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Bemutatjuk új orvosainkat

Új egészségházunk két szakemberrel, egy orvosházaspárral is gyarapodott. Dr. Farkas László decembertől veszi át a körzetét, Dr. Tóth Andrea pedig már
praktizál is. Arról kérdeztük a két orvost, hol töltötték gyerekkorukat, miért pont Maglódot választották,
és milyen célokkal, reményekkel kezdik meg nálunk
tevékenységüket.
Dr. Farkas László december 1-től veszi át a II. körzetet
Hány éve praktizál?
2009-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd felvételt nyertem a Családorvosi Tanszékre, a „praktizálás”
gyakorlatilag innen indult, mivel a rezidensi idő
alatt is kellett önálló, felelősségteljes munkát
végezni.
Mindig orvosi pálya lebegett a szeme előtt?
Tudatos döntés volt?
Abban a szerencsés helyzetben voltam/vagyok, hogy két nagybátyám háziorvos, így
már gyerekként betekintést nyerhettem a munkájukba, ami nagyon megtetszett, ezért tudatosan készültem erre a pályára, ennek alárendeltem
mindent.

Hol nőtt fel?
Gyerekkoromat vidéken, Rudabányán töltöttem, falusi környezetben, innen ered a vidéki életvitel szeretete. Általános iskolába és gimnáziumba Kazincbarcikára jártam, ezután kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat Budapesten.
Mi az „ars poeticája” orvosként?
A mai, modern orvoslásban egyre nagyobb szerep jut a
megelőzésnek, ezért az életvitel minősége kiemelt fontosságú. Az egyes emberek egészségi állapotának a felmérésére, megőrzésére, a változások nyomon követésére külön
figyelmet kell fordítani. Ez sok energiát és odafigyelést
igényel, ezért nem célom nagy létszámú praxis létrehozása. Az orvostudomány nagyon gyorsan fejlődik, igyekszem a legkorszerűbb (ha lehetőségem
nyílik rá, külföldi) szakmai irányelveket is figyelembe venni, beépíteni a betegellátásba.
Milyen terveik vannak a maglódi rendelésen
kívül?
Három éve kezdtem el a bőrgyógyászat szakképzést, bízom benne, hogy két év múlva sikeres
szakvizsgát teszek és utána bőrgyógyászként is
gyógyíthatok.
folytatás a 2. oldalon 

Folytatódnak a fejlesztések Maglódon
összefogva milyen eredményekre képes.
A város az elmúlt években közel egy milliárd forint támogatást nyert a különböző
pályázatokon. Ennek látható eredményei
is vannak: belterületi utak, utcák újultak
meg, Mendel Károly utca és a Kisfaludy
utca; bővült a csapadékvíz elvezető rendszer; helyi vállalkozások nyertek forrást
telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre;
átadtuk a Szitakötő Bölcsődét és az új
Egészségházat. Az Egészségház megépítése is jó példája annak, hogy az élet nem
áll, nem állhat meg a vírus alatt sem. Ehhez kellenek az új, modern egészségügyi
intézmények is, mint amilyen a maglódi. Nemrég készült egy felmérés az országban, hogy az emberek mit tartanak
a legfontosabbnak az életükben. A lakosság 54 százaléka egészsége megőrzését
tartotta a legfontosabbnak. Maglód jól
döntött, mert a többség akaratát teljesíti
ezzel az egészségházzal.
És a fejlesztések itt nem állnak meg.
Hamarosan megújul a 3111-es út középső
szakasza is, másfél kilométernyi új járda
épül a nyaralói iskola és a nagy állomás

biztonságos megközelítése érdekében.
A szakemberek hamarosan elkészülnek az
új iskola építésének közbeszerzési dokumentációjával.
A célunk, hogy Maglódon minél jobb
legyen az infrastruktúra, az itt élők pedig
helyben érjék el a szolgáltatások zömét.
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

Aszfaltozzák a Mendel Károly utcát

Az év végéhez közeledve minden település vezetőjével átnézzük, mit sikerült
megvalósítani az elképzeléseinkből és
milyen fontos feladatok várnak ránk a következő hónapokban, években.
Bár a vírus ellenei védekezés soha nem
látott helyzetet teremtett és sok munkát,
erőforrást kívánt az önkormányzatoktól
is, elmondhatjuk, hogy Maglód Városa
helyt állt ezen a téren is. Tabányi Pál polgármester úr és csapata az elmúlt években már bizonyította, hogy az itt élőkkel
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Bemutatjuk új orvosainkat (folytatás)

Dr. Tóth Andrea az V. körzet betegeit veszi át
Meséljen kérem magáról, miért lett orvos?
Dunaújvárosban születtem, ott is éltem a szüleimmel az érettségiig. A szüleim mindig a város legjobb iskoláiba, legjobb
külön tanáraihoz járattak, mert fontos volt nekik, hogy egyetemre menjek majd. Az orvosira nekem esett a választásom.
Az apai nagyapámnak volt álma, hogy valamelyik unokája
orvos legyen ha már édesapám nem lett az. Nagyapám sajnos
nem érhette már meg a sikeres egyetemi felvételimet.

Mióta praktizál?
11 éve végeztem az orvosi egyetemen, 2013-ban szakvizsgáztam, majd az utam Londonba vezetett. Az ott szerzett tapasztalataim egy részét felhasználom a mindennapos gyakorlatomban. Értem ez alatt például, hogy a beteggel partneri
viszonyt próbálok kialakítani, fontos, hogy értse, hogy mit
miért csinálok, hogy érthetően fel legyen világosítva az állapotáról és a kezelési lehetőségeiről, hogy végül a segítségemmel informált döntést tudjon hozni. Ezzel, a továbbiakban
együttműködőbb lehet a terápia. Mivel érvényes britt háziorvosi működési engedélyem van, így hozzáférek az angol protokollokhoz. Előszeretettel alkalmazom
az angol terápiákat a magyar szabályokkal összeegyeztetve, és a betegek
is jól szoktak járni a néha újszerű kezelésemmel. De ez működött fordítva,
kint is, a kollégáim nyitottak voltak a
magyar szokásokra, és időnként bevethettem olyan gyógyszert, amit Magyarországon széles körben használunk, de
ott nem.
Hogy telnek a napjai magánemberként?
Az én legfontosabb és kedvenc feladatom a négy éves kislányunk nevelése,
illetve hogy változatos ételeket tegyek
az asztalra, és ez nem fog változni a jövőben sem.
Miért pont Maglódra esett a választás?
A párom a 17. kerületben lakott megismerkedésünkkor, és Maglódon nyílt
alkalmunk az összeköltözésre 6 évvel
ezelőtt. Maglód elhelyezkedése is kapóra jött, mert én korábban Gyálon voltam
háziorvos. Azóta pedig egyre több dolog
köt ide bennünket.
Milyen egyéb orvosi feladatokat lát el?
Jelenleg alkalomszerűen Budatéténybe
járok helyettesíteni egy betegeskedő barátnőm praxisába.
Ki lesz az asszisztense?
Az új praxisba új nővér érkezik Dobai
Éva személyében, aki szintén maglódi
lakos, rendelkezik komoly körzeti és kórházi ápolói tapasztalattal egyaránt. Nincs
kétségem, hogy azonnal egy hullámhos�szon leszünk a többi kollégával, illetve a betegeket is hamar
megismerjük.
Mit gondol az új egészségházról?
Nagyon kivételes helyzetben érzem magam, hogy maglódi
munkámat rögtön egy teljesen új rendelőben kezdhetem meg,
míg a többi kolléga sokat várt erre. Különleges a váró, a nagy
ablak felületeivel, és a rengeteg beszűrődő napfénnyel, az
ember már ettől is egy picit jobban érezheti magát. Az Önkormányzat mindent elkövet, hogy a rendelő berendezése és
felszerelése a szakma szabályainak és a mi igényeinknek is
teljesen megfeleljen. Annak érdekében is minden követ megmozgattak, hogy a november 1-jei induláshoz minden engedélyt megkapjunk. Innen rajtunk a sor, hogy tegyük a dolgunk.
V. körzet: 06-29-324-224/5 mellék
Dr. Farkas László

