehet próbálni. Év közben is be
lehet iratkozni!
Helyszín: Vermesy Péter Általános Iskola, 2234 Maglód, Fő
utca 1.
info: www.sentinelse.hu
telefon: 06 20 551 0919

r

t

MAGLÓD ▪ 2020. ÁPRILIS

MASZAT programok nyáron és ősszel is
A jelenlegi járványügyi vészhelyzet elmúlásával a Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület 2020. őszi – és remélhetőleg – nyári programjai is megrendezésre kerülnek. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a mostani helyzetben a MASZAT
SE is törölni kényszerült a 2020. márciusra és áprilisra meghirdetett programjait az elővigyázatosság, óvatosság és embertársaink iránti figyelem által vezérelve. Ezeket a programokat
nagy valószínűséggel 2020 őszére elnapoljuk és egész biztosan
fogunk találni megfelelő időpontokat a pótlásukra. Emlékeztető
gyanánt, az elmaradt pozsonyi kerékpártúráról, a közösségi hulladékgyűjtésről, az őszi Tátra-túra
soron következő felkészítő foglalkozásáról és a MaMa 33 teljesítménytúráról van szó. A rendkívüli
intézkedések minden bizonnyal
még április hónapban is hatályban
lesznek, ezért nagyon kevés időnk
maradna egy esetleges májusi
program megszervezésére, sőt,
arra sincs garancia, hogy májustól már engedélyeznék a nagyobb
létszámú események megszervezését. Ha mégis, akkor természetesen jelentkezni fogunk programmal, amint arra lehetőséget látunk.
Ugyanakkor változatlanul úgy gondoljuk, hogy a 2020. nyári gyermektábort meg fogjuk tudni rendezni, mi erre készülünk
és folyamatosan fogadjuk is a jelentkezéseket. Aktívan figyeljük a tanév alakulásával kapcsolatos intézkedéseket és azok
függvényében fogunk bármilyen végleges döntést meghozni.
A programról minden kommunikációs csatornánkon értesítjük
a maglódi embereket, illetve természetesen a Maglódon kívülről
jelentkező érdeklődőket is. Egy olyan helyszínre, Mátrakeresztesre fogunk visszatérni júniusban, ahol a korábbi évek folyamán már voltunk, igaz, akkor a településtől távolabb. A mostani
tábor Mátrakeresztes külterületén, hamisítatlan erdei környezetben található és számos olyan kellékkel van felszerelve, amely
garantálni fogja a sokrétű és felhőtlen szórakozást.
Idén is lesz nyári külföldi túránk, júliusban telekocsi rendszerrel megyünk az erdélyi Gyergyói-havasok hegyeibe. Indulás
július 29-én, szerda reggel, érkezés augusztus 3-án, hétfő este.
Szállás Gyergyószentmiklóson lesz félpanziós rendszerben. Ennek díja 5.500 Ft/nap. Erre a programra elsősorban azon sportés túratársainkat várjuk, akiknek van gyakorlata nehéz túrákban,
jelentősnek mondható szintemelkedéssel. A tervezett túranapok

