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istván,
a király
Augusztus 20. Magyarország nem-

zeti- és hivatalos állami ünnepe, az
államalapítás és az államalapító
I. István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik
főünnepe is. A magyar történelemben
az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától játszik szerepet Szent István emlékezete, amit
koronként eltérően értelmeztek magyar politikusaink,
idegen megszállóink és a
pápák is. 1686-ban XI. Ince
pápa Buda visszafoglalása
alkalmából elrendelte, hogy
a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról. 1771-ben Mária Terézia
országos ünneppé minősítette
Szent István napját, és Budára hozatta a Szent Jobbot, ezzel fejezve ki,
hogy a Habsburgok legitim magyar
uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni
Bach-korszakban nem engedélyezték
a független magyar államot jelképező
első királyunk ünneplését, de a kiegyezés után Ferenc József munkaszüneti
nappá tette augusztus 20-át. A két világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, és az 1938.
évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét
és a nemzeti ünnepet. A kommunista
hatalom ezt nem törölte el, hanem
új kenyér ünnepének, 1950-től pedig
alkotmányunk ünnepének nevezte.
A rendszerváltás után, 1991-ben az
Országgyűlés – a nemzeti ünnepek
közül kiemelve – állami ünneppé
nyilvánította. A 2011-ben elfogadott
Alaptörvény külön cikkben nevesíti a
nemzeti ünnepeket, köztük augusztus
20-át, mint hivatalos állami ünnepet.

A járványhelyzet miatt a hagyományos
augusztus 20-i városi szabadtéri rendezvény elmarad. Az önkormányzat
szűkkörű rendezvény keretében ünnepli meg Magyarország születésnapját, melyen kitüntető címek átadására
is sor kerül augusztus 20-án 11 órakor.

programok
Maglód,
Fő utca 4-6.

www.mag-haz.hu
06/29/326-222 (MagHáz)
06/29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu
facebook/maglodimuvelodeshaza

augusztus 4. kedd 200 éve született Szeberényi
Lajos – Emlékkiállítás a könyvtárban
Egész évben megtekinthető
augusztus 28. péntek, 18:00 Kárpátia – Magyarnak
születtem – Filmvetítés
szeptember 5. szombat Szüreti felvonulás és bál
12:00 a MagHáz elől indul a felvonulás - várjuk azok
jelentkezését, akik vendégvárós megállóhelyet
biztosítanának
20:00 Bál a MagHázban – támogatói jegy: 2000 Ft
Bővebb információ és foglalás: Pavlovics Lászlóné
20/945-5796

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szeptember 7. hétfő, 19:00 Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje Kettőskereszt vagy amit
akartok címmel – műsorvezető: Bellus István
Jegy ára: 3600 Ft – dumaszinhaz.jegy.hu
szeptember 12. szombat, 14:00 Tájház udvara –
Kapusznyika fesztivál – Roszicska Egyesület
szervezésében
szeptember 12. szombat, 16:00 Manuel koncert
Jegy ára: 1800 Ft
szeptember 13. vasárnap, 9:00–13:00 Baba-börze
asztalfoglalás: rendezveny.maghaz@gmail.com
szeptember 23. szerda, 15:00 Idősek világnapja
szeptember 26. szombat, 19:00 Boeing, boeing
színházi előadás – Jegy ára: 3200 Ft (Bozsó Péter,
Fodor Zsóka, Suhajda Dániel, Köllő Babett, Deutsch Anita, Mádi Piroska)
szeptember 27. vasárnap, 16:00 Családi nap
MAGAM Egyesület – Vitéz László bábelőadás

Maglódról közvetített istentisztelet a rádió
A Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon, 2020. július
26-án, 10 órától istentiszteletet közvetített a Kossuth Rádió
a maglódi evangélikus templomból. Az istentiszteleten Petrovics Erika orgonált. Énekkari szolgálatot végzett a Magdala Kórus, Simon Barbara karnagy vezetésével. Az alkalomra

szerveződött fúvószenekart Blatniczky János nyugalmazott
evangélikus lelkész vezette. Lektorként: Balázs Zoltán presbiter, Holkó Ágnes hitoktató, Slezák Bence és P. Nagy Krisztina
teológiai hallgatók olvasták fel a Szentírásból vett részeket és
az imádságot. Igét hirdetett Németh Mihály lelkész.
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Emlékkiállítás a könyvtárban
Ahhoz, hogy adott történelmi személy egy intézmény névadójává váljon, úgy gondolom sok minden szükséges. Függvénye
lehet értékes életműve, tevékenysége, a történelmi kor és természetesen maga az ember. Mit tudhatunk Szeberényi Lajosról?
Életrajzát számos lexikon, összefoglaló munka közli, többek
között a Révai nagy lexikona, Pallas nagy
lexikona vagy éppen a Borovszky-féle Magyarország vármegyéi és városai sorozatának Pest-Pilis-Solt megyét bemutató kötete.
Ez utóbbiban a következő rövid életrajzot
olvashatjuk: „Szeberényi Lajos, a Kisfaludy-Társaság tagja, Maglódon, 1820-ban
született. A gimnáziumot Selmeczbányán
végezte – ugyanitt kötött barátságot Petőfivel is –, a theologiát Pozsonyban, a jogot
Pápán hallgatta. 1846-ban Pesten ügyvédi
oklevelet szerzett és a fővárosban telepedve
le, főkép hirlapírással foglalkozott. 1848ban a Kossuth Hirlapjának volt munkatársa
és a Népbarát tót kiadását 301szerkesztette.
A szabadságharcz után orosz fogságba került, de megszökött; azonban 1851-ben újra
elfogták, majd Csabára internálták. 1857ben makói, 1860-ban szegedi, 1864-ben
pozsonyi ev. lelkészszé lett s Pozsonyban
egyúttal a gyakorlati theologia tanárává. Megh. 1875-ben, Pozsonyban. Czikkeket írt a korabeli napi, heti és egyházi lapokba.
Szerkesztette a Néptanítók Könyvét.”
Az évforduló kapcsán könyvtárosként megpróbáltam átfogó
kutatást végezni és Szeberényi műveinek teljességre törekvő,
részletes bibliográfiáját összeállítani. Szeberényi Lajos munkái
számos nagy könyvtárban megtalálhatóak, ugyanakkor nehezen
hozzáférhetőek, sok esetben 1 példány található csak az adott

gyűjteményben. A kutatás eredményeként harminc önálló művét
sikerült fellelni.
A szerzőségi adatokat tekintve számos egyéb szempont érvényesül az elsődleges szerzőségen kívül. Szeberényi Lajos
fordítóként, szerkesztőként, összeállítóként is tevékenykedett.
A dokumentumok terjedelemi szempontjából nem feltétlenül kell mindig könyvre
gondolni, sok esetben kisebb füzetekkel,
vagy leveles nyomtatványokkal van dolgunk. Vitathatatlan Szeberényi sokszínűsége: a költészet mellett számos érdekes
területen tette próbára képességeit, ennek
megfelelően vannak egyházi, pedagógiai,
irodalomtörténeti, politikatudományi, sőt
könyvtártudományi megközelítésű írásai.
A kutatás részeként több könyvtárral is kapcsolatba léptem, így sikerült számos ritka
Szeberényi mű címlapjáról és további „betekintő” oldalakról digitális másolatot kérni.
Ezekből és egyéb dokumentumokból
egy kiállítást készítettünk a könyvtárban,
amely augusztus 4-től egész évben megtekinthető lesz, így emlékezve és tisztelegve
Szeberényi Lajos munkássága és 200. születésnapja alkalmából.
Könyvtárunk nevében itt szeretném megköszönni Bubonyicz
Andreának az Országos Széchényi Könyvtár, Csicsely Ildikónak a Békés Megyei Könyvtár, Galát Gabriellának a Somogyi
Könyvtár, Csillag Beátának az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum, Matuska Ágotának a Szegedi Tudományegyetem
Könyvtára és Horuczi Andrásnak az MTA Könyvtára és Információs Központ munkatársának önzetlen segítségét.
Homok Zoltán könyvtárvezető