Miért pont Maglódra esett a választás?
6 éve itt lakom, megszerettem a környéket, az itt élő embereket, és nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy helyben
végezhetem a gyógyító, egészségmegőrző tevékenységemet.
Előny, hogy nem kell sokat utazni, van helyismeretem és egy
korszerű rendelőben lehet gyógyítani.
Milyen egyéb orvosi feladatokat lát el?
Az előzőekben említettem, hogy bőrgyógyászat képzésben veszek részt, a gyakorlati idő alatt különböző kórházakban, képzőhelyeken kell betegeket ellátni. Mivel foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával is rendelkezem, egy pár cég üzemorvosi
ellátásáról is gondoskodom. Ezeken felül egy szociális otthon orvosa vagyok.
Maglódi asszisztenssel dolgozik?
Mindenképpen! Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy munkám során
ilyen tapasztalt, hatalmas hely- és emberismerettel rendelkező asszisztensnővel dolgozhatok együtt. Azt gondolom,
hogy Szilágyi Irénke mind szakmai,
mind etikai szinten bizonyított, nagymértékben segíteni fogja a munkámat!
Mit gondol az orvos-beteg kapcsolatról, annak ápolásáról?
A betegeket mindig partnernek tekintem,
rendelésem során nincs alá-fölé rendelt
viszony, mert véleményem szerint ahhoz, hogy a közös célunkat, a gyógyulást elérjük, az orvosnak is és a betegnek
is meg kell tennie a lehető legtöbbet. Ha
csak az egyik fél akarja, az nem elég.
Van-e valami újszerű ötlet, amit szeretne megvalósítani Maglódon, akár
a rendelőn belül?
Erre korai lenne válaszolni, mert még ismerkedem a körülményekkel és majd a tapasztalatok birtokában, magamat ismerve,
bizonyára lesznek ötleteim, javaslataim.
Milyennek találja az új egészségházat?
Nagyon örülök, hogy új helyemen egyből ilyen korszerű, modern, a 21. század
egészségügyi kihívásainak megfelelő
rendelőben rendelhetek. Előző munkahelyeim, helyettesítéseim, ügyeléseim
során átéltem rendelőfelújításokat, dolgoztam rendelésre alkalmatlan helyeken, de jelen körülményeket tekintve ez számomra már a múlté. Nagy előnye a rendelőnek, hogy nem lesznek parkolási problémák, a nővér és
az orvos külön helyiségben dolgozhat, ezáltal a betegellátás
szakszerűsége és jogszerűsége biztosított.
II. körzet: 06-29-324-224/2 mellék

Dr. Tóth Andrea
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A pandémia és az önkormányzat adóbevételei
A 2020. adóév elején mi, az önkormányzatban dolgozó adóügyi szakemberek
sem gondoltuk volna, hogy egy vírushelyzet az önkormányzati adózási rendszer alapjait érintő kérdéseket vethet
majd fel, azonban az idei év vége felé
közeledve sajnálatos módon láthatjuk,
hogy rosszul gondoltuk.
A veszélyhelyzetre tekintettel sajnos
a védekezés költségeihez való hozzájárulásként az egyik első intézkedés volt
a gépjárműadó teljes elvonása az önkormányzatoktól. A gépjárműadó ugyanakkor soha nem volt az önkormányzatok saját bevétele, mindig is átengedett
központi adó volt, olyan adónem, amelyet ugyan az önkormányzatok tartottak
nyilván, szedtek be, azonban mindig is
jelentési, elszámolási, utalási kötelezettségeink voltak az államkincstár felé. Az
idei évig, hosszú ideje minden 10 adóforintból 4 forint a hivatal kasszájában maradt. (Ez a 4 forint volt hivatott értékelni
az önkormányzat erőfeszítéseit, nyomtatási, postai költségeit, s gyarapította a
hivatal bevételeit.) A 2020. év történései
ugyanakkor azt eredményezték, hogy
az állami költségvetésnek szüksége volt
erre a bevételre, így önkormányzatunk

közel 50 millió forint bevételtől esett el
az idei évben, s várhatóan a következő
években is legalább ekkora összeggel
lesz szegényebb a hivatal kasszája.
A pandémia gazdaságra gyakorolt súlyos következményeit sajnálatos módon
továbbra is csak sejteni lehet, csak a jövőben derül majd ki mennyire érintette
érzékenyen adózóinkat a koronavírus
okozta veszélyhelyzet. A pénzügyminisztérium gazdaságélénkítő csomagjai
folyamatosan biztosítani kívánják az
ország gazdaságának zökkenőmentes
működését. Ennek köszönhetően olyan
döntések előkészítése zajlik jelenleg is,
amelyek tekintélyes gazdasági előnyt
jelentenek a vállalkozásoknak, ugyanakkor a gazdasági visszaesést is figyelembe véve igencsak megnehezítik a helyi
iparűzési adó tervezését, így minimálisan is legalább 20 millió forint iparűzési
adó bevétel kieséssel számolunk.
Tapasztalataink szerint, s a 2019.
adóévi bevallások beérkezését követően
megállapítható, hogy általánosságban a
maglódi gazdasági szereplők a tavalyi
évben jó évet zártak. A helyi gazdaság
erejét jegyző adóerőképességet mutató
számok az idei évben ennek megfelelően