július 30, 31, augusztus 1. és 2. A konkrét részletekről, tudnivalókról a már megszokott csatornáinkon fogunk tájékoztatást
nyújtani.
2020 őszén, nagy valószínűséggel valamikor szeptember
második felében tervezzük az idei Tátra-túrát megtartani. Arról
már adtunk ki tájékoztatást, hogy az ezzel kapcsolatos, április
3-ra meghirdetett második felkészítő foglalkozást a járványügyi
intézkedések miatt töröltük, de az előadás-sorozatot a veszély
elmúltával folytatni fogjuk, sőt azt is tervezzük, hogy egy-egy
szombati alkalommal ezeket az összejöveteleket a természetben
fogjuk megtartani az előadóterem
helyett. Aki majd csatlakozik hozzánk ezen események alkalmával,
kipróbálhatja magát élőben is különböző távokon és szintemelkedések mellett és ezáltal elképzelhető lesz számára, hogy nagyjából
mi is vár majd ránk a Tátrában.
Úgy gondoljuk, hogy az ilyen
gyakorlati alkalmak nagymértékben elő fogják mozdítani a Tátrára
történő felkészülést.
Szeretnék az olvasóknak beszámolni egy sikeresnek bizonyult
kezdeményezésről a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó
tagozatával együttműködésben, Csák Ildikó pedagógus támogatásával és aktív segítségével. Szakítva az eddigi hagyományokkal, ettől az évtől kezdődően, egy új kezdeményezés keretében
a részvevőknek a túráinkon átadott kitűzők már nem egy-egy,
az adott túranapra jellemző fényképet, tereptárgyat, stb. ábrázolnak, hanem az alsós kisgyermekek témába vágó rajzait. Ennek
érdekében rajzpályázatot szerveztünk és a győzteseknek ajándékot adunk át a teljesítményük elismeréseképpen, ill. minden
rajzoló oklevelet kap. Szeretném ezúton is megdicsérni az 1/a,
2/a, 2/d, 3/e és 4/c osztályok tanulóit aktivitásuk és ügyességük
okán. Jelen cikkhez illusztrációként mellékelve láthatjátok a januári és februári rajzokat. A rajzpályázatot természetesen szintén folytatni fogjuk, amint arra lehetőségünk nyílik.
Végezetül szeretném minden érdeklődőnek megköszönni a
megértést és őszintén remélem, hogy nemsokára ismét együtt
túrázhatunk. Addig is szeretnék minden kedves olvasónak jó
egészséget és kitartást kívánni az előttünk álló időszakra!
Köszönöm a figyelmet!
Bota Zoltán MASZAT SE elnök