Két keréken Pozsonyba
A Maglód Újság kedves olvasói talán emlékeznek rá, hogy a
koronavírus okozta pandémiás helyzet és az annak nyomán
elrendelt szigorú korlátozások okán a MASZAT SE közvetlenül az indulás előtt törölni kényszerült a Pozsonyba tervezett
kerékpáros túráját. Az azóta elrendelt lazítások lehetőségét kihasználva újraszerveztük az eredetileg márciusra tervezett pozsonyi kerékpártúránkat, amelyet a nyár apropóján kibővítettünk egy kenutúrával is, a vízzel bőven ellátott Szigetközben.
Július 4-én gyülekeztünk Dunacsúnyban, a raftingpálya
mellett, ahol nyeregbe pattantunk és 75 perc tekerés
után érkeztünk Pozsonyba. Az Öreg-hídon átkelve, gya-

logosan fedeztük fel a várost. Idegenvezetőnk Korpás Árpád,
a Pozsonyi Kifli Egyesület alelnöke az óváros nevezetes épületein keresztül mutatta be történelmünk Pozsonyhoz köthető
jelentősebb mozzanatait. Az óváros épületeinek megtekintése
után érkeztünk a Kecske-kapui Evangélikus Temetőbe, ahol
városunk szülöttje, Szeberényi Lajos sírja található. Rövid
megemlékezést követően koszorút és mécseseket helyeztünk
el a sírra és elénekeltük a magyar Himnuszt.
Bővebb beszámolóért, valamint további képekért kérem,
keressék fel a MASZAT SE facebook oldalát.
Borbély Ákos, szabadidő-szakosztály, MASZAT SE
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Ballagás 2020
Ezt a ballagást, az elmúlt három hónap
eseményei, és annak ma is tapasztalható következményei bizonyára mindenki
számára emlékezetessé tették. De a jelentősége nem ebben, hanem az elmúlt
nyolc év személyesen megélt történéseiben rejlik.
Amikor kis elsős gyermekként beültetek az iskolapadba, a tanító néni végtelen türelemmel – és szüleitek hathatós
segítségével – azon igyekezett, hogy
mindenki meg tudja mutatni, miféle értékek rejlenek benne. Megtanultatok
írni, olvasni, számolni, de ezek valójában csak eszközök voltak az első négy
év legnagyobb kincsének: az önálló tanulás képességének megszerzéséhez.
Ennek birtokában már nyugodtan várhattátok a felső tagozatot.
Itt új tantárgyakat, hatalmas ismeretanyagot kellett elsajátítani, de nem
öncélúan. Mert a felső tagozat négy éve
valójában egy önismereti utazás, valahol
a tudás és a képességek birodalmában.
Egy útkeresés ez, melynek célja, hogy
találd meg önmagadat, helyed a családodban, az osztályodban vagy a tágabb
környezetedben. Mi pedagógusok erre
törekedtünk, ezt szerettük volna elérni,
mert hiszünk abban, hogy a tudás felé
vezető úton mégiscsak Ti vagytok a legfontosabbak.
A közös utazás véget ért. Külön-külön
fogtok elindulni egy olyan úton, melynek
a végén a felelőséggel terhelt felnőtt élet
van. Lehet, hogy lesz köztetek olyan, aki
szeptemberben magányosnak vagy elesettnek fogja érezni magát, mikor belép
a választott középiskola kapuján. De ez
csak a látszat, mert valójában nem leszel
egyedül. Ott van benned ennek a nyolc
évnek minden apró rezdülése, felejthetetlen élménye, megszerzett tudásod, kitartóan fejlesztett képességeid.
Ez így együtt óriási érték. Szeretném
tudatosítani Bennetek, hogy ez az évfolyam az átlag felett, kiemelkedően teljesített. Nem csak a tanulmányi, a sport és
a művészeti eredményekre gondolok, hanem a nyolc év alatt a személyesen bejárt
saját utatok eredményeire is. Ez erőt fog
adni a következő időszakhoz, erre alapozhattok, ebből építkezhettek tovább.
„Egyszer mindent elér az ember
Azt is, ami most még messze cél,
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S a győzelmed lesz a hősi babér.”
(Bertolt Brecht)
Részlet Hosszú Tibor intézményvezető
ballagási beszédéből

Emlékdíj Első alkalommal kerülhetett
sor a Ripka Jánosné Emlékdíj átadására. Ripka Jánosné, Gizi néni 95 évesen
2017-ben elhunyt nagyszerű maglódi
pedagógus volt, városunk díszpolgára.
A díjat Gizi néni családja ajánlotta fel,
két nyolcadik évfolyamos tanuló és egy
pedagógus részére. Az alapítók döntése
szerint ebben az évben emlékdíjat kapott: Tóth Csilla tanító, Bordás Virág
8.b osztályos tanuló, Vadász Miksa 8.d
osztályos tanuló
A Vermesy-díjat kapott a tantestület
döntése alapján a néptánc és a festészet
tanszakon elért kiemelkedő művészeti
tevékenységéért Petrovics Zsófia, 8.a
osztályos tanuló
A nyolc éven át kitűnő évvégi tanulmányi eredményt elért tanulók a tantestület
döntése alapján „Az iskola kitűnő tanulója” díjat kapták: Gerhát Hanna 8.a,
Bordás Virág 8.b, Szvetics Artúr 8.b,
Hutás-Tóth Dalida 8.c, Buday Zoltán
8.c, Vadász Miksa László 8.d
A nevelőtestület döntése szerint a jó tanulmányi munka mellett nyújtott kiemelkedő sporteredményeiért „Jó tanuló, jó
sportoló” díjat kapott: Szabó Alex 8.d.
Végezetül egy szál virág átadásával
jelképesen a szülői közösség képviselőinek is köszönetet mondott az intézményvezető: 8.a: Gerhát Jánosné,
Varga Andrásné, Andráskóné Gerhát
Melinda, 8.b: Posta Katalin, Tóthné
Sticza Mónika, 8.b1: Burián Krisztina,
Tóthné Bencsik Borbála, 8.c: Nemes
Erika, Papp Ildikó, Hutás-Tóth Diána,
8.d: Rácz Heléna, Zellei-Kiss Enikő,
Kaplár Fehér Béla

Bölcsőde
Bölcsődénkben véget ért a 2020/2021-es
gondozási évre vonatkozó beiratkozás.
Már csak két szabad férőhelyünk van.
A járvány ellenére is rendben zajlott a
beiratkozás, amiért szeretnék köszönetet
mondani a leendő gyerekeink szüleinek,
akik fegyelmezetten betartották a szabályokat. Köszönetet mondok kollégáimnak
is, akik időnként erejükön felül végezték
és végzik jelenleg is a plusz feladatokat.
Május 25-én ért véget az ügyelet, és ettől
kezdve a zárás előtti munkarendben dolgozunk tovább. Mivel egyre több szülő
ment vissza dolgozni, nagy szükség volt
arra, hogy a bölcsőde teljes kapacitással
fogadhassa a gyerekeket. Meglepetéssel
tapasztaltuk, hogy a hosszú zárás ellenére bölcsődéseinek jókedvűen tértek vis�sza hozzánk. Örültek a csoporttársaiknak
és az őket gondozó felnőtteknek. Gyorsan visszaszoktak a számukra már ismert
napirendbe. Bölcsődénkbe budapesti
konyháról érkezik az étel, de szerencsére
a kezdeti problémák után már zökkenőmentes a szállítás. Az étel nagyon jóízű,
bölcsődéseink nagy kedvvel fogyasztják.
Az érvényben lévő szabályokat betartva
igyekszünk alkalmazkodni a változó időjáráshoz. A gyerekek sokat tartózkodnak
a szabadlevegőn, természetesen megfelelő bőrvédelem mellett. Az idei nyáron
két hétre, augusztus 6-19. között zárunk
be. Ezalatt elvégezzük a karbantartási,
takarítási feladatokat. Augusztus 24-től
újból szeretettel várjuk bölcsődés gyerekekeinket!
Gellérthegyi Tibor Györgyné
bölcsődevezető

Az idei tanév végén 122 nyolcadik osztályos tanuló ballagott el az általános iskolából. A tanulók 44%-a gimnáziumban, 45%-a technikumban vagy szakgimnáziumban, 11%-a pedig szakközépiskolában folytatja majd a tanulmányait. A járvány
miatti rendkívüli helyzetben a ballagási ünnepséget az iskola minden osztály részére
külön, és csak a legközelebbi hozzátartozók részvételével szervezte meg. A nap zárásaként a 8.a közös tánccal búcsúzott el a tanároktól.
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Táborélet
Maglódon minden gyerek táborozhat.
Egymás után, és párhuzamosan is szerveződnek szabadidős tevékenységek
heti ciklusokban. Összesítéssel még
nem tudunk szolgálni, hiszen a programok augusztus végéig tartanak, de az
iskola nyári napközis táboráról álljon
itt néhány információ, a kép önmagáért
beszél.
Fontos, hogy aktív, minőségi kikapcsolódási lehetőségekkel találkozzanak
gyermekeink. Ezeknek egyike a nyári
napközis tábor, amely tartalmas programokat kínál a tanulóknak. Turnusaink
színes témaheteket ölelnek fel, mint:
lovagtábor, gyöngyvarázs kézműves
tábor, mesetábor, színjátszó-kézműves
tábor, egészséges életmód tábor.
A tábor kiválasztásánál fontos, hogy
azt együtt, a gyerekekkel beszéljük meg.
Próbáljunk személyiségéhez, hobbijához igazodó tábort választani!
A napközis táborban újabb élményeket szerez, melyek szerves részét fogják
képezni személyiségének. Ezek az élmények főleg a társas léthez, az ahhoz
kapcsolódó szerepekhez kapcsolódnak.
Az új kapcsolatok kialakításánál
a kezdeményező, az alkalmazkodó és a
kommunikációs készség is fejlődik. Barátokat szerezhet a feladatok, versenyek
során. A csapatszellem növeli az önbizalmat, az önértékelést is.
Az egyéni feladatok segít abban, hogy
gyermekünk önállóbbnak érezze magát,
ezzel ismét a személyiségfejlődésre lesz
nagy hatással. A testmozgással teli nap-

közis táborban nem csak a lélek, de a
test is egészségesebbé válik. A szabad
levegőn való játék során a gyermek nélkülözi a kütyüket, melyekkel valljuk be,
mi is több időt töltöttünk az elmúlt időkben, mint szerettük volna.
A táborok legfontosabb pozitívuma,
hogy megajándékozzák gyermekünket a
közösség érzésével.
A valahová tartozás érzése biztonságot nyújt, a stabilitás érzetét kelti. A
játékos kikapcsolódásban tehát sokkal
több van, mint ami elsőre tetten érhető.
A személyiségfejlődés egy hosszú folyamat, melyben többek között ezek az élmények is nagy szerepet játszanak.
Heti egy-egy alkalommal vendégünk
a helyi Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület, amelynek tagjai
bemutatóval és főzőversennyel kedves-

kednek a táborozóknak. Szintén heti egy
alkalommal a Smafu-Maszat közreműködésével a Maraton Petőfi QR kódos
kör megtételére kerül sor. Nekik nagyon
szépen köszönjük a segítséget, remek lehetőséget!
Kötelező programelemek: higiéniai
oktatás, kirándulás, önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, művészeti nevelés, kulturális örökségeink,
hagyományőrzés, kézművesség, környezettudatosság, sport, egészségtudatos életmód.
Szervezők
Támogatók: Maglód Város Önkormányzata, Megerősítők Egyesület,
Smafu-Maszat Egyesület, Szabadtűzi
Lovagrend Nagytanácsa, Szasza és
Attila Kft., Szarvas Cukrászda.