eddig Maglódon nem látott magasságokba emelkedtek, amely bizony nagy öröm.
Az öröm, hogy a városunk a kedvezőbb
helyzetben lévő települések közé került,
ugyanakkor sajnos újabb veszteséggel is
jár, tekintve hogy így az adóerőképességünk várhatóan meghaladja majd azt a
lakosonkénti határt, amely már az ún.
szolidaritási hozzájárulás megfizetését
vonja maga után. Önkormányzati költségvetésünk így előre láthatólag újabb
közel 30 millió forinttal lesz szegényebb
a 2021. adóévben.
Fentieket figyelembe véve egyértelműen megállapítható, hogy a pandémiás
helyzetnek köszönhető többlet önkormányzati feladatok mellett sajnálatos
módon bevételeinket is igen hátrányosan
érinti a jelenlegi vírushelyzet. A bevételek várhatóan több mint 100 millió forintos csökkenésére tekintettel azonban
valamiféle megoldást szükséges találnunk ahhoz, hogy a város gazdálkodása
továbbra is működőképes legyen, s a kötelező feladatok ellátása mellett tovább
folytathassuk városunk felzárkóztatását
és egyre bővülő szolgáltatásokkal tegyük
komfortosabbá lakókörnyezetünket.
Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Agresszivitástól a mártíromságig
Lassan egy éve hogy a helyi orvosok egy táborba tömörülve
kezdeményezték egyik kollégájuk a helyi alapellátásból történő eltávolítását. Még szerződésük felmondását is kilátásba
helyezték, amennyiben az önkormányzat nem teljesíti igényüket. A személyes egyeztetés eredményét meg sem várva
nyílt levélben adtak nyomatékot kérésüknek.
A képviselőtestület naivan azt gondolta, hogy
dr. Papp Lászlóval történő szerződésbontás
után megnyugszanak a kedélyek.
Nem így történt. A sikeres akciót követően már az önkormányzat került célkeresztbe.
Dr. Babos Levente különféle szakmai fórumokon támadta a helyi önkormányzatot, valótlan
állítások sorozatával keltette rossz hírét megbízójának. A bizottsági üléseken tett nyilatkozatait,
tetteivel rendre megmásította, ígéretei beváltatlanok maradtak. Nem nélkülöz minden alapot az
az állítás, hogy az ötödik háziorvosi körzet elindítása miatt lett
ellenség az önkormányzatból. A módosítással nem volt egyéb
célunk, mint a vonatkozó jogszabályok betartása mellett szabályozni a helyi egészségügyi alapellátást, egyenlő esélyeket teremtve a város valamennyi lakosának, megszüntetve a praxisok
közötti aránytalanságot és kiiktatva a működési engedély nélküli
fizetős tevékenységet.
Szeptemberi testületi ülésünkön két alkalommal is nemleges választ adott másik három kollégája által elfogadott szerződéstervezetre. Ezek után – élve a szerződésben biztosított

felmondási lehetőséggel – hat hónapos hatállyal felbontottuk
a feladatellátási szerződést Babos doktorral. A felmondás kézhezvételét követően már késve akart változtatni hozzáállásán.
Az események hatására aláírás gyűjtés indult az interneten
és október 14-én átvettük a petíciót „Dr. Babos Örs Levente
maglódi háziorvos támogatásáért”. Megértve a
praxishoz tartozó betegek orvosuk melletti kiállását, a kezdeményezésben jócskán tetten érhető a politikai indíttatású hangulatkeltés is. Papp
doktor nem hirdetett háborút az önkormányzat
ellen, nem is kelt védelmére egyik csoportosulás sem. Rögtön más lett a hozzáállás, amikor
az önkormányzatot kiáltották ki bűnbaknak.
Esetünkben állítólag a betegek védelmében vállalta a doktor úr az önkormányzattal szembeni
összetűzést, ezzel szemben mi az ötödik körzet
meghiúsításának kísérletét és a kártalanítási
igényhez való ragaszkodást tapasztaltuk. Ennyit a betegek érdekeiről!
Az önkormányzat soha nem folytatott orvos ellenes propagandát a városban, ezután is ehhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy nem mindenki mártír, aki annak
akar látszani.
A képviselőtestület továbbra is fenntartja a szerződés felmondásáról hozott döntését, így Dr. Babos Örs Levente 2021.
március végéig praktizálhat a Rákóczi utcai rendelőben.
Tabányi Pál polgármester
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A magyar szabadság hőseire emlékeztünk
Dörner György, Kossuth-díjas színművész, az Új Színház igazgatója, a Hungaro zenekar és muzsikus barátaik Pénzfolyó 2020
című, a világ és a magyarság társadalmi összefüggéseit verses,
zenés formában bemutató előadásával emlékeztünk meg október
6-án az aradi vértanúkról és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről. Őket gyászolták a magyarok az anyaországban, az elszakított
területeken és szerte a világban. Maglódon sem történt ez másképpen, ahol a MAGAM – Maglódi Amatőrök a Kultúráért Egyesület szervezésében, Maglód Város Önkormányzata támogatásával rendhagyó megemlékező műsort láthattunk a MagHázában.

október 23.

Szűk körben emlékeztek meg a maglódiak a Pesti srácok
szobor előtt a Bellus János téren. Tabányi Pál polgármester
rendhagyó beszédében nem az 1956-os forradalom és szabadságharc ismert eseményeit idézte fel, hanem az akkori maglódi történéseket, és a helyi forradalmárok nevét olvasta fel.
A Corvin közben harcoltak vagy fegyvert, élelmiszert szállítottak: Bagyinka Tibor, Fábri Ottó, Bajusz Vilmos és Méhes
Pál (utóbbi forradalmár Bundás álnéven). Itt Maglódon a forradalom vértelenségét biztosították: Szeili Mihály tanácselnök,
Glózik István, Gyenes József, ifj. Galambos Pál, Nagy Pál, ifj.
Z. Potocska Pál, id. Z. Potocska Pál, Gyenes Pál, K. Hajdú István, Raukó Pál, Harmati György evangélikus lelkész, Baconyi
István, Nagy Béla és Szűcs Tibor nemzetőrparancsnok.

október 6.

november 4.

Idén szűk körben emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról.
Tabányi Pál polgármester, valamint Jenei Péter és Kérges László
alpolgármesterek felolvasták az 1849. október 6-án Aradon kivégzett
szabadsághősök életrajzát.

Fotó: Fortepan / ETH Zürich

A magyar és globális közéleti viszonyokról, a világrendről,
történelmi helyzetekről megzenésített versekkel és különféle
dalokkal elmélkedő Hungaro zenekar, Antal Gábor és Dudinszky Zoltán muzsikusok, valamint Dörner György adták elő
a Pénzfolyó 2020 címet viselő előadásukat. A Dörner György
által megszólaltatott prózai betétekkel tűzdelt zenei játék hol
megmosolyogtatóan, hol véresen komolyan mutatott rá a világunkban és országunkban zajló folyamatokra. Ezek – ahogy a
mottójuk tartja – „nagyon könnyű, érthető dalok a nagyon nem
könnyű és érthetetlen dolgokról”.
„Végre jő a reggel, egy régi nép született. / Ki sok ezer éves, sokszor megtöretett, / aki, ha megszólal, ajkán ott a csoda. Szerelme a
világ, azért tették oda” – hangzott el például a magyarságról, a magyar nyelv egyedülállóságáról is szóló gondolat a Szép Magyarországban című megzenésített versben. kép és szöveg: Sereg László

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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programok

november 3-tól épül Magocska bábszínháza, minden
szombaton délelőtt várunk a könyvtárban