Nyertünk!
Márciusban a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Szövetsége és a
Maglódi Nyugdíjas Klub közösen meghirdetett területi kártyaversenyének a MagHáz adott otthont.
A rendezvény Pavlovics Lászlóné képviselőasszony nyitóbeszédével vette kezdetét, aki erősítette a maglódi römi kártyásokat. Több megye képviseltette magát:
Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar és Pest megye, összesen 30 csoport, 96 fő versenyezett.
Maglódnak ultiban sikerült a 2. helyet megszerezni; csoportban Faragó Károly, Vadász István, Osztertág István, Székely Gyula; römiben pedig a 4. helyezést érték el.
Majd másnap Pomázra utazott a maglódi csapat. A fiúk itt is bizonyítottak!
Ulti egyéniben 1. helyen végzett Faragó Károly. Második lett Abonyi László.
A csoport első hely is a maglódiaké lett, díjazottak: Faragó Károly, Abonyi László,
Székely Gyula, Simonyi József.
Kodaj-Horváth Réka
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Kényszerszünet
A koronavírus árnyékában ugyan elkezdődött labdarúgó szakosztályunk számára a tavaszi szezon, de fertőzöttség elterjedésével két hét után le is állt. Ez idő alatt felnőtt csapatunk három,
U19-es, U16-os, U14-es és öregfiúk együttesünk egy-egy, míg
futsal gárdánk kettő találkozót tudott megvívni. Sajnos számunkra nagyon rosszkor jött a szünet, hiszen négy együttesünk
is az első három hely valamelyikén tanyázik, ráadásul felnőtt
csapatunk is egy pontra van az első helyezett Biatorbágytól,
így nagyon reméljük, hogy be is fejeződnek majd a küzdelmek!
Jelenleg azonban a legkisebb, vagyis az ovis korosztályoktól
kezdve a felnőttekig, mindenhol szünetelnek az edzések, mérkőzések, Grassroots programok és egyéb rendezvények.
Felnőtt bajnoki mérkőzések:
Százhalombatta–Maglódi TC 0–3 (0–1) gól: Kürti Zs. 2
(egyet 11-esből), Molnár D. ■ Maglódi TC: Bene M. – Halász
B., Budafai G., Kontér D., Kalina T., Borsos G., Németh R.,
Magyar T., Kürti Zs., Poncok Cs., Molnár D. ■ Kopunovics
Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Simának tűnhet a végeredmény, de egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, főleg úgy, hogy
hét alapemberünk is hiányzott, és ifjúsági játékosokkal kellett
kiegészíteni a keretünket.
Erősebbek voltunk mentálisan, erőnlétben, taktikailag,
technikai hibákat viszont
vétettünk, de ez magyarázható azzal, hogy eddig javarészt műfüvön edzettünk,
vagyis tökéletes játéktérhez
szoktunk. Pozitívum, hogy
sok helyzetet dolgoztunk
ki. Negatívum, hogy ezek
nagy részét kihagytuk. Persze nem akarom elmarasztalni ez miatt csapatot, sőt!
Nagy dicséret jár a játékosoknak, hiszen a sok hiányzó ellenére is nagyon fontos
győzelmet tudtak aratni.
Maglódi TC–Tököl VSK 2–1 (1–0) gól: Molnár D., Horváth
R. ■ Maglódi TC: Bene M. – Halász B., Budafai G., Kontér D.,
Kalina T., Németh R., Petric B., Kürti Zs., Poncok Cs. (Horváth
R. 66p), Molnár D. (Bordós L. 86p), Rajz M. (Vincze L. 78p)
■ Kopunovics Goran: Nem igazán tudtuk mit is akar játszani
ellenfelünk, de mi sem teljesítettünk valami jól. Vannak ilyen
mérkőzések, ezzel nincs is gond, a lényeg hogy három pontot
szereztünk, ezért elégedett vagyok. Azt persze sajnálom, hogy a
minőség ezúttal hiányzott a futballunkból. Nem szeretnék azzal
foglalkozni, hogy most hogy állunk, hogy mit játszottak riválisaink. Mindig csak a soron következő találkozóra koncentrálok,
arra szeretném legjobban felkészíteni a csapatomat, most így
szeretnék tenni.
Törökbálinti TC–Maglódi TC 0–1 (0–0) gól: Rajz M. ■ Bene
Máté az 5. percben büntetőt hárított. ■ Maglódi TC: Bene M. –
Halász B., Kontér D., Németh R., Kalina T., Kürti Zs., Magyar
T., Rajz M., Borsos G., Poncok Cs., Molnár D. (Horváth R. 59p)
■ Kopunovics Goran: Nagyon nehéz, tipikus egy gólos mérkőzésen sikerült nyernünk, amihez szívből gratulálok a fiúknak.
Az élmezőny 18. forduló után: 1. Viadukt SE-Biatorbágy 37p, 2.
Maglódi TC 36p, 3. Dunakeszi 33p, 4. Nagykáta 31p
Rajz Miklós 12 góljával harmadik a góllövőlistán.
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Korosztályos mérkőzéseink:
U19 Hévízgyörk–Maglódi TC 4–3 (3–1) gól: Petri N., Morocz I., Papellás P. ■ Maglódi TC: Fülöp A. – Ofella G. (Mikó