Iskolára fel!
Közeledik a nyár vége, hamarosan szeptembert írunk, hamarosan becsengetnek.
Kettős szerepben, szülőként és papír-írószer bolt vezetőjeként bizakodással tekintek az idei tanévkezdésre, és
a szülőkkel együtt bízom abban, hogy a
tavaszt nem egy hasonló (karanténos)
ősz követi. Sokat beszélgetek a szülőkkel, akik üzletünkben vásárolnak, és a
teljes értékű tanévre készülnek. Abban
mindannyian egyet értünk, hogy iskolásnak lenni közösségben a legjobb,
bármelyik évfolyamról is legyen szó.
A legnagyobb várakozást minden évben a leendő elsősök tanévkezdése övezi.
A boldog készülődés mellé egy kis
izgatottság, némi szorongás is vegyül.
Hogy áll majd helyt a gyermek, boldog
kisdiák válik-e majd belőle?

Az iskolakezdés sikeréhez a szülők
is nagyban hozzájárulhatnak, többek
között azzal, hogy az előkészületekbe
bevonják a gyermeküket is, sokat beszélgetnek velük, és akár közösen vásárolják meg a szükséges taneszközöket.
A kisiskolások igényeire szabott, ergonómikus kialakítású, könnyű iskolatáskát, a praktikusan rendezhető tolltartót, a
jó minőségű írószert, és az olvasás, írás,
számolás tanulását segítő, jól ismert eszközöket. Mindezek kiválasztása nem is
olyan könnyű feladat.
Ha kicsit elveszettnek érezzük magunkat, válasszunk olyan üzletet, ahol
nagy a választék, és több éves tapasztalat alapján, szakszerű és egyénre szabott
segítséget kaphatunk a vásárlásban. Így
elkerülhetjük a felesleges pénzkidobást,

és csak a szükséges eszközök kerülnek
a kosárba.
Mindenképpen érdemes követni a tanító nénik útmutatásait, listáit, és azt a
javaslatukat, hogy törekedjünk a jobb minőségű eszközök beszerzésére. Így a kisiskolást nem éri kudarc a színtelen színes
ceruzával, a túl vékony lapú füzettel.
Az idei iskolakezdés különösen nehéz azoknak, akik új intézménybe kerülve nem tudtak (a hagyományos ballagás
ünnepélyességével) elbúcsúzni az óvodás évektől, a szeretett óvó nénitől, alsósként a tanító nénitől, nyolcadikosként
az általános iskolától.
Mégis azt kívánom, mindannyiónknak legyen dolgos, örömteli pillanatokban gazdag, tartalmas tanévünk.
Molnár Andrea
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Testületi ülés

Házhoz jött a jazz

 A júniusi testületi ülés lakossági megkereséssel kezdődött, a Bezerédi utca képviselői jelezték, aláírásgyűjtésbe kezdtek és az önkormányzat támogatását kérik, hogy a tervezett és a Gyáli Építésügyi Hatóság által már engedélyezett autómosó ne épülhessen meg.
Döntését a Gyáli Építésügyi Hatóság, a Helyi Építési Szabályzat és
az Országos Építési Szabályzat alapján is vizsgálta. Ezen szabályok
egyike sem zárja ki az autómosó építését ebben a körzetben, így ezt
megakadályozni a polgármesternek sincs joga, csupán a polgári peres eljárás marad az autómósó megépítésének megakadályozására.
 A temetkezési díjak, méretek, szabályok évek óta felülvizsgálatra
és rendezésre vártak. Most ezekről is döntést hozott a képviselő testület. Az alábbiakban láthatják, hogy kevesebb, mint 10 százalékos
díjnövekedés történt és néhány változás is bevezetésre került:
a) kriptásított sírhely vagy kripta 60 évre
▪ kétszemélyes: 100.000,- Ft
▪ minden további férőhely után 30.000,- Ft
b) egyes sírhely, 25 évre 30.000,- Ft
c) kettes sírhely, 25 évre 45.000,- Ft
d) urnasírhely 10 év 25.000,- Ft
e) urnafülke (kolumbárium) 10 év
▪ egyszemélyes 30.000,- Ft
▪ kétszemélyes 45.000,- Ft
▪ négyszemélyes fekvő 55.000,- Ft
Az üzemeltető a b–e pontok szerinti temetkezési helyek kétszeres
időtartamra történő megváltását is engedélyezheti. A sírok egymástól való fejtávolsága kötelezően 60 cm.
Sírkő, síremlék állítási munkákhoz használt terület díja:
▪ urna sírhely: 12.000,- Ft
▪ egyes sírhely: 15.000,- Ft
▪ kettes sírhely: 23.000,- Ft.
 Maglód agglomerációs város, a lakosságszám folyamatos
emelkedése, és a háziorvosokra jutó betegek létszámának jelentős növekedése miatt a zavartalan és minőségi betegellátás biztosításának érdekében a képviselő testület az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Monori
Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának véleményének kikérése után meghatározta Maglód új körzethatárait, és a jelenlegi
4 helyett 5 körzetre osztotta a települést. Az új Városi Egészségügyi Központ átadása után hamarosan megindul az 5. háziorvosi
szolgálat is. Az önkormányzat felbontotta a feladatellátási szerződést Dr. Papp Lászlóval, és előszerződést kötött 2020. decemberétől Dr. Farkas László háziorvossal a 2. háziorvosi körzet betegellátására. Szintén előszerződés megkötésére került sor az új,
5. körzet vonatkozásában Dr. Tóth Andrea háziorvossal. Mindkét
leendő orvosunk több éve lakik településünkön. Azt reméljük, az
új körzet elindításával rövidebb várakozási idővel kell számolniuk a maglódi betegeknek.
 A költségvetést – a kialakult járványügyi helyzet miatt – módosítani kellett, a tavalyi évben eltervezett költségvetés nem tartható, mivel jelentős bevételek estek ki. Már csak a gépjárműadó bevétel kiesése is nehézséget okozna, de számolni kell az iparűzési
adóbevételek csökkenésével is. Ezért a költségvetés módosításában az intézmények kiadásait csökkentik, új fejlesztéseket nem
tervez a képviselő-testület, de a folyamatban lévőket befejezi.
 Útépítések: a Mendel utca építése várható az év második felében. Lehetőség nyílt, hogy járdafelújításra nyújtson be pályázatot
az önkormányzat, Önkormányzati Fejlesztések pályázat keretében. A 40 millió forintos pályázati összegből a Katona József utcától indulva a Jókai utca, Martinovics térig tartó szakasza, az
Andrássy utca, a Liszt Ferenc utca, Madách utca, illetve az Ulicska köz járdái újulhatnak meg pozitív elbírálás esetén.
Fajka Szilvia sajtóreferens

Köztéri koncert a körtéren A széles körben elismert, Fekete-Kovács Kornél vezette hazai jazz big band, a Modern Art
Orchestra zenekar, hosszú évek óta azon dolgozik, hogy az
élő jazz muzsikát minél több emberhez eljuttassa, ezért a nyár
folyamán, kitörve a karantén utáni csendből, egy rendhagyó
formáját választotta a koncertezésnek. Street Music elnevezéssel, mozgó színpadon – egy teherautón – utazzák be a településeket, hogy kamarakoncerteket, élő zenei impulzusokat
hozzanak az emberek életébe. A több helyszínt érintő sorozat
egyik állomása Maglód volt, ahol a zenekar tagjai különböző
formációkban ismert és kevésbé ismert jazz számokat adtak
elő. Bár a júniusi időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, mégis üdítő élmény volt hallgatni a különleges hangszereléssel
előadott, jazz nagyjainak legendás szerzeményeit vagy kortárs zenei műveket.
Pavlovics-Ollári Judit