november 3-tól „Ismerjük meg Maglód madarait!” az
őszi-téli időszakban a könyvtárban
november 4., szerda 18.00 Nemzeti Gyásznap a lélekharangnál – Maglódi Polgár Kör szervezésében
november 13-15-ig Családi Nap, Országos Rajzfilmünnep. Idén a rajzfilmünnepet rendhagyó módon online tartjuk,
ami sok új lehetőséget jelent. Negyven éves Magyarország
első Oscar-díjas animációs filmje, A légy, ezért a VIII. Országos Rajzfilmünnep a film rendezője, Rófusz Ferenc életműve előtt tiszteleg. Háromnapos rendezvényen a nagysikerű
rövidfilm mellett vetítjük Rófusz Ferenc Egy év Hoppifalván
c. egész estés gyerekfilmjét és több rövidfilmjét is.
november 16-21-ig Garázsvásár a MagHázban a Nők
Klubja szervezésében. A bevételt jótékonysági célra fordítjuk (árak: 300–1000 Ft-ig). Várunk mindenkit szeretettel!
november 22. vasárnap 9.00–13.00 Bababörze
november 22. vasárnap 16.00 Tompeti és barátai koncert
november 28. szombat 9.00–13.00 Adventi készülődés
a MagHázban a Lilla Design közreműködésével. Alapkoszorú ára 990 Ft + kiegészítők
november 28. szombat II. Adventi amatőr tortaverseny Maglódon. Nevezési határidő 2020. 11. 20. A kiállított versenyműveket meg lehet vásárolni a helyszínen.
Nevezési díj 1000 Ft, 10 órakor regisztráció 12 órakor
eredményhirdetés. További részletek a MagHáz oldalán
november 28. szombat 17.30 I. Adventi gyertyagyújtás a Szent István téren az Evangélikus Egyházközség
közreműködésével
december 5. szombat 17.30 II. Adventi gyertyagyújtás a Szent István téren a Katolikus Egyházközség közreműködésével
december 5. szombat 19.00 Nejem a neten – színházi
előadás. A jegy ára: 3000 Ft. Egy mai kispolgár története,
aki súlyos anyagi gondokkal küzd, aki belemegy, hogy szerepeljen egy valóság show-ban. Felszerelnek húsz rejtett
kamerát a lakásában. Felteszik az internetre, és húsz millió
ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt
megkeresheti a pénzt, amivel tartozik. De nem tudja mire
vállalkozott… És elszabadul a pokol!! Szereplők: Csengeri
Attila, Cseke Katinka, Czakó Ádám, Plasztán Anett, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Czető Zsanett, Virág László
december 6. vasárnap 14.00-18.00 A Mikulás szánnal
érkezik a gyerekekhez. Maglódi Nők Klubja és a MagHáz szervezésében
december 12. szombat 17.30 III. Adventi gyertyagyújtás a Szent István téren a Református Egyházközség közreműködésével (Kodály Karácsony rendezvényhez
kapcsolódva)
december 19. szombat 17.30 IV. Adventi gyertyagyújtás a Szent István téren Ökumenikus szertartás

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
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Magocska Bábszínháza
A bábjátszás a magyar kultúra tradicionális alappilléreinek egyike, melyet
a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) évek óta, a partnerszervezeteivel
együttműködve – az amatőr bábjátszás komplex készség-, képesség- és
személyiségfejlesztő, valamint a kreativitást és innovatív gondolkodást
serkentő hatására építve – támogat. Ezt a szellemi örökséget próbálja
most továbbadni a MagHázban létrejött Magocska Bábszínház is.
A Nemzeti Művelődési Intézet minden évben tanfolyamokat, műhelyeket, képzéseket, konferenciákat szervez, melynek a MagHáz és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár dolgozói is állandó résztvevői. Idén tavasszal két munkatársunk 30 órás „színháziskolai” képzésben vett részt,
illetve a járvány okozta megszorítások miatt online konferencián tájékozódhattunk a bábozás rejtelmeiről Bábozásra fel! címmel. A különböző
szakmai előadások mellett több bábszínház bábelőadásába is betekinthettünk. A bábozásra már szakmai szemmel is rálátásunk van, így adott
volt, hogy mi is elindítsunk egy bábszakkört, a gyerekek és szüleik bevonásával. Elsődlegesen azért jött létre a Magocska Bábszínház, hogy kicsit színesebbé tegyük gyerekeink, unokáink életét itt Maglódon, vidámságot és egy kis változatosságot hozva, programokat szolgáltatva nekik,
némi élettapasztalatot, tanulságokat mutatva. Februárban, a pandémia
előtt bábokat vásároltunk, ötleteltünk, hogy egy komplett mese-előadására is alkalmasak legyünk. Elkezdtünk újrahasznosított anyagokból
bábszínházat építeni, amibe még bárki bekapcsolódhat. Építs velünk Te
is! Minden szombaton délelőtt 9-től 12 óráig várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a MagHáz emeletén lévő könyvtárba. Ha elkészült a
Bábszínház, a gyerekek hamarosan találkozhatnak Magocska titokzatos
alakjával is. Te milyennek képzeled el? Rajzold le és küldd el nekünk!
„Megterveztem Magocskát!”-jeligével. Várunk minden érdeklődőt! Bábozásra fel!
Pavlovics-Ollári Judit, a MagHáz ügyvezetője

Foglalkozások/Tanfolyamok a MagHázban 2020/2021
hétfő
Etka-jóga 11:00–13:00, Falusi-Tóthné
Koller Ica 06/30-684-8932 (térítésmentes)
Jamland hip hop tánc 16:30–18:30,
Mady Anda László: 20/438-5502 (térítéses)
Zumba Fruzsival 19:00–20:00, Sándor
Fruzsina: 70/ 947-4343 (térítéses)
kedd
Fogyi Klub (páros héten) 18:00–20:00
vezeti: Doszpod Böbe (térítésmentes)
Aromaterápia Klub (páratlan héten)
17:30-19:30, Botáné Nagy Ildikó: 30/
254-8439 (térítésmentes)
Ritmikus sportgimnasztika
1-3. osztályosok: 18:00-19:00,
4. osztályosok: 19.00-20.00, Gajdos
Niké 06/30-440-4857 (térítéses)
szerda
Mini-Maglód Baba-mama klub
9:00-12:00, vezeti: Haraszti Gabriella
06/70-370-7665 (térítésmentes)
Tornado Akrobatikus Rock' n Roll
15:30–16:30 óvodásoknak. 16:30–
17:45 iskolásoknak (térítéses)
Mirabell Táncegyesület / modern tánc
16:00-20:00 vezeti: János Rita 06/30575-7939 (térítéses)

Etka jóga 18:00–20:00, Falusi-Tóthné Koller Ica 06/30-684-8932 (térítésmentes)
csütörtök
Sakk Szakkör 17:00–17.45, Csatári
Mariann 06/70-708-5466 (térítéses)
Ritmikus sportgimnasztika
1-3. osztályosok: 18:00-19:00,
4. osztályosok: 19.00-20.00, Gajdos
Niké 06/30-440-4857 (térítéses)
péntek
Mariann Zenekuckója / modern tánc
10:00-10:30 Mihályné Kiss Mariann:
20/ 886-2465 (térítéses)
Mirabell Táncegyesület / modern tánc
16:00-20:00 vezeti: János Rita 06/30575-7939 (térítéses)

Régi Művelődési Ház
hétfő
Gerincjóga 18.00-19.00, Révész Zsuzsanna: 06/20-578-6175 (térítéses)
szerda
Mirabell Táncegyesület /felnőtteknek
20:00–21:00, János Rita 06/30-5757939 (térítéses)

csütörtök
Alakformáló Aerobic 18:00-19:00,
Dudás Éva 06/70-531-1255 (térítésmentes)
Salsa – Társastánc 19.00-20.30, Kincses Csilla 06/20-543-4623 (térítéses)
péntek
Senior örömtánc 13:30-15:00, Kodaj-Horváth Réka 06/30-225-2701
(térítéses)