B. 68p), Dobó-Kocsis M., Skultéty D. (Kormány D. 75p), Teiner G., Papellás P., Petri N., Nagy A., Hantosi B., Morocz I.,
Vida Z. (Varga V. 68p) ■ Váczi Zoltán (edző, Maglódi TC):
Ezt a félévet a gyakorlásnak szánjuk, de ebben a mérkőzésben
most több volt számunkra. Az első félidő nem sikerült túl jóra a
részünkről, de a szünet után felálltunk, egyenlítettünk és nyerni
akartunk. Kitámadtunk, majd egy potyagóllal sajnos alulmaradtunk. Megyünk tovább és igyekszünk mérkőzésről-mérkőzésre javulni.
Együttesünk a kilencedik helyen áll.
U16 Isaszeg–Maglódi TC 2–10 (0–6) gól: Bertalan H. 4,
Szabó D. 2, Piller B., Kristóf L., Dobó-Kocis M., Hrustinszki
R. (öngól) Maglódi TC: Nyilas L. – Szabó D., Matók B., Piller B., Bertalan H., Kristóf L., Kovács M., Gyenes G. (Szilágyi
B. 52p), Horváth B. (Balog G. 52p), Dobó-Kocsis M. (Nagy B.
52p) ■ Borsos Gábor (edző, Maglódi TC): Remek mérkőzést
játszottunk igaz két elkerülhető gólt kaptunk. Stabilak és gyorsak voltunk, szép támadások végén szép gólokat
szereztünk. Remélhetőleg
mihamarabb javítani tudjuk a védekezésbeli hibáinkat is!
Az élmezőny állása: 1. Kartal 24p, 2. Maglódi TC 23p,
3. Tura 22p, 4. Pécel 22p ■
Dobó-Kocsis Márk 19 góljával ötödik a góllövőlistán.
U14 Üllő DSE–Maglódi
TC 1–2 (0–1) gól: Tóth Á.,
Fodor D. ■ Maglódi TC:
Pápa N. – Fodor D., Kristóf
L., Karajos K., Kovács B.,
Tóth Á., Gyenes G., Kiss
K. cserék: Marton B., Kaplonyi R., Matók B., Nagy B., Kaplonyi R., Angyalosi P., Pápa R. ■ Baranyai Pál (edző, Maglódi
TC): Első bajnoki meccsünkön ha nehezen is, de nyerni tudtunk. Hadilábon álltunk a szerencsével, hiszen rengeteg helyzetünkből csak kettőt használtunk ki, büntetőt hibáztunk, míg az
Üllő egy kósza támadása gólt eredményezett. Ettől függetlenül
persze gratulálok a csapatnak.
Az élmezőny állása: 1. Gyömrő 18p, 2. Pécel 18p, 3. Maglódi
TC 10p (gk: 31-19), 4. Gyál 10p (gk: 15-12) ■ Kovács Bálint 9
góljával hetedik a góllövőlistán.
Öregfiúk Maglódi TC–Mende 7–2 (4–0) gól: Csaba Zs. 4 (az
elsőt büntetőből), Csaba S., Izsold E. D., Veres I. L. ■ Maglódi
TC: Tutor Cs. - Gorza P., Rakita G., Veres I. L., Elekes Zs.,
Csaba S., Lovas R., Metz Gy., Csaba Zs., Izsold E., Görög Zs.
cserék: Szabó G., Tóth L., Merczel J., Tóth A., Klusóczki B. ■
Veres István László (a csapat játékosa): Viszonylag erős csapattal tudtunk felállni, és ugyan idény eleji formát mutattunk,
de ötgólos győzelmünk teljesen megérdemelt. Biztos vagyok
benne, hogy a játékunk lesz még sokkal jobb is.
Az élmezőny állása: 1. Maglódi TC 33p, 2. Dunakeszi 28p, 3.
Pécel 28p, 4. Fót 22p ■ Csaba Zsolt 17 góljával negyedik a
góllövőlistán.
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Futsal SK Tóalmás–Maglódi TC 3–5 (2–1) gól: Poncok
Cs. 3, Vadászi E., Simon Zs. ■ Maglódi TC: Lipők B. - Vadászi E., Horváth R., Simon Zs., Poncok Cs. cserék: Schritt M.,
Lázár Zs., Szabó D., Papp
R. csapatvezető: Németh
Gusztáv ■ Németh Gusztáv
(csapatvezető, Maglódi TC):
Első tavaszi mérkőzésünket
a jelentősen átalakult Tóalmás ellen játszottuk. Sajnos
az ellenfeleink a tabellát
látva szinte minden esetben
a védekezésre rendezkednek be, és ez most sem volt
másképp. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki az első
félidőben, de gólt szerezni
nem sikerült. Törvényszerű
volt, hogy ezután két kontrából két gólt kaptunk. A csapat erejét
mutatja, hogy ekkor sem adtuk fel, és továbbra is számolatlan
dolgoztuk ki a helyzeteinket. 2:1-es állásnál fordultunk. A szünetben igyekeztünk kicsit változtatni a taktikán, és az 1-1 elleni
játékot erőltettük. Ez meghozta az eredményt, bár egy potya
gólt kaptunk, de így is sikerült egyenlítenünk. Ellenfelünk nagyon hamar elérte az öt szabálytalanságot, így kettő kisbüntetőt
is rúghattunk, amiből az egyiket sikerült is értékesíteni. A mec�cset végül az egész este vezérként játszó Poncok Csaba góljával
5:3-ra megnyertük. Megyünk tovább a célunk felé. A Tóalmás
csapatának sok sikert kívánunk a bajnokságban!
Futsal Maglódi TC–Lurkó Focimánia 6–3 (2–1) gól: Simon Zs. 2, Poncok Cs., Horváth R., Szabó D., Papp R.
Az élmezőny állása: 1. Maglódi TC 30p, 2. Kincsem II. 19p, 3.
Lurkó 19p, 4. Jászkisér 16p ■ Simon Zsolt 31 góljával vezeti a
góllövőlistát.