Fellépett a Shadows Band
Ugyancsak muzsikált nálunk az öreg fiúkból álló, több együttes tagjaiból verbuválódott zenekar is. A Shadows Band 2015ben alakult Kortye Vilmos ötlete alapján. Céljuk, hogy hirdessék az élő zene varázsát, mai napig is a legendás Spotnicks,
és a The Shadows zenekarok számait játsszák. A tagok között
van gépkocsioktató, nyugdíjas és TV-tulajdonos is, ami pedig a hangszerfelosztást illeti, dob: Hera Gyula, gitár: Butkovics Lajos, Hera László és Kortye Vilmos, billentyű: Hubbes György. Az ingyenes Szent István-téri koncertet a zenekar
ajánlotta fel, elhatározták, hogy nosztalgia karanténkoncertet
adnak azoknak, akik szeretik a '60-70-es évek zenéit. A muzsikusok többsége 45-50 év óta zenél, van aki több bandának
is tagja. Az előzményekről: Kortye Vilmos 47 éve alapította a
Dinoszaurusz band-et, 20 éve a HAVE-ROCK együttest, 8 éve
a W-at Zenekart, utóbbi csapattal két rockoperát is írt. Ezek a
zenekarok is sok fellépésen vannak túl, rendszeresen szerepelnek térségünkben fesztiválokon, falunapokon, klubokban, így
Maglódon is többször felléptek már.
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Butt Márton udvari koncertje
Egy maglódi fiatalember elhatározta, hogy a vírus alatti
időszakban elszórakoztatja - az egyébként borús hangulatú – lakosságot. Koncertet adott hetente egyszer, és aki
arra járt, kizárt, hogy ne kezdett volna el énekelni. Kristály Barbarával fiáról, Butt Mártonról beszélgettem.
Marci egészen pici kora óta imádja a zenét és az éneklést –
kezdte Barbara a történetét. Három éves volt, amikor Maglódra költöztünk, ekkor született a kistestvére. Ma már videófelvételen nézzük,
ahogy a pelenkás Mátyás a nappaliban
a járókában hintázott négykézláb, miközben Marci „Halász Jutka néni koncerteket” adott elő, játékmikrofonnal
a kezében. A háttérben persze szólt a
művésznő Csiribiri című koncert dvdje. Ezt ugyanis addigra már kívülről fújta, naponta többször nézte és hallgatta
végig (nem tudtuk, csak utólag, hogy
valószínűleg ekkor ő már „rögzítette”,
tanulta a dalokat). Néhány dalt én is
megtanultam zongorán kísérni, és így
még nagyobb volt az öröm, az irányítás
viszont végig Marci kezében volt, sokszor rám is szólt, ha nem időben léptem
be, vagy kezdtem el egy dalt, sort.
Az óvodában teljesen egyértelmű volt
a tehetsége, több óvónénije (pl. Terike néni) azóta is lelkes rajongója és figyelemmel kíséri fellépéseit. négy éves korában
jelentkeztünk Poór Mara színházi táborába Gyömrőre, amely
megalapozta az igazi nagy színpad szeretetét is. Prózai szerepe
volt, és ezt is nagyon élvezte. Ki tudja, talán ott szeretett bele
még jobban a szereplésbe is. Az utolsó ovis évben számunkra
nem volt kérdéses, hogy melyik osztályba fog járni (zenei - D),
és szerencsére az ovis felméréseken Kostyák Attila is így látta, a
gyereknek ott a helye. Azóta is nagy szeretettel jár a zenei osztályba, énekel, zongorázik, bánatában-örömében. A helyi népdaléneklési versenyeken sorra arany minősítést kapott, és a zongoraversenyeken is mindig a dobogón állt. Halász Judit iránti
rajongása megmaradt, de az évek során sok más előadót is megszeretett Marci, akiből közben mára tíz éves Márton lett. Természetesen abból táplálkozik, amiket a szülei hallgatnak –azaz
elsősorban édesanyja: Neoton, Hevesi Tamás, A Padlás, István,
a király stb. Édesapja inkább a rockzenét kedveli, amit a kiseb-

bik fiúval sikerült megszerettetni, Márton viszont inkább a pop
zenéhez, a dallamosabb, fülbemászóbb irányzatokhoz vonzódik. Mivel leggyakrabban otthonunkban vagy éppen az autóban
Neoton szól, ez lett Márton nagy kedvence. Szívesen vittem el
mindkét gyermeket 2019 nyarán egy nagyszabású isaszegi Neoton élő koncertre, ahol tátott szájjal (de azért a dalokat együtt
énekelve) hallgatták a kétés fél órás előadást. A Csepregi Évával készített közös fotójukat azóta is becsben tartják. A 2020-as tavaszi karantén
időszakában támadt egy ötletünk, miszerint raklapokból felépítünk egy házi színpadot a kertünkben. Korábban a helyén a
homokozó volt, amit lefedett állapotában
ugyanerre a célra használtak a gyerekek.
Megépült a színpad, és ekkor jött az ötlet, hogy szórakoztassa az errejárókat.
Márton annyira lelkes volt, hogy plakátot
is készített a félórás előadások várható
időpontjairól. Csak néhány ember sétált
(pedig az egészségügyi séta megengedett volt, sőt, egészségmegőrző hatása
is van), azért akadt egy-két járókelő, aki
érdeklődve tekintett be a kertünkbe. Mivel ebben az időszakban (sajnos) életünk
nagy része online zajlott, hamar jött a felismerés, hogy így is lehet szórakoztatni a
nagyérdeműt, így kérte, hogy a Facebookon élő közvetítéseket
csináljunk. Egy kis dobozkát is kitett, ahová támogatást remélt
egy leendő mikrofonhoz. Ezen ötletét egyébként egy gyerekeknek éneklő, számunkra nagyon kedves előadóművész (Hevesi
Imre) Facebook-koncertjeiből merítette (mivel számlaszáma
nincs, így a dobozos megoldás tűnt kivitelezhetőnek).
Marci a testvérét is rendületlenül bevonja előadásaiba, néhány dalt már Matyival is sikerült megszerettetnie (a rockosabb hangzásúakat). Neoton dalok előadását terveztük a következő utcazenész-fesztiválra is, melyeknek Márton szintén
lelkes fellépője.
Remélem, még sokáig élvezhetjük szép hangját és koncertjeit, bármilyen zenei stílusról is legyen szó, hiszen egyelőre
nagyon úgy fest, hogy színpadra született. És, hogy mit tervez
a közeljövőben Marci? Természetesen egy együttes létrehozásán fáradozik. Izgatottan várjuk a folytatást...
Kodaj-Horváth Réka

EGY LÉPÉS – lakossági Fórum
2020. augusztus 14. 18:00 órától – PletyCafe-Szek Kávézó – Maglód, Fő u. 25.
• Téged is nyugtalanít a klímaváltozás?
• Szeretnél környezettudatosan élni?
• Szívesen fogyasztanál egészséges,
helyi élelmiszereket?
• Szeretnél hulladékmentes háztartást?
• Tenni szeretnél egy fenntarthatóbb
jövőért, de nem tudod hogyan?
• Talán már jártas vagy a témában,
és szívesen megosztanád a tudásod
másokkal is?
A Maglódi Kosár Közösség annak reményében alakult meg, hogy egy helyi

igényekre szabott bevásárló közösséget
hozzon létre. A cél, hogy a helyi kistermelők termékei közvetlenül juthassanak
el a vásárlókhoz. Az elinduláshoz szükségünk lenne minél több véleményre a
helyi lakosságtól és termelőtől. Amen�nyiben szívesen segítenéd a munkánkat, vagy csak szeretnél többet tudni a
témában, akkor szeretettel várunk akár
termelőként, akár vásárlóként, vagy érdeklődőként. Gondolkozzunk együtt, és
tegyünk EGY LÉPÉST a fenntarthatóbb
jövőnkért! Maglódért!
facebook.com/maglodikosar.hu

f i l m f o r g atá s
Augusztus 14-ig filmet
forgatnak Maglódon a
Madách utcában, a Luther
Márton és Liszt Ferenc
utcák között. A forgatás
végén interjút készítünk
a rendezővel, de annyit
már most is lehet tudni,
hogy egy magyar mozifilm van készülőben.
Izgalmas részleteket és
fotókat a film epizódjairól
a következő lapszámunkban láthatnak majd.
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Nagyasszonyunk, hazánk reménye!
Augusztus hónap másik, ősi magyar neve a
Kisasszony hava, amit sok régi naptárban
is fellelhetünk. Milyen jó és kedves név ez,
hiszen ez a szó Szűzanya, egész életünket
átöleli, példát mutat, megerősít, s tiszteletet
sugározva reményt ad… E hónap nemcsak
Máriára összpontosít, hanem Szent István királyunkra, s egyben az új kenyérre, mint az
élet forrására, s lelki életünk felszentelt táplálékára is ráirányítja benső szemünket, dobogtatja és acélozza szívünket, hitünket. Erre a
két szempontra irányítom a figyelmet ebben a
gondolatsorban.
„A fönt Fényes erejét Urunk augusztus
6-ai színeváltozása mutatja, mondja el: úgy
láthatják ekkor az apostolok hárman, s úgy
láthatja a mindenek teljes fénynek, amilyen
Atya országában. A köpeny női oltalmát Skapulárés Boldogasszony váll-kendője, szombatos enyhülete, az agusztusban havat hozó
Havi Boldogasszony és mindenekelőtt Nagyboldogasszony, Mária mennybevitele, a halál
legyőzésének asszonyi alkalma, módja beszéli el, adja meg. A régi ember hitében az augusztusi mező párlós illat-oltalma a mennybe
távozó Szűzanyát idézi meg.” – írja Molnár
V. József néplélek kutató, s idézem immár
szokásosan.
Ez a kis bevezető megmutatja, hogy ez
a hónap magyarságunk ősi és jelen hitének
erejét, a Mária ünnepekkel, és magyar ünnepekkel kulcsolja össze. Nagyboldogasszony
nyolcada, melybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka. Ünnepét Szent István is megüli. Árpád
megkeresztelkedett hada Gellért közbenjárására Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta
magát és az egész országot, hazát. Az országot és a királyságot Mária örökségének, tulajdonának érezte és vallotta. Ő volt az Árpádok
mennyei Édesanyja. Mária hazánk örökös
királynéja. Eleink Fehéregyházán Árpád sírja
fölé Nagyboldogasszny tiszteletére emeltek
templomot; de az ő védelme alatt állott a székesfehérvári bazilika, az esztergomi bazilika,
a kalocsai érseki, a váci, a győri püspöki székesegyház, mind Szent István alapításai…
(Katolikus Lexikon alapján)
Mária halála, ill. test szerinti mennybevitelének ünnepe (augusztus 15), az ősegyházig
visszanyúló hagyomány szerint, a Megváltó
édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel
halála után föltámasztotta és magához emelte
a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII.
Pius pápa a Munificentissimus Deus kezdetű
bullájában dogmai rangra emelte 1950-ben.
Jeruzsálemben már az 5. század elején ünnepelték Mária halála napját (átmenetelnek,