Szeberényi Lajos
Városi Könyvtár
szerda
Kukucskáló - Diafilm klub 16:0017:00
csütörtök
Csütörtök Esti Verslábak 16:00-19:00
(minden hónap utolsó csütörtök)
szombat
Építsük együtt Magocska bábszínházát
Ismerjük meg Maglód madarait –
november-decemberben folyamatosan
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Madárbarátok a könyvtárban
Az idei Országos Könyvtári Napok két jelentős évforduló köré csoportosította rendezvényeit. A hazai könyvtárak, amelyek csatlakoztak
hozzájuk, hat témakör közül választhattak. A maglódi könyvtár az
Ismerjük meg Maglód madarait! címet adva, arra vállalkozott, hogy
összeállítja Maglód madártérképét.
Tavaly az Országos Könyvtári Napokon, amit minden év október
elején rendeznek, 1777 település vett részt. A szervezők véleménye
szerint nagy ereje van a közös gondolkodásnak, cselekvésnek, amiben nemcsak az emlékezésre, hanem a jövő továbbépítésére is számtalan program ösztönözi a résztvevőket.
A Maglódi Szeberényi Lajos Városi Könyvtár olvasói egy 17
kérdésből álló kvízt tölthettek ki, amelyből megtudhatjuk, hogy
Magyarországon 114 madárfaj él, a nemzeti madarunk a túzok, az
év madara az erdei fülesbagoly. Ám a több maglódi vonatkozású
kérdés mellett a madarak téli etetésének fontosságára is felhívta
a figyelmet a kérdéssor. A legtöbb helyes választ adó ellátogathat
majd egy helyi madártartó nénihez, madárodúkat- és etetőket helyezhet ki, illetve ajándékba „cinkegolyó”-t, madaras ismeretterjesztő könyvjelzőket, rejtvényfüzeteket, naptárakat kap ajándékba.
Az olvasók segítségével összeállítjuk majd Maglód város madártérképét is, oly módon, hogy mindenki leírja, milyen madarakat lát
a háza körül.
A madarakkal kapcsolatos könyvtári foglalkozásoknak, ismeretterjesztő törekvésnek nem lesz vége, a közeljövőben folytatni szeretnénk, mindig újabb és újabb ezzel kapcsolatos témakört feldolgozva.
Tábori Zsuzsa, gyermekkönyvtáros

Könyv készül az óvodánkról
Elkészült Farkas Marika óvónő Emlékezzünk című könyve, mely a maglódi óvodai nevelés és a Napsugár Óvoda
történetét dolgozta fel Maglód első óvónőjétől 2004 májusáig. Kérjük azok jelentkezését, akik igényt tartanának
e könyv megvételére. Ajánljuk azoknak a kedves szülőknek, gyermekeknek (ma már felnőtteknek), akik ezekben az időkben jártak az óvodánkba. Továbbá azoknak
a kedves olvasóknak, akik ha kézbe veszik e könyvet,
hiteles történeti forrást ismerhetnek meg az óvoda múltjáról, dolgozóiról, gyermekeiről, sok-sok képpel illusztrálva az eseményeket, történéseket. Szeretettel ajánljuk
karácsonyi ajándékként is megvásárlásra.
A könyvből befolyt összeget jótékonysági célra fordítjuk, rászoruló gyermekeknek adjuk Karácsonyra. Megrendelhető az alábbi email címen vagy telefonszámon:
fmarika28@gmail.com
06 30 332 29 10, ill. 06 29 325 421

Őrtűz a patakparton
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére minden év október 25. a székely autonómia napja. Székelyföld, sőt egyre
inkább kárpát-medence szerte őrtüzek gyújtásával hívják fel
a figyelmet székely testvéreink az autonómia iránti igényükre. Sajnos száz évvel a trianoni békediktátum után sem elég
európai a szülőföldön való boldoguláshoz való ragaszkodás.
A maglódi Tamási Áron Erdélyi Kör is őrtűz gyújtásával fejezte ki egyetértését otthon maradott nemzettársaik kezdeményezésével.
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„Ne félj, csak higgy!” (Mk. 5, 36)
Katolikus gyerekek napközis nyári táborozásáról
A táborunk elsődleges célja a maglódi római katolikus plébániához tartozó, 26 hittanos és 3 ifi segítő, valamint 8 felnőtt
együvé tartozásának erősítése és Istenkapcsolatunk elmélyítése volt, Jézus csodái által. A gyerekek imádságos lelkületét
öt nagy csodára építettük, s ennek megfelelően gyakorlattá
váltottuk, azaz a csodáknak megfelelően eljátszottuk, és megéltük, hogy a csodák nemcsak Jézus idejében, hanem a mindennapi életünkben is jelen vannak.
Minden tábori napot bevezető imával kezdtük, majd a reggeli után egy-egy csodáról elmélkedtünk, azután következtek
a napi programok. Minden alkalommal délután a tábortűznél
közös imádság mellett számoltak be a csoportok a nap átélt
eseményeiről, és imával, énekkel dicsőítettük az Urat, vagy
komoly beszélgetésbe merültünk estig.
Egy-egy napon vendégeink voltak, ami igazán széppé, és
felejthetetlenné tette napjainkat.
Az iskola auláját minden napra feldíszítettük egy napi mottóval, s az ifik külön berendeztek egy elmélkedő és imaszobát, ahova akár gyermek, akár felnőtt bármikor bemehetett,
és imádkozhatott. A korona-vírus elleni védelemre takarítók
segítettek nekünk és támogatták táborunkat. Hálás szívvel köszönöm meg az iskola és az Önkormányzat minden segítségét.

A Tábor fő mottóját Márk evangéliumából választottuk: Ne
fél, csak higgy! (Mk. 5, 36)
1. nap: Fő témája a Tékozló fiú története a megtérésen és a
hitünkhöz való visszatérésen volt a fő hangsúly. A nap mottója:
„Mindenem a Tiéd”. Vendégünk Emmanuel Eburujama atya
volt Nigériából, aki tánccal, énekkel, szívbe markoló gondolataival tett mély benyomást nemcsak a gyerekekben, hanem
bennünk, felnőttekben is. Az elmélkedés után kiválasztva táborunk „címerét”, pólót festettünk, majd misén vettünk részt,
amit Emmanuel Eburujama és Barotai Endre atya vezetett.
2. nap: „A törvény teljesítése a szeretet" mottójával a bénakezű meggyógyítása volt a napi csoda kitűzött elmélkedése.
Miután átbeszéltük, s kiscsoportokba oszolva korosztályonként
átbeszéltük ennek a csodának tanúságát, betegekhez mentünk
el. Három beteghez látogattunk Maglódon, három csoportban.