Február utolsó hétvégéjén indult el a tavaszi szezon kézilabdázóink számára is. Előbb az U11-esek, majd rá egy hétre az
U9-esek is mérkőzést vívhattak, ám a folytatás az ő
esetükben felfüggesztésre
került.
U11 Leány:
Maglódi TC–Szent István
2–8 gól: Sebők Jázmin 2
Maglódi
TC–Kistext
11–11 gól: Sebők Jázmin
8, Szabó-Majoros Bolda 2,
Csontos Katalin
Bakonyi Marietta (edző,
Maglódi TC): Az első találkozón látszott, hogy az
idény első mérkőzése volt,
még kerestük a formánkat,
meg egymást a pályán. A Kistext ellen már látszottak azok a
játékelemek, amiket gyakoroltunk és kértem a játékosoktól.
Voltak pontos kapura lövések, de sajnos elfáradtak a játékosok
a végére, az egy csere kevés volt.
U11 Fiú:
Maglódi TC–Tempo 6–14 gól: Nagy Dominik 2, Németh Levente 2, Nemes Benedek, Varga László
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Maglódi TC–Nova Kézisuli 11–13 gól: Kis Márton 6, Németh
Levente 2, Nemes Benedek 2, Varga László
Bakonyi Marietta (edző, Maglódi TC): A fiúknál is látszott, hogy
az első meccs ebben a
szezonban. Sajnos kapus
poszton hiányzott a csere,
mivel így mezőnyjátékossal kellett cserélni. A második összecsapáson már
volt összjáték a csapaton
belül, észrevettük a társakat a pályán. Nagyon ügyes
labdaszerzésekkel kiegyenlítettünk, de a végére itt is
elfogyott az erő az egy cserének köszönhetően.
Asztaliteniszezőink számára is szünet következett, de előtte az eddig vereséggel álló
első csapatunk végre pontot szerzett. A Vác ellen megvívott hazai mérkőzés 9:9-re végződött, ahol Tóth Krisztián 3, Márton
Balázs és Kiss Ferenc 2-2, Burján Péter 1 győzelme mellé a
Kiss-Márton páros egy diadalt aratott. A megyei első osztályban szereplő B csapatunk egy márciusi, Őrbottyán B elleni
győzelemmel vonulhatott kényszerpihenőre. A 13:5-ös siker
alkalmával párosban Székely László és Márton Balázs kettős,
míg egyesben Nagy András és Márton Balázs négyszer-négyszer, Székely László háromszor, Telekes Flórián egyszer nyert.
A C csapat is az Őrbottyán ellen vívta utolsó meccsét. A két
harmadik együttes meccsén ellentétes eredmény született, mint
a ketteseknél, vagyis 5:13. A mérkőzés alkalmával csak Doma
Zsolt és Gerencsér Norbert tudott nyerni, egyesben is párosban
is. ■ Bódi Imre (szakosztályvezető): Eredményeink a játékot és
az erőviszonyokat tekintve reálisan alakultak. Szeretnénk folytatni a bajnokságot, de a jelenlegi helyzetet tekintve az is kérdés
egyáltalán befejeződnek-e a pontvadászatok. Ami külön fájó,
hogy még edzeni sem tudunk, de persze a most hozott intézkedéseket mi is tudomásul
vettük. Bízunk benne, hogy
hamarosan újra az asztalhoz
léphetünk.
Súlyemelőink
számára
most kezdődött volna el
igazán a versenyidőszak, de
a koronavírus miatt bevezetett intézkedések miatt ők is
szünetre kényszerültek.
Ádám László (szakosztályvezető): Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy az eddig
elvégzett munka gyümölcsét a verseny alkalmával
nem tudjuk learatni. Most
lett volna a Csinger Gyula emlékverseny, a Masters OB, az
egyetemi bajnokság, de ezek egyikén sem tudnak a versenyzők
rajthoz állni. Edzés lehetőségek híján tagjaink otthon próbálják
magukat formában tartani, mindenki felszereléseihez mérten.
Reméljük mindenki egészségben átvészeli ezt a járványos időszakot és utána újult erővel láthatunk munkához és készülhetünk a még hátralévő versenyekre!
Bíró Roland
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Pilhál György estje
A magyar újságírás ikonikus alakját, Pilhál Györgyöt hallgathattuk február 22-én egy belvárosi kávéházban, sütemények és finom italok mellett. A Maglódon élő újságíró ezúttal nem a Magyar Nemzet hasábjain,
hanem a főváros szívében tolmácsolta gondolatait az Egy maroknyi föld
című könyve kapcsán. A politika ezen az estén nem került előtérbe, inkább az emberi érzések. Az est házigazdája, Bagi Katalin jól felépített
műsorvezetése mellé Tóthné Mayer Mónika és Apor Kata felolvasása
hatotta meg a hallgatóságot.
– Nem vagyok művész, iparos vagyok, csak írom, amit úgy érzem,
írnom kell! - mondta magáról a szerző, de mi, akik hallottuk ezeket
az írásokat, tudjuk, mestere az iparának az, aki így képes közvetíteni az
érzéseket, hangulatokat. Ez már igen is művészi!
TZ Tóth Zoltán