születésnapnak v. elszenderedésnek [dormitio] nevezték) s a 8. századtól már, mint
Mária mennybevitele vagy mennybevétele
(Assumptio beatae Mariae) szerepel a kalendáriumokban.
Mit is jelent nekünk a mai keresztényeknek ez az ünnep? Mária oltalom, ölelő kar,
védelem és remény. Őrzője népünknek, s
halálunk óráján Ő a kézfogónk, aki Jézus elé
vezet. Szószólónk és édesanyánk örök időkre. Ahogy olvasom és tanulmányozom Szűzanyánk életét, megfog az a gondolat, hogy Ő „a
teremtett világ óvása, a Boldogasszony okán
e szűzi anyaságra bízatott!” A Napbaöltözött
Asszony nagy jeléről Gellért beszélt István
és udvara előtt: „Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez
Magyarországban Bódogasszonynak, avagy
ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent
István királ es ez szegény országot Bódogas�szony országának nevezé” (Érdy-kódex). Így
vált Mária a mi Boldogasszony képünk által
a világ Nagyasszonyává! Hozzá folyamodhatunk mindig minden ügyünkben, félelmünkben, segítséget kérve, s tudjuk, hogy Mária
soha nem feledkezik meg rólunk....s védő oltalma velünk marad örökre. Így kérhetjük Őt
ma is a keresztény ősi énekünkkel:
„Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús
nemzeted zokogva esd! Nyújtsd irgalomjobbod feléje; botlásiért oh meg ne vesd! Mi lesz
belőlünk, hogy ha elhagysz: bús árvaságunk
sírba hervaszt. Minden reményünk, csak Te
vagy Szent Szűzanyánk, Szent Szűzanyánk,
óh el ne hagyj!”
Szent István királyunk az ország és a
nemzet patrónusa (istápja). Pogány nemzetségeink eredethagyománya szerint égi választottsága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él tovább. „István király legendájának
legarchaikusabb eleme, amikor is éjszakának évadján életére törnek: az utód örökölni
akarja az öreg király bölcsességét, szentségi
erejét...” – írja Molnár V. József. S hányszor
van így a történelem folyamán! S mit tesz?
Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, az egész hazát Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Koporsójának dombormű-képei,
a Mennyei Királyt megillető szimbólumok.
A középkorban szakadatlanul zaránokoltak
e koporsóhoz, idegenek is. Számtalan beteg
lelte gyógyulását sírjánál, akadt olyan is, aki
már útközben gyógyulását kapta. Hatamas
kőrakást halmoztak föl sírjánál a hálás meg�gyógyultak. Székesfehérvár az ő ereje miatt
válhatott szent magyar várossá.
„A Szent Király koronáját, a magyar Szent
Koronát a középkorban élő személynek tekintették” – folytatja Monár V. József. „A vele
megkoronázott király a szertartás által nem-

csak közjogi elismerésben, hanem István és
Koronája szentségi karizmájában is részesült:
sacralis contactus!”
A Szent Jobb, Isván király jobb keze, a
magyarság egyik legtiszeltebb jelértékű ereklyéje. A Napot-idéző Szent Jobb tiszteletét
az Aranybulla törvénybe iktatta. Az Úr csodát művelt: a Király gyógyító és áldó jobbját
megkíélte az enyészettől. Ünnepi miséjében
ezt találjuk: „Szegd meg a kenyeredet az éhezőknek, s a szegényeket, bujdosókat fogadd
hazádba!” S így teszünk mindig az új kenyérrel is … tiszteljük, keresztet rajzolunk rá
megszegés előtt, s csókolom ma is, ha leesik
egy darab … édesapámtól láttam, s égetődött
szívembe.
Boldogasszonyunk után Szent István országunk védőszentje. A moldvai csángók
balladaszerű énekében Szent István egykor
majd a világ minden népének szabadítója és
királya lesz...
Augusztus 15. Mária mennybevételét Szent
István király még uralkodása alatt ünneppé
avatta. A királyi tanácsot e napra hívta össze
Fehérvárra a király, és tartott törvénykezést.
Élete végét érezve, e napon ajánlotta fel Szűz
Máriának is az országot, és ő maga is e napon
hunyt el. Ezért a magyarság kapcsolata Égi
Édesanyjával évezredes múltra tekint vissza.
1038 óta (982 éve) hozzá fohászkodik
minden magyar, az ő közbenjárásáért könyörgünk, Ő sose veszi le kezét rólunk. Szívből
könyörögök magam is Égi Anyánkhoz, Szent
István királyhoz, vigyázzon ránk, és vezetőinkre! Adja meg a bölcsesség és a Lélek karizmáit, hogy Szent Istvánhoz hasonlóan Mária kezét fogva a keresztény hitet megtartsuk
a világ számára!
Befejezésül egy imával erősítem meg könyörgésünket hazánkért, ifjainkért, a kereszténység jövőjéért:
Isten, hazánkért térdelünk Elődbe!
Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed.
István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!
Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony.
Ránk bűnösökre minden verés ráfér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!
Dr. Fülöp Krisztina hitoktató
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Tizenöt éves a maglódi esti gimi
2005. szeptember elsején kezdte meg az oktatói munkáját
a Budakalász Gimnázium Maglódi Tagintézménye. Akkor, a
nagy érdeklődésre való tekintettel két párhuzamos osztályt
kellett indítani. Négy év múlva 52 diák tett érettségi vizsgát,
azóta körülbelül 330 fő. A tanulni vágyók Maglód mellett
Ecserről, Gyömrőről és Péteriből érkeztek. A tananyag a gimnázium nappali tagozatával megegyező, a különbség az, hogy
két idegen nyelv helyett egyet oktatunk. A tantárgyak között
szerepel az informatika és a művészeti ismeretek is. Az itteni
oktatók egyetemi végzettséggel rendelkeznek, a nappali tagozaton végzett munkájuk mellett heti két alkalommal, 15-től 20
óráig tartó oktatásban is részt vesznek. Az itt érettségizettek
közül néhányan így emlékeznek a diákéveikről:
Tóthné Sticza Mónika: 2013-ban kezdtem, közel negyven
éves fejjel a gimnáziumot egy nagyon kedves barátnőm unszolására. Az érettségi alapkövetelmény volt ahhoz, hogy továbbtanulhassak. Különbözeti vizsgát tettem, így rögtön a 10.
osztályban indultam, ezért csak 3 évet kellett járnom. Az osztályközösségünk korban elég vegyes volt, de hamar kialakultak az együtt tanuló csapatok. A tanáraim nagyon segítőkészek
voltak. Közvetlen hangulat jellemezte végig a három évet, így
nagyon gyorsan elrepült. Sokkal több segítséget kaptam itt, mint
előtte bármikor az életben, és ezért nagyon hálás vagyok. Mindent megadtak ahhoz, hogy eljussak a célomig. 2016-ban érettségiztem jó eredménnyel, így megnyíltak számomra a lehetőségek, hogy továbbléphessek. A tervem az volt, hogy gyerekek
között, az oktatásban dolgozhassak, ezért jelentkeztem egy pedagógiai asszisztensi képzésre. Ezzel egyidőben elkezdtem dolgozni a maglódi általános iskolában, ahol megelőlegezték számomra a bizalmat. Végül pedagógiai asszisztensként színötösre
vizsgáztam. Ez annak is köszönhető, hogy megtanultam tanulni.
Hiszem azt, hogy soha nincs túl késő a tanuláshoz, csak bátorító,
őszintén tanítani akaró közeg kell hozzá.
Tomolyáné Harangi Mónika: 15 év? Úristen... 32 évesen,
2005-ben kezdtem az esti gimit. Igen, későn érő típus vagyok,
de cseppet sem bánom. Így teljesen más értelmet nyert az a
tananyag, amit a suli adott nekem. Ekkor már a gyerekeim
elég nagyok voltak hozzá, hogy az édesapjukkal maradjanak
délutánonként, és valami új felé vegye az életem egy része az
irányt. A család: alap, a támogatásukkal lehet építkezni. Szerettem a munkám, de valami újat szerettem volna, nem tudtam még, hogy mit. Azt viszont igen, hogy a maglódi iskolában induló gimnáziumra fogom építeni azt, amire vágyom.
Nagyon szívesen emlékszem vissza minden egyes percére, a
tanárainkra, a diákokra. Mikor leérettségiztünk, emlékszem,
a matematika tanárom kérdezte, hogy merre tovább. Még nem
volt kiforrott gondolat, de mivel nyárelő volt, én a természetbe
vágytam. Könyvelő? Az biztos nem. Nyár végére egy hirte-