Beszélgettünk velük hitükről, és imádkoztunk gyógyulásukért.
Este a tábortűznél mi is közösen imádkoztunk a betegekért.
3. nap: A nap mottója: „Meghívtál, hogy vízre lépjek…”
azaz a vízenjárás története és csodája volt a beszélgetések és
elmélkedések középpontjában. A történet eljátszása után kiscsoportokba oszlottunk és a maguk szintjén beszélték át a napi
csodát, majd összegeztük azokat. Délután kézműveskedtünk,
papírból kosarakat fontunk, s készítettünk ajándékokat a szülőknek. Az esti misét követően a tábortűznél a hitünkért adtunk
hálát, hogy bízhatunk Jézusban, s ha süllyednénk, Ő mindig
fogja a kezünket.
4. nap: Ezen a napon a csodálatos kenyérszaporítás csodáját vettük, „Én vagyok az élet kenyere” mottóval átelmélkedtük azt a csodát, ami nemcsak a kenyérre utal, hanem hitünk
igazságaként Jézus testére, s beszéltünk az Oltáriszentségről is.
Újra vendégünk volt Emmanuel atya, aki nagy örömmel jött el
újra, s játszott velünk, tanított minket, s táncával, énekével a
menyországot varázsolta elénk. Sült halat vittünk és osztottuk
szét a gyerekek között, mint anno Jézus a kenyeret. Délután
akadályverseny volt, amin a felnőttek, sőt Emmanuel atya is
részt vett, s olyan boldogok voltunk, mint egy gyermek. Ezután
a templomban szentségimádással egybekötött misén vettünk
részt, amit Emmanuel atya vezetett és mindannyiunkra igen
nagy, lélekemelő hatást tett. Az este a tábortűznél egyenként imádkoztunk mindenkiért, és énekkel dicsőítettük Istent
egészen késő estig.
5. nap: Az ötödik, utolsó napon a vihar lecsendesítés csodája volt elmélkedésünk tárgya, aminek mottója, „Akinek
a szél és a tenger is engedelmeskedik”
volt. Drámajátékkal elevenítette fel ezt
a történetet, s éltük bele magunkat ennek
a csodának lényegébe. A csendes pihenő után egy kutyaidomár jött el közénk
két kutyával, s mutatta be táncát a gyerekeknek. Délután hálaadó szentmisével
fejeztük be a napot, amit Barotai atya
tartott nekünk. A tábortűznél igen nagy
meglepetés ért minket, Lackfi János költő
látogatott meg, s mesélt gyermekei születéséről, s verssel kedveskedett nekünk.
Tábortűznél mindenki személyesen adott
hálát Jézusnak a gazdag táborunkért, úgy
a felnőttek, mint a gyerekek.
A hittantábor visszhangja, utóélete
Mind a szülők, mind a résztvevő gyerekek és felnőttek nagy
örömmel és lelkesedéssel emlékeznek vissza a hittantáborban eltöltött időre és programokra. A tábor eseményeiről több
fénykép is készült, amiket feltöltöttünk a plébániánk zártkörű
facebook csoportjába. Nagyon sok hittanos gyerekre és a felnőttekre igen nagy hatást tett a nigériai atya előadása és miséje. Ennek eredménye, hogy sok gyerek csatlakozott a ministránsok közösségéhez és van olyan, aki az Oltáriszentségre úgy
tekint, mint a valóban jelen lévő Jézusra. Az is külön öröm és
tény, hogy a felnőttek csoportja hitében is és közösségi életében is megerősödött.
Köszönettel és hálával elsősorban az Úrnak, és minden segítő kéznek, szívnek.
Dr. Fülöp Krisztina, Maglód hittantanára
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Menyegzős ruha
Október végén, s november napjaiban halálba fordul a földi
természeti élet. A fák, bokrok ezer-színe, s az ilyenkor érkező
fagytól a levelek is a sáré lesznek. Október 31.-én Wolfgang
(magyar nevén Farkas) elaltatja a fákat.
„A régiségben ezen a napon fát vén fát döntött ki a falu népe
(az emberéletben a vén kor, s a halál ideje érkezik: a test földdé lesz, a lélek a Teremtőjéhez tér vissza), amelynek ága, rőzséje az ember lelkében reccsent. Kik-ki „elébe ment” ilyenkor
a halottaknak; a közelgő halottak napján „félúton találkozott
az élő az eltávozottal. E napon együtt a család, aki még él,
senki sem gondolta, hogy a halál
pusztulás. Farkas napon a vén fa
kidöntése után is ezért ültetett
csemetefát a hajdan volt ember.”
– írja Molnár V. József.
November hónap mélységét
három szempontból szeretném
elétek tárni.
1. Mindenszentek ünnepén
(november 1.) az élő és elhalt
hívek titokzatos közösséget alkotnak, az Úr színe előtt egymásért könyörögnek és helytállnak.
Mindenszentek a küzdő, szenvedő és dicsőséges egyház ünnepe.
A küzdő egyház: a földön élő, a
szenvedő egyház: a tisztító tűzben szenvedő; míg a diadalmas
egyház: a mennyekbe jutott hívek társasága. Mindazon megdicsőülteké, akikről a kalendárium
megszámlálhatatlan sokaságuk
miatt külön-külön, névszerint
nem emlékezik meg, de a szentek egyetemességét hirdeti.
2. Halottak napja (november 2.)
a régiségben a „lölkök napja”; a
küzdő egyház megemelékezése
a szenvedő egyházról, azaz mi
élők emlékezünk az elhunytainkról. De nemcsak emlékezünk,
hanem imádkozunk is. „A sírokat az emberek rendbe teszik, s
diófaleveleket szednek ilyenkor. A diófalevél csakúgy, mint a
diófakoporsó, a halott lelkek oltalmazója; a dió a középkorban
a Megváltó jelképe volt.” – folytatja fejtegetését Molnár V. József. A gyertya fénye a halottakért ég, és gyújtjuk meg ezen a
napon, hogy Krisztus világossága, ölelő karja vigyázzon szeretteinkre.
Egyben ekkor mi is gondolunk és készülünk a Istennel
való találkozásunkra, s készítjük a „menyegzős ruhánkat”.
A menyegző menyegzős ruha nélkül olyan, mintha az ember
jelképesen mezítelen lenne. A külső és belső ünnepi ruhának
egybe kellene tartoznia. Jézus példabeszéde szerint: „Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt rendezett
fiának... Mikor a király bement, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzős ruhában. Barátom, szólította meg, hogyan jöttél ide menyegzős ruha nélkül?
(Mt 22, 2; 11-12) Ennek a következménye, hogy el kell hagynia az ünnepi lakoma termét.
A megtisztított ruha, vagyis a megtisztított lélek, a bűnbánat igazi kincse. Igaz ez halálunkra is. Már most kell készül-