Isten veled, Ancsi néni!

Kovács Ferencné - vagy ahogy mindenki ismerte, Ancsi néni - életének 80.
évében, március 6-án a Mennyországba
költözött. Hatalmas veszteség ez szerettein túl az egész városnak, hiszen Ancsi
néni tősgyökeres maglódi tót asszonyként őrizte és gyakorolta a szlovák nyelvet, valamint a helyi hagyományokat.
A városi rendezvények fontos résztve-

vője és szervezője volt, emellett finomabbnál finomabb süteményeivel, ételeivel és csodálatos, horgolt díszeivel,
babáival is emelte az események fényét.
A Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban is sokszor megfordult, ahol szívesen mesélte el emlékeit, tapasztalatait,
útmutatásait, bölcsességeit az érdeklődőknek. Közreműködésével egy könyv
is készült, melyben a maglódi tót hagyományok kerültek lejegyzésre.
Fontos volt számára, hogy a fiatalokkal is megismertesse szokásainkat.
Rendszeresen vett részt népi játszóházak
megszervezésében, ahol kézműves foglalkozásokat, népi játékokat, valamint
szlovák mondókákat és énekeket tanított
a gyerekeknek. Mindemellett az evangélikus egyháznak is aktív hívője volt.
Életútja: Ancsi néni Tabányi Anna
néven 1940. november 29-én látta meg
a napvilágot Maglódon, Balog Anna és
Tabányi János gyermekeként. Születése
után családjával Újvidékre költözött,
itt született 1943-ban húga, Zsuzsanna.

Később visszaköltöztek Maglódra, ahol
tagja volt többek között helyi Kultúrcsoportnak és a Röpülj Páva mozgalomnak is. Itt szeretett bele férjébe is,
akivel 1962-ben házasságot kötöttek.
Két gyermekük született, Éva és Zoltán. Élete során dolgozott Budapesten
óra-ékszernél, majd Maglódon a Postán
és a Gyógyszertárban is. A Rákosmenti
MGTSZ-ből ment nyugdíjba 1993-ban,
onnantól kezdve aktív nyugdíjasként a
maglódi élet szerves részéve vált egészen váratlan haláláig.
Drága Ancsi néni! Ezúton szeretnénk megköszönni városunk nevében
mindazt, amit adtál és tanítottál nekünk.
Elvesztésed hatalmas űrt hagyott maga
után Maglód szívében.
Kiss Nóra
A Maglódi Nyugdíjas Egyesület
minden tagja fájó szívvel búcsúzik
Kovács Ferencnétől, mindenki Ancsi
nénijétől. Távozása hatalmas veszteség mindannyiunk számára.

Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 74 éves korában
elhunyt szerettünk, Gérné Szever Zsuzsannát utolsó útjára elkísérték. Sírját a kegyelet virágaival feldíszítették.
Gyászoló család

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR
▪ Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ Szerkesztőség: KANICSÁR BORI,
KISS NÓRA, KODAJ-HORVÁTH RÉKA, VERES VIOLETTA ▪ Tördelő: SZABÓ
LÁSZLÓ ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti
a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt
adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4500 példányban ▪
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T 30/545-08-05,
29/325-132
Bér megegyezés szerint.
Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

•
•
•
•

– gépészmérnök,
– lakatos
esztergályos,
könnyű betanított fizikai munka
– (hölgyeknek
lakatos, is)
gépbeállító programozó
– CNC
hegesztô,
ügyintéző
angol
– kereskedelmi
illetve könnyû
betanított
nyelvismerettel
gépkezelôi munkára.
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2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

Szerelvénygyártó
cég keres
ISG-UNIBALL Kft. vasipari
cég keres
munkatársakat
azalábbi
alábbi
munkatársakat az
szakmákban:
szakmákban:

K KK K

HIRDETÉS

Dr.Téglás Csilla
Dr.Téglás
Dr.Téglás Csilla
Csilla
Dr.Téglás Csilla
óráig

ÁLLATORVOSI
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
Rendelési
idô: hétköznap 17–19
RENDELÔ

Rendelési
idô:
17–19
Rendelési
idô: hétköznap
hétköznap
17–19 óráig
óráig
Kérésre
megyek!
Rendelési
idô:házhoz
hétköznap
17–19 óráig

Kérésre
megyek!
Kérésre házhoz
házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Kérésre házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Ultrahangos
Maglód, fogkô-eltávolítás
Jókai utca 1.
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Jókai utca
1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Maglód, Jókai utca 1.
Jókai utca
1.
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

JUDIT-INGATLAN-HITEL & ÜGYVÉDI IRODA
16 éve Önökért! JUTALÉK 2% Teljes körű ingyenes hitelügyintézés, adásvételi szerződések kedvező feltételekkel.
Németh Judit ingatlanértékesítő & értékbecslő
+36/30/244-0891 www.judit-ingatlan.hu
adószám: 64432160-2-33 2234 Maglód, Katona József utca 54/4.

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK
Nem nyílik az ajtó?

Gyors és precíz ajtónyitások
Otthona védelméről gondoskodna?

Előzze meg a betörést!

Törés- és másolásvédett,
erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak
felszerelése.

Hívjon bizalommal: 06 30 489 5334

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Üzemorvosi rendelés: hétfőn, szerdán 7–8 és 12–14 óráig
Háziorvosi rendelés: szerdán 8–12 óráig
A rendelő elérhetősége:
2234 Maglód, Rákóczi út 7.

(06-29) 326-346
(06-29) 326-957

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

Dr. Móczár István, főorvos
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta
üzem- és háziorvos szakápoló-asszisztens
Mobil: (06-70) 310-7687
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HIRDETÉS

Adatvédelem és internetjog

Maglód-Falvi

Kutyakozmetika

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

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Dr. SZABÓ ILONA

A R I A D N E I N G AT L A N I R O D A
2234 Maglód, Fő utca 4-6.

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u

értesíti Tisztelt Betegeit, hogy fogorvosi
magántevékenységét heti 2 alkalommal
megkezdte.
Teljes körû fogászati ellátás, tömés, fogpótlások, törött, bent maradt fogak (szájsebészetre utalás nélkül), korrekt áron, rövid
határidôvel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelô
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.

Bejelentkezés kizárólag a 06 20 9 555 806 telefonszámon.