len ötlettől vezérelve beiratkoztam a Gyömrőn induló Mihály
Dénes Szakképzőbe több frissen érettségizett diáktársammal
a maglódi gimiből. Két év múlva pénzügyi szakügyintézők
lettünk. És ha már lúd, legyen kövér, indult egy mérlegképes
könyvelői tanfolyam ugyanott, azt is elvégeztük. A vizsga előtt
el tudtam helyezkedni egy könyvelő irodában, ahol elindultam
a ranglétrán felfelé. Tavalyelőtt végeztem adótanácsadóként.
És hogy mit hoz a jövő? 
Turcsányi Adrienn: Tanulmányaimat 2015-ben kezdtem
meg a Budakalász Gimnázium Maglódi Tagintézményében.
Jelenleg végzős hallgató vagyok a Budapesti Metropolitan
Egyetemen, és mesterszakra is szeretnék járni majd. A motivációmat pedig nagy mértékben a gimnáziumi tanáraimnak
köszönhetem, akik nem csupán szakértelmükkel támogatták a
továbbtanulásomat, de lelki támaszt és bíztatást is nyújtottak
számomra. Ő általuk fogalmazódott meg bennem a gondolat,
hogy egyetemre is járhatnék, és ezért a mai napig nagyon hálás vagyok nekik, hiszen új kapukat és lehetőségeket nyitottak
meg számomra ezáltal. Szép emlékekkel gondolok vissza a tanáraimra és osztálytársaimra is, akikkel sikerült nagyon jó kapcsolatot és közösséget kialakítanunk. Talán nem túlzok, ha azt
mondom, hogy a velük töltött két év volt az életem egyik legjobb időszaka, amelyet iskolában töltöttem. Hálás vagyok az
együtt töltött évekért, csupán azt bánom, hogy nem ismertem
meg őket korábban. Meleg szívvel és jó emlékekkel ajánlom
mindenkinek, hogy itt kezdje meg tanulmányait.
Gerencsér Emese: 2014-ben 39 évesen kezdtem a tanulmányaimat a Budakalász Gimnázium Maglódi Tagintézményében.
Belefásultam a monoton gyári munkámba, váltani szerettem
volna, ezért kezdtem húsz év után újra tanulni. Úgy gondoltam, hogy egy érettségi bizonyítvánnyal a kezemben könnyebb
lesz. A három műszakos munka mellett nagyon nehéz volt, sok
energiát kellett belefektetni, de tanáraimnak köszönhetően
minden segítséget megkaptam, és rengeteg biztatást, aminek
hatására egyre erősödtem, és egyre jobban tudtam teljesíteni.
Az erősségeimből tovább tudtam adni az osztálytársaknak, és
ők kölcsönösen vissza. Az utolsó pillanatig összetartottunk,
és segítettük egymást. A nehézségek ellenére biztosan állíthatom, hogy megérte újra tanulni. Azon kívül, hogy rengeteg új
dologgal, tudással lettünk gazdagabbak, megismertük önmagunkat és a határainkat, hogy mire vagyunk képesek. Az érettségi sok utat nyithat meg előttünk, csak élni kell vele. Már az
iskolás évek alatt felajánlottak egy érettségihez kötött pozíciót,
ekkor lettem minőségi analizátor. Később bejövő anyagellenőrnek neveztek ki. Jelenleg méréstechnikát és német nyelvet
tanulok. Hálás szívvel gondolok tanáraimra, és hihetetlenül
összetartó osztályomra. Ha újra kellene kezdenem, gondolkodás nélkül iratkoznék be ismét a maglódi esti gimnáziumba.
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Megtépázott sportéletünk
A koronavírus miatt korán véget értek a megyei pontvadászatok, aminek – miután több csapatunk is dobogós pozíciót
foglalt el a táblázaton – nem igazán tudtunk örülni. Természetesen a döntést elfogadtuk, és bár a megyei szövetség nem
hirdetett eredményt, mégis díjazták a labdarúgóinkat, miután
a csapatok kiváló teljesítményét Maglód Város Önkormányzata érmekkel honorálta. Aranyérmet kapott a hibátlan teljesítménnyel végzett öregfiúk együttesünk, illetve az ugyancsak
száz százalékos mutatóval rendelkező futsal gárdánk. Utóbbinál az egyik gólkirályt is mi adtuk Simon Zsolt személyében,
aki 31 találatig jutott. Ezüstérmet kapott U16-os csapatunk,
ezüstös-bronzérmet felnőtt együttesünk, míg U14-es játékosaink nyakába bronzérem került. Érem került, együttesünk szertárosa, P. Szabó Vilmos, a sok gondoskodásnak köszönhetően,
kiváló pályaminőséget szavatoló Nagy István, illetve csapatainkat mérkőzésekre fuvarozó Pavlovics László nyakába is.
Veres István László, az öregfiúk csapat vezetője: Sikerült jól
összerakni a csapatunkat már a bajnokság kezdetére. Olyan játékosok csatlakoztak a keretünkhöz, akik beöregedtek, vagyis
betöltötték 34. életévüket és fiatalságuknak köszönhetően nagyot lendítettek a játékunkon. Az öregfiúk hétközi mérkőzéseket játszik, ez korábban problémás volt a munka miatt, ám idén
szerencsénk volt, hiszen a találkozók nagy részében bő kerettel
tudtunk kiállni. Jó volt a csapat összetétele, jó szellemben játszottunk, mindenki hozta a tőle elvárható szintet, ami eredményességgel is párosult, így megérdemeltnek mondható a kapott
aranyérmünk. Reméljük, a következő bajnokság már végigmegy, és akkor is hasonlóan jó teljesítményre leszünk képesek!
Felmerült, hogy a következő szezonban lesz öregfiúk első
osztály is, vállalnák az indulást ott is? Véleményem szerint
igen. Noha jóval erősebb csapatok ellen kellene játszanunk, viszont jobb minőségű pályákon, nívósabb mérkőzéseket vívnánk,
és ellenfeleink ki nem állása miatt sem kellene aggódnunk.
Tovább erősödhet a keret? Szeretnénk némileg erősíteni, de
a télen igazolt Görög Zsolt is szinte új igazolásnak fog számítani, mert tavasszal csak egy meccsünk volt. Várható egy
kapus érkezése is, hiszen Tutor Csaba nem tud majd a rendelkezésünkre állni. Szerencsére minden posztra több megfelelő
emberünk is van, így erős alapra építkezhetünk tovább.
Németh Gusztáv, a futsal csapat vezetője: Mivel is kezdhetném az értékelést egy ilyen mindenki számára furcsa szezon
végén? Különösebb cél nélkül vágtunk neki a szezonnak, bár
ez sem teljesen igaz, hiszen a terv az volt, hogy az előző idényben remeklő U18-s csapatból építsünk be minél több játékost
a keretbe. Azt gondolom, a fiúk megmutatták, hogy a felnőtt
mezőnyben is helyt tudnak állni! A bajnokság elején még kicsit döcögött a szekér, de mire elértünk a szezon feléhez már
tetszetős játékkal nyertük a meccseket. Azt hiszem, önmagáért beszél a 98 rúgott és 23 kapott góllal pontveszteség nélkül
lejátszott csonka szezon. Ezzel az eredménnyel a hat csoportot összevetve is a legjobb eredményt értük el, és első helyen
állunk az nb2 felkérési listán. Tehát a jog megvan az nb2-re,
csak a klubbon múlik, melyik osztályban indulunk. Egyeztetve
a fiúkkal a játékosok 90%-a vállalja a magasabb osztályt. Itt a
kérdés az utánpótláson van, hogy el tudjuk-e indítani. Személy
szerint örülnék, mert azért az nb2 egy komoly lépés lenne a
fiatalok fejlődésében. Ezúton is köszönöm az egész csapat hozzáállását és a pályán mutatott teljesítményét. Külön gratulálok
Simon Zsoltnak a gólkirályi, és Vadászi Edvárdnak az év játékosa címhez!