nünk Krisztussal való találkozásunkra, hogy lelkünk akkor
már testreszabott mennyegzős ruhában legyen. A meghívás
előbb-utóbb megtörténik. Amikor el kell majd mennünk a földi létből, akkor menyegzős ruha nélkül ne menjünk el, ne érjen
váratlanul, ahogy a példabeszéd befejezése elgondolkoztatásra
késztet.
3. Árpád-házi szentekre is emlékezünk ebben a hónapban.
Szt. Imre (nov. 5.), aki tiszta szűzi életével példát adott, s lett
az ifjú fiúk védőszentje; Szent Márton (nov.11) az adakozó, aki
a koldus-Krisztusnak adta fele palástját, máskor pedig egyik
mise közben saját ruháját osztotta meg egy szegénnyel és hogy
ne legyen fedetlen, angyalok
hoztak neki egy köpenyt (cappa), őrzőhelye pedig ennek a köpenynek capella (kápolna). Nem
utolsósorban Szt. Erzsébet, aki
a világegyház egyik legkedveltebb női szentje, a szegények, és
a betegek, az árvák és az özvegyek patrónája, aki egy poklost
fektetetett ágyába, akiben férje
Krisztust ismerte fel.
Mire emlékeztetnek minket
magyar szentjeink és boldogjaink? Olyan üvegablakokra, amiket ha a nap átvilágít, közvetíti
Isten üzenetét: „mit szegénynek
nyújt kezed, azt az égen felleled.” Azaz Krisztushoz vezetnek,
erőt adnak és példát mutatnak a
magyar erkölcs megtartásában,
ezáltal a világ megtisztításában.
Schütz Antal „Isten a történelemben” című könyvének szentekről szóló fejtegetésében ezt
írja: „...ha sokszor nem is ves�szük észre, de mégis Isten a történelem irányítója, és mikor nem
is gondolnánk, Isten akkor megjelenik, ha sokszor a huszonnegyedik órában is, megmutatja az ő hatalmát."
Tempfli József volt erdélyi püspök (1931-2016) felteszi
a kérdést: „Vajon szükséges-e, hogy összefonódjon a hit és a
nemzet fogalma? S összefoglalásként november ünnepét így
világítja meg:
„Mikor Tenkén működtem, egy hétköznap láttam egy ünneplőbe öltözött falusi embert menni az utcán. Hova megy
János? – kérdeztem, hiszen úgy tudom, se esküvő, sem temetés nincsen. Azt mondta, kimegyek a temetőbe. Kérdem, hát
miért? – Életem egy nagy kérdése előtt állok, s nem tudom
eldönteni mit tegyek, mi az okosabb. Kimegyek a temetőbe az
apám sírjához, ott imádkozom, és tőle kérek tanácsot, és ami
gondolatot ad, azt fogom csinálni. Mert eddig minden nagy
életkérdés előtt így tettem, és mindig jól jártam, ha azt tartottam meg.”
A mennyegzős ruhát készítsük elő, s nézzük a templomunk
üvegablakait, szentjeinket, akik hordják már Krisztus adta
gyönyörű menyegzős ruhájukat, s kínálják életükkel nekünk is.
Barátom, hol a mennyegzős ruhád?
Dr. Fülöp Krisztina
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Diákok és tanárok maszkban
Az iskolában töltött első negyedév tapasztalatai azt mutatják, hogy sikeresen oldottuk meg a vírushelyzetből adódó sajátos feladatokat. Eddig egy osztály került
összesen két tanítási napra karanténba, de az időszak rövidségére való tekintettel a
digitális oktatást nem kellett bevezetni. Tapasztalataink szerint a körültekintő szülői hozzáállásnak köszönhetően már kisebb megfázás vagy egyéb betegség gyanúja
esetén is otthon maradnak a gyerekek. A reggeli testhőmérséklet kötelező ellenőrzése kapcsán is jók a tapasztalatok, lázas tanuló még nem érkezett az iskolába. Ebben
az időszakban a hiányzási mutatók a tavalyi évhez hasonlóan, 10-15% között alakultak. Szeretném felhívni a szülők figyelmét, ha a gyermeknek nincsenek fertőzésre utaló tünetei, de a család valamelyik tagja révén fennáll a fertőzés veszélye, biztonsági okokból tartsák otthon a gyermekeiket. Ebben az esetben előre tájékoztatni
kell az osztályfőnököt a várható hiányzásról.

Iskolai hírek
Pályaválasztási nap –
október 9.
Minden évfolyamon játékossággal
tudatos felkészítés zajlott a pályaválasztás nevében. A nyolcadik évfolyamon a diákok egy online pályaválasztási kérdőívet töltöttek ki, amely
válaszai alapján a rendszer a továbbtanulás irányának meghatározását
ismertette a diákokkal, felsorolta a
választható iskolákat.
Volt diákjaink videóüzenetet küldtek, melyben bemutatták választott
iskolájukat kívülről és belülről is.
Fontos feladat volt a próba-jelentkezési lap kitöltése.
A többi évfolyamon nagy szerepet
játszottak az önismereti tesztek, melyek a diákok képességeit mérték fel.
Ezek a felmérések a kellő önismeretre támaszkodva segítették a
tanulókat képességeik megismerésében és a legmegfelelőbb szakmák kiválasztásában. Az órákon arra is sor
került, hogy az egyes szakmákat az
osztályfőnökkel megbeszéljék, és a
foglalkozásokkal kapcsolatos közösségi játékokat játszanak, és készültek
foglalkozási családfák is.

Nemzeti ünnepeink

A fertőtlenítéssel kapcsolatos többletfeladatok ellátására a Tankerület engedélyével bővítettük a takarítók létszámát. A tisztítószerek és fertőtlenítőszerek megfelelő mennyiségben állnak a rendelkezésre. Hetente ellenőrizzük a készlet fogyását,
a pótlásról a Tankerület gondoskodik. Jelentős támogatást kaptunk a szülőktől és a
„Megerősítők” civil szervezettől is. A vírussal szembeni iskolai védekezés alapja,
hogy a tanulmányi munka átszervezésével az osztályok egymás közötti keveredését minimalizáltuk, zárt térben mindenkinek maszkot kell használnia és biztosított
minden teremben a kézmosás vagy kézfertőtlenítés lehetősége. A délutáni időszak
foglakozásait úgy szerveztük meg, hogy legyen idő az alapos takarítás és a fertőtlenítés elvégzésére.
Iskolánk teljes mértékben felkészült arra, hogy szükség esetén átálljon a távoktatásra. Ennek alapja az MS Teams rendszer, melyhez minden tanulónak teljeskörű
hozzáférése van. A Teams mellett a legfontosabb online tájékoztató rendszer a Kréta
digitális napló. Itt a szülő nem csak a gyermekének az eredményeit tudja figyelemmel kísérni, hanem a kitűzött házi feladatokról, a tanóra anyagáról is tájékozódhat.
A pedagógusok a Teams és Kréta mellett változatos digitális eszközöket (Mozaik,
Kahoot, Redmenta, Quizlet) is használnak, melyek mind az iskolai, mind pedig az
otthoni tanulásban nagy segítséget jelentenek a tanulók számára.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek, a pedagógusoknak, a tanulóknak
és intézményünk valamennyi dolgozójának az adott helyzetben tanúsított hozzáállását, megértését. Csak így közösen tudtuk elérni azt, hogy iskolánkban az oktatás
megfelelően tudott működni. Ez közös érdeke minden érintettnek.
Hosszú Tibor intézményvezető

Megünneplésük ünnepi öltözetben
osztálykeretben zajlott. Október
6-án, dalokat, verseket hallgattak diákjaink és osztályfőnökükkel beszélték meg a jeles eseményeket.
Október 23-án a diákok, osztályfőnöki óra keretében emlékeztek meg
az 1956-os szabadságharcról, mely
kapcsán megtekintették a régebben
bemutatott iskolai műsorokat.
A filmeket Pató Sándor vágta, a műsorokat Hosszú Zsuzsa és Osztertág
Éva rendezték.

Online
Természettudományi
verseny
A Kaán Károly Országos Természetés Környezetismereti verseny megrendezésére 23. alkalommal került
sor. Az idei évben a vetélkedő döntőjét online rendezték.
Iskolánk tanulója: Zsiborács Dávid
6.A osztályos tanuló a megyei döntő
2. helyezését érte el.
Felkészítő tanára: Bede István volt.
Kanicsár Borbála
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A Roszicska hírei
Nagy lelkesedéssel és rengeteg tervvel
vágtunk neki az idei évnek. És mint mindenkinek, márciustól egyesületünknek is
megváltozott minden, át kellett gondolnunk, mi az, ami megvalósulhat ezekből
a járvány miatt.
Elmaradtak a már hagyományos rendezvényeink, a Görhöny fesztivál, amit
már a Kacamajkásokkal együtt tervezgettünk, nem volt Szlovák nap és a szeptemberre tervezett Kapusznyika fesztivált sem tudtuk megtartani.
Tagjaink, támogatóink nagy többsége
a veszélyeztetett korosztályba tartozik,
vigyáznunk kell rájuk, ám nélkülük, az
Ő munkájuk, támogatásuk és örömük
nélkül nem lehet szlovák rendezvény.
De nem feledkeztünk meg egymásról,
telefonon, mail-en, facebook-on tartottuk a kapcsolatot.
És jött a jó hír, hogy a szentendrei
Örökség Ünnepen fel tudunk lépni. Bármilyen furcsa is, de a járvány miatt szeptember 19-ére csúszott át a maglódi pünkösdi templomdíszítés a Skanzenben.
A Maglódi Evangélikus Egyházközség
szervezésében a Roszicska Egyesület is
kivette részét szép hagyományunk megelevenítésében. A feldíszített templom
előtti áhítat után felcsendültek a maglódi
nóták Kostyák Attila és Kocsán Richárd

hangszerein, ezúton is köszönjük Neki a
közreműködést!- és a Roszicska énekétől, táncától lett hangos és vidám a Skanzen főutcája. A látogatók most is, mint
mindig megcsodálták a maglódi marsot
és a viseletet.
De folytassuk további jó hírrel!
Köszönetet mondunk az egyesület
örökös tiszteletbeli elnökének, Rakita
Ankának, hogy a maglódi szlovák tájházat szívügyének tekinti, és megbízott
tájház vezetőként felvállalta a ház belső
rendjének gondozását, szükség szerint