Borsos Gábor, az U16 edzője: Felemás szájízzel zártuk a
szezont, ahogy szerintem minden csapat. Jól teljesítettünk az
ősszel, illetve tavasszal megrendezett mérkőzéseken. Nekem is
nagy tanulás volt a srácokkal ez a szezon, és ők is jó tapasztalatokat szerezhettek. Dobogó volt a realitás, amit valószínűleg
teljes szezon alatt is elértünk volna, így elégedettek lehetünk.
A jövőre való tekintettel sem képzelem el máshogy. Ugyanezzel a kerettel megyünk bele a bajnokságba, és ugyanígy jó
teljesítményt várunk majd el saját magunktól és természetesen
ugyanilyen tempóban is szeretnénk fejlődni. Várjuk a szezont,
és hogy újra megmutathassuk magunkat.
Baranyai Pál, az U14 edzője: Abszolút reálisnak érzem
a dobogós helyezésünket, sőt azt gondolom, ha végigmegy a
bajnokság, talán még jobban megközelíthettük volna az előttünk álló együtteseket. Ősszel több tényező, sérülés és egyebek
miatt nem tudtuk teljesen azt nyújtani, amit szerettem volna.
Úgy gondolom tavasszal lett volna a látványosabb előrelépés a
játékunkban, de a járvány miatt már nem tudtuk megmutatni,
mit is tudunk valójában. Heti négy alkalommal, lelkesen dolgoztak a játékosaim, így minden gratulációt megérdemelnek
a harmadik helyezésért. A következő szezonban, az U15-ben
már nagy pályán kell bizonyítanunk. Biztosan bele telik egy
kis időbe, amíg megszokják a gyerekek az új körülményeket,
hogy nem lehet oda-vissza cserélni, több lesz a játékidő, de azt
gondolom, ez a keretminimum a középmezőnyben fog végezni, persze célunk most is a dobogó lesz.
Kopunovics Goran, a felnőtt edzője: Természetesen sajnálom, hogy véget ért a bajnokság, mert nagyon jó úton jártunk.
A játékosok télen-nyáron nagyon keményen dolgoztak a felkészülés alatt, így a dobogó mindenképpen megérdemelt, de biztos
vagyok benne, hogyha a bajnokság a végéig mehetett volna, még
jobb helyen végeztünk volna. Gratuláltam többször is a srácoknak, mert idén már nem úgy szerepeltek, mint az előző években,
amikor rendre a kiesés elől kellett menekülniük. Valamit nagyon
jól csináltunk az előző szezonban, és ez erőt, plusz motivációt
kell, hogy adjon a következő bajnokságra is.
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Kertész Ferenc
A nyár folyamán
utánpótlás-labdarúgóink zöme részt vett/
vesz egyesületünk táboraiban, július végén pedig
megkezdődött a felkészülés a következő szezonra. Felnőtt együttesünk
július 7-én kezdte el a munkát és heti
négy edzéssel készül az új bajnokságra.
A félbeszakított előző bajnokság élén
a Biatorbágy végzett és szerzett jogot a
magasabb osztályban való indulásra, de
miután nem vállalták az NB 3-at felmerült, hogy indulhatnánk mi is, hiszen
érvényes licensszel rendelkezünk. Talán belevágtunk volna a kihívásba, de a
harmadik helyünk miatt, ami kevesebb
mérkőzésünknek volt köszönhető, végül
nem kaptunk felkérést.
Fiatal kézilabdázóink a karantén
időszak alatt, az iskolai oktatáshoz hasonlóan, online képzésbe részesültek, de
június végén már szabadtéren is készülhettek. Ők ősszel állnak újra edzésbe.
Asztaliteniszezőink
augusztusban
kezdik a felkészülést, immár csak két
csapattal. AZ NB 3-ban való indulást ebben a szezonban már nem tudjuk vállalni, ezért ősztől csak a megyei porondon
tudjuk képviseltetni magunkat.
Súlyemelőink folyamatos munkában
vannak, de idén versenyen még nem tudták magukat megmutatni. Július végétől
azonban már számukra is rendeznek versenyeket.
Összeállította: Bíró Roland

Több mint harminc éve tanít
okinawai tradícionákis karatét Maglódon, 2015-ben Kertész Károly-díjban részesült sporttevékenységének
elismeréseként, ami azért is lehet különleges számára, mert a díj névadója saját nagybátyja volt. Shihan Kertész Ferenc 5 danos mestert kérdeztük
karatéról, oktatásról, tanítványokról.

Érdekes, amikor néhány mondatban kell beszélni valamiről, ami kimeríthetetlen.
Kütyük és villámreklámok korában, amikor legtöbben már nem akarnak kettőt kattintani vagy a harmadik sort sem hajlandók elolvasni. Mindezt úgy, hogy olyan dologgal foglalkozunk, aminek nincsen vége és csak abbahagyni lehet, de befejezni nem.
Harminc év. Ennyi idővel ezelőtt jöttek az első tanítványok hozzám, és sokan, még
ma is velem vannak közülük. Gyerekek voltak még, ma pedig az ő gyermekeikkel
edzenek együtt. Vannak olyanok, akik eltűntek hosszú időre, majd öt, tíz, húsz év elteltével visszajöttek; és olyan jó, amikor van hova visszajönni. Nemzetközi iskolánk
nagymestere mondja egyre gyakrabban, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Régen ez nem sokat jelentett nekem, de az idő haladtával számomra is mélyül ez
a gondolat. Sok változást láttam és sokat változtam. Abban is, ahogy tanítok. Régebben határozott elképzelésem volt arról, hogyan kell harcolni és ezt tanítani. Aki pedig
nem tudott lépést tartani, lemorzsolódott. Mára úgy gondolom, értékesebb, megláttatni, kihozni olyan dolgokat emberekből, amiket saját maguk sem gondoltak volna.
Nem számít mennyire vagy jó, a kérdés az; ma jobb vagy-e, mint tegnap voltál? Ezt
nem csak technikai szempontból mondom. Az élet minden területén így kellene lenni
és erre mindenki képes. Változunk és változik a világ is körülöttünk. Egyvalami nem
változik, a Tökéletes. Ha pedig nem te vagy Isten, te is változol, a kérdés csak az,
milyen irányba akarod ezt tenni? Régebbi tanítványaim szoktak viccelődni, hogy ha
olyan edzéseket tartanék, mint a kezdetekkor, öten-hatan lennénk a teremben. Igen,
de a mai tanítványok többségének nem arra van szüksége, hogy kékre-zöldre verjék
egymást. Többen idősebbek, sokaknak van ilyen-olyan baja, betegsége. Azért vannak
itt, mert mindnyájan megértettük, nem az egyént akarom belefaragni egy dobozba,
hanem mindenkinek akarunk készíteni egy saját dobozt.
Az edzések ideje: hétfő, 18.00-19.30, szombat 10.00-11.30
Helye: Maglód, Erzsébet körút108 (Nyaralói-tornacsarnok)
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A nyugdíjas klubban nem áll meg az élet
Több héten át személyesen
nem tudtak találkozni a Maglódi Nyugdíjas Klub tagjai,
június elejétől igyekeztek
mindent bepótolni, egyelőre
a szabadban kirándulásokkal,
kellemes beszélgetésekkel…
Az elnökasszonynak, Lajos Pálné Annának köszönhetően, az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatának
tagjai, ezért részt vehettek
június 2-án a Margit-szigeten megtartott gyalogló rendezvényen Monspart Sarolta
tájfutó világbajnokkal.
Gregorics Tibor klubtagunknak köszönhetően – meséli Annus néni – létrehoztuk
a nordic walking* klubunkat, a nyugdíjas klubon belül, így
minden szerdán találkozunk és gyalogolunk.
Június közepén volt az alakuló gyaloglásunk, ennek köszönhetően meg is tettünk 12 ezer lépést, ami 8 km gyaloglást
jelentett.

Június 14-én a Merzse
mocsárhoz kirándultunk.
A tervezett, de elmaradt
nyugdíjas
sportvetélkedőt
szerettük volna valamilyen
formában megtartani, ezért
július 2-án egy fergeteges,
játékos vetélkedőt szerveztünk. Várakozáson felül
nagyon jól sikerült. A vetélkedőben volt: labdajáték,
tudás totó kitöltés, agytorna,
gyógynövény-felismerés,
éneklés és sok-sok játékos
sportfeladat. A közeljövőben
tervezzük a jászberényi fürdő
és állatkert meglátogatását,
és egy hetes közös nyaralásra indulunk Berekfürdőre július
végén-augusztus elején.
Kodaj-Horváth Réka
* nordic walking: sportág, amely egy speciális bot segítségével történik. A különleges gyaloglótechnikának köszönhetően fejleszthető
az állóképesség, a mozgáskoordináció (a szerk.)

Mindennél fontosabb a tisztaság!
Az elmúlt hónapok sajnálatos világeseményei Maglódra is begyűrűztek. Mindannyiunk érdeke, hogy az épületen belüli közösségi tereink fokozottabban legyenek tisztán tartva, és a légtér kórokozómentes legyen.
A járványügyi vészhelyzet kihirdetése óta, a
városvezetés igyekszik mindent megtenni
a fokozott higiéniai szabályok betartásáért,
és ezen túlmenően fertőtlenítéssel is igyekszik védelmet biztosítani a lakosság részére.
A legnagyobb fertőzésnek kitett intézményünk
a Rákóczi úti egészségügyi központ. A rendelőintézeteket elősorban idősek és betegek
látogatják, akik a legjobban vannak kitéve a
vírusveszélynek, ezért a legfontosabbnak azt
éreztük, hogy legelőször az orvosi ügyelet és a
családorvosi rendelők legyenek fertőtlenítve. Az eljárás egy 21.
századi technikát foglal magában, a. jelenleg ismert leghatékonyabb fertőtlenítési és csírátlanítási, vegyszermentes és 100%ban környezetbarát módszert a CE Developments Kft hozta el településünkre. Először mintát vettek olyan helyekről, amelyekkel
sokan érintkeznek, például ajtókilincs, várótermi székek, azért,
hogy visszaellenőrizhető legyen a fertőtlenítés hatásfoka. Azután
több nagyteljesítményű, Magyarországon gyártott, ózont előállító géppel kifertőtlenítették a légmentesen lezárt helyiségeket.

maglód

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

Ezt követte egy nagyon érdekes, hosszútávó védelmet biztosító
eljárás az épületben található összes felületre. A kezelést követően újra elvégezték a szükséges méréseket,
amely kimutatta, hogy jelentősen csökkenteni
tudták a felületen mérhető kórokozó számot.
Ezzel nem érezzük befejezettnek a védekezést.
A következő lépésként szeretnénk az elkövetkező időszakban ezzel a technológiával védelmet biztosítani az óvodák és a bölcsőde részére
is. A város vezetése továbbra is arra törekszik,
hogy minden eszközzel megelőzze, vagy legalább lassítsa a járvány terjedését, ezért kiemelt
és fokozott figyelmet fordít a védekezésre és
megelőzésre. Szeretnénk a lakosság és a vállalkozások figyelmét is ráirányítani erre a korszerű technológiára. Már vannak Maglódon vállalkozások, például
a szórakoztató iparban, akiknél ez az eljárás bevezetésre került.
A CE Developments Kft. egyik felsővezetője maglódi származású, Maglód a szívügye, ezt a nagy munkát is ingyen végezték el,
és mindent meg is tesz azért, hogy az általuk alkalmazott fertőtlenítési eljárások kis- és középvállalkozások, valamint a magánszemélyek számára is egyaránt elérhetőek legyenek.
További információt a https://www.cedevelopments.hu oldalon olvashatnak.
Kérges László alpolgármester

▪ Felelős kiadó: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Főszerkesztő: Radosza Sándor ▪
Főszerkesztő-helyettes: Fajka Szilvia ▪ Szerkesztőség: Kalmár Csilla Imola,
Kanicsár Bori, Kiss Nóra, Kodaj-Horváth Réka, Veres Violetta ▪ Tördelő:
Szabó László ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti
a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4300 példányban ▪
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Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit,
hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! E-mail: panasz@cchr.hu

K

16 éve Önökért! JUTALÉK
2% Teljes körű ingyenes hitelügyintéÁLLATORVOSI
zés, adásvételi szerződések
kedvező Dr.Téglás
feltételekkel. Csilla
RENDELÔ
Németh Judit ingatlanértékesítő & értékbecslő
+36/30/244-0891
Rendelésiwww.judit-ingatlan.hu
idô: hétköznap 17–19 óráig
2234 Maglód, Katona József utca 54/4.

Minden információt bizalmasan kezelünk!

K

K

Telefon:
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla
30/283-6947,
29/328-353

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
ÁLLATORVOSI
Y A - BA
U T házhozJ megyek!
RENDELÔKérésre

K

Dr.Téglás Csilla

Ultrahangos fogkô-eltávolítás
A

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
Weboldal: www.emberijogok.hu

Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ

A

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

UT

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J
UT

A

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. E-mail: info@cchr.hu

A

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN –
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Y A - BA J
UT
JUDIT-INGATLAN-HITEL & ÜGYVÉDI IRODA

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

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

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

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

A Hamburger Recycling Hungary Kft. Maglódon található
papírhulladék feldolgozó- és válogató üzemébe keres
kollégákat azonnali kezdéssel, az alábbi pozícióba:

Kézi válogató munkatárs
papír-, fólia- és műanyaghulladék válogatására

Amit nyújtunk: ■ stabil, multinacionális, nagyvállalati háttér,
piacvezető munkahely ■ bejelentett, biztos jövedelem
■ béren kívüli juttatás

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,
bruttó bérigény megjelölésével a
laszlo.papp@hamburger-recycling.com
e-mail címen lehet.

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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FELHÍVÁS A SENCOR 2019-BEN
GYÁRTOTT ÉS ÉRTÉKESÍTETT MOBIL
KLÍMÁK ÖNKÉNTES VISSZAHÍVÁSÁRÓL
A FAST Hungary Kft. ezúton szeretné tájékoztatni az
olvasókat, hogy önkéntesen visszahívja a piacról a
SENCOR SAC MT1221CH és SAC MT1222CH típusú, mobil légkondicionáló berendezéseit (gyártási
tétel „Lot: 2019122***“).
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Maglód-Falvi

Kutyakozmetika

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

A visszahívás kizárólag a 2019 júliusáig gyártott és
értékesített termékekre vonatkozik, mert belső vizsgálataik szerint fennáll a veszélye, hogy a készülékek
belső elektromos rendszere használat közben megsérül, ami növeli a klímaberendezések rövidzárlatának, illetőleg kigyulladásának kockázatát.
A FAST Hungary Kft. egyúttal kéri a vásárlóit, hogy
függesszék fel ezen mobilklímák használatát és
vegyék fel velük a kapcsolatot, vagy vigyék vissza
a termékeket a vásárlás helyére! Természetesen a
teljes vételárat visszafizetik azoknak a vásárlóknak,
akik rendelkeznek a fent említett, hibás termékekkel,
akkor is, ha már nincsenek a vásárlást igazoló számla birtokában. A vásárló kérése esetén ugyanakkor,
soron kívül gondoskodnak a készülék(ek) díjmentes
javításáról.
A FAST Hungary Kft. ügyfélszolgálata készséggel
áll rendelkezésre további tájékoztatás érdekében a
06 23 330 830-as telefonszámon (munkanapokon
9-17 óra között), valamint a szerviz@fasthungary.hu
e-mail címen!

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Adatvédelem és internetjog

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
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Sikereink a bizonytalanságban is
Hirtelen és szinte felkészületlenül ért mindenkit Magyarországon a COVID járványhelyzet miatt kialakult egészségügyi és
recessziót produkáló gazdasági helyzet. Bármennyire is szerettünk volna kivételesen kimaradni az autóipari cégeket érő
problémák versenyéből, mégis indulnunk kellett a rajtvonalnál.

Időközben a termelésünk is visszaesett, megrendeléseink bizonytalanná váltak és nem láttuk tisztán a piac rövid
távú alakulását sem. Releváns és objektív döntéseket kellett
hoznunk a jövőnk érdekében, ami sajnos néhány kölcsönzött
kollégánkkal történő együttműködés megszüntetését és más,
költségcsökkentő intézkedések meghozását jelentette. Ezeket
az intézkedéseket azért hoztuk meg, hogy munkatársainkat
meg tudjuk tartani. Ezért örültünk az Állami Támogatás lehetőségének. A pályázaton sikeresen indultunk, így csökkenetett
munkaidőben, de mégis mindenkinek munkát biztosítva folytattuk munkánkat. Nemrégiben – a megrendeléseink növekedése miatt hamarabb – a tervezett 3 hónap helyett 2 hónap
után tudtuk lezárni a csökkentett munkarendet, így már újra 3
műszakban termelünk.

Az elmúlt negyedév számos döntési helyzet elé állított bennünket. Első körben a higiéniai és egészségvédelmi akciók kidolgozása és bevezetése jelentett nagy változást a cég életében.
Amíg nem lehetett védőfelszereléshez jutni, addig is egyik
kolléganőnk által készített szájmaszkokat kaptak munkatársaink, melyet a céges buszon, tömegközlekedésen, magánhasználatra is biztosítottunk. Ezúton is köszönjük nehéz és áldásos
munkáját! Külföldről már február végén nem fogadtunk vendégeket, elsődlegesen így láttuk biztosítottnak a járvány terjedésének csökkentését. Dolgozóink egészségét szem előtt tartva
kíméltük a veszélyeztetett kollégáinkat. A fertőzés csökkentésének érdekében különleges hygiéniai intézkedéseket vezettünk
be és kis létszámot érintően az adminisztratív munkakörökben
a dolgozó kollégáink felváltva végezték munkájukat otthonról.

Kiemelkedő intézkedésünknek, a körülbelül 4 hétig tartó
belső szakmai képzéssorozatunkat tartjuk, amikor az áprilisban felszabadult időnket használva alapoztuk és mélyítettük
el tudásunkat. Ennek eredményét most tudjuk learatni, amikor
visszaállunk a normál működésünkre.
Együttvéve az elmúlt időszakban az életünket sikeresnek
könyvelhetjük el, hiszen az autóiparban lévő szereplőkkel
ellentétben, cégünk folyamatosan gyártott. A bizonytalanság
ellenére gyors és hatékony intézkedéseket hajtottunk végre,
melynek a margójára mégis azt írhatjuk most: MINDEN A RÉGIBEN! A lehetőségeinkhez képest próbáltunk a hátrányokból
előnyt kovácsolni. Amennyiben a piaci lehetőségek engedik,
továbbra is ezt a pozitív, előre mutató hozzáállást folytatjuk.
Kihasználva a publicitás lehetőségét, köszönjük munkatársainknak a megértést, az együttműködést és kiváló helytállását
ebben a feszült és eddig ismeretlen helyzetben!

Szeretnél egy olyan csapatban
dolgozni, ahol a kollégák jól
felkészültek és segítik egymást?

Legyél te is munkatársunk!
Jelentkezz az alábbi pozíciók
egyikébe:

Az Eagle Industry Hungary Kft. a világ vezető autógyárainak szállít üzemanyag ellátó rendszerekhez
szelepeket és részegységeket
További információk a munkakörökről, jelentkezés:
+36 70 400 4480 www.ekkeagle.hu

KARBANTARTÓ

• Szeretnél robotokkal ismerkedni?
• Szeretnél önálló szakmai döntéseket hozni?
RAKTÁROS

• Szeretnél kiváló, modern eszközökkel raktári munkát vé-

gezni, ahol a munkád pontosságát az eszközök garantálják?

MŰSZAKVEZETŐ

• Szereted a kihívásokat?
• Szívesen dolgozol egy csapat és a gépek működésének és
termékek összehangolásával?