Vaskó Ágnes: Dér csókolta
Dér csókolta, fázós krizantémok
dideregnek már a sírokon,
mécses-lángú, lobogó árnyékok,
táncolnak a földi kínokon.
Dér csókolta, könnyáztatta kézben,
emlékképpen csorgó fájdalom,
novemberi rideg szívű szélben,
áhítat sálja a vállakon.

bemutatását és az ott elhelyezett tárgyak
leltárba vételét. Anka több alkalommal
részt vett a Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete által szervezett Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciáján, ahol szakmai előadások hangzottak el és nagyon sok gyakorlati tanácsot
is kapott. A hagyományok megőrzése
fontos szerepet tölt be Anka életében.
Nem csak az egyesületet gazdagítja tót
énekeivel, de legkisebb unokáját is népviseletbe öltöztette. A három éves Rakita
Léda nagyon örült Sass Imréné Erzsike
által készített, hímzett gyönyörű ruhának, pörög, táncol a sok szoknyában.
Köszönjük szépen Anka munkáját és
továbbra is számítunk rá.
Bár nem tarthatjuk meg rendezvényeinket, de kihasználva az időt, az Aradi utcai klubhelyiség a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat finanszírozásával kifestve, általunk kitakarítva várja a csapatot.
A tavalyi évben nagyon sok kistérségi
és határon túli meghívásnak is eleget tettünk, öregbítve a maglódi szlovákság hírnevét. Sajnos az idei év nem erről szólt,
de tovább dolgozunk és a tánc- valamint
énekpróbákat is folytatjuk, bízva abban,
hogy jövő évben teljesülhetnek terveink.
Meglécz Béla,
a Roszicska Egyesület elnöke

13

14

MAGLÓD ▪ 2020 ▪ NOVEMBER

A vőfély a „lakodalom motorja”
Galambos Györgyöt elsősorban néptáncosként és pedagógusként ismerjük, pedig van
még egy további hivatása is: vőfélykedik.
De hogy lesz egy pedagógusból esküvői
hangulatfelelős?
Gyuri először hat évvel ezelőtt egy barátja esküvőjén volt vőfély.
– Az egyik főiskolás barátom kért fel az
esküvője levezénylésére, mert tudta, hogy
néptáncolok, többször voltam a lakodalmasban vőlegény, és azt mondta jó kiállásom van.
Olyan jól sikerült a lagzi, hogy utána még három helyre hívtak vőfélynek – kezdte a pedagógus, aki azóta 30 esküvőt vezényelt le, és
az összes nagy nap után pozitív visszajelzéseket kapott.
– Minden násznép más, de eddig az ös�szessel sikerült megtalálnom a közös hangot,
és utólag csupa jókat mondtak. Én úgy gondolom, ha az étel, ital és a zene jó, a hangulat
már adott. Persze van, hogy kicsit nehezebben indul be a buli, ilyenkor szoktam bevetni a játékokat, amiknek a végére már szinte
mindenki a parketten táncol velem együtt.

Pontosan ezért is szeretem ez csinálni: egy
fontos esemény részese lehetek, miközben
én is szórakozom egy jót. Sokszor a barátok azért nem mernek felkérni vőfélyüknek,
mert azt gondolják, így nem élvezem úgy a
lagzit, mint a többi vendég. Nekem viszont
külön öröm, ha közel áll hozzám a pár, én
ugyanúgy tudok velük ünnepelni – folytatta.
Gyurinak több könyve is van, ahol az alkalomhoz illő versikéket tanulja, de Maglód korábbi vőfélye, Dajka Sanyi bácsi is ellátta jó
tanácsokkal. Az elmúlt években pedig ő is megtapasztalt már egy s mást.
– A legemlékezetesebb esküvőm 2017-ben
Lévai Attila barátomé volt, mert ott minden
váratlan szituáció és baki előjött, ami csak
lehet, mégis az egyik legjobban sikerült lagzi volt, amin vőfélykedtem. Egy szezonban
egyébként nagyjából 6-10 esküvőm szokott
lenni, idén ez jóval kevesebb volt a vírus miatt. Sokan áttették jövőre vagy úgy döntöttek
mégsem kötik össze az életüket – tette hozzá
Gyuri, aki minden esküvő előtt álló pár felkérését szívesen fogadja.
Kiss Nóra

Életem receptje a munka szeretete
A fiatalok talán már el sem tudják képzelni, milyenek voltak a
régi idők hétköznapjai, s hogy mért is hívjuk ezeket dolgos hétköznapoknak? Milyen volt az élet azokban az időkben, amikor
az elemi szükségleteket, a ruhától az élelmiszerig, a családoknak közös munkával kellett megteremteniük,
modern technika, készételek és okoseszközök
nélkül. Ezekről az időkről mesél nekünk a
86 éves Tabányi Pálné, Gyenes Zsuzsanna,
Tabányi Zsuzsi néni, aki szerint a hosszú élet
titka a munka szeretete s, hogy újabb és újabb
célokat tűzünk ki magunk elé.
– Földműves családból származom, így a
ház körüli tennivalók nekem egész kisgyermekkorom óta természetesek. Ezeket a dolgokat, ahogy a munka szeretetét is a családtagoktól tanultuk el. A baromfiak etetését, a
kamra, az udvar rendben tartását, a seprést már egész kicsi korban
ránk bízták. Ahogy cseperedtünk, egyre több feladatot kaptunk.
Tavasz közeledtével paprika, paradicsom, dinnye magok ültetésében vettünk részt. Apró kezünkkel melegágyba, földhantokba
egyenként raktuk a magokat, majd érdeklődve figyeltük, ahogy
apukánk földréteggel betakarja és üveggel fedi le. A tehenek táplálékaként szolgáló kukoricaszár maradékának összekötésében is
mindig segítettünk, ízenként raktuk őket kévébe. A fiatalok talán
már nem is tudják, hogy egykor ezekkel fűtöttük a kemencét és
az üstházat – emlékszik vissza Zsuzsi néni.
Nagyszüleink, dédszüleink életében a munka nem csak a pénzkeresés elsőszámú formája volt, a jólét feltételeinek megteremtése
mellett testmozgást, egészségmegőrzést, a természet megismerését, megszeretését, örömöt, szórakozást is jelenthetett.
– Aratáskor a lekaszált gabona (tipikusan női munkaként számon tartott) marokszedése a kamaszlányok számára alakformá-

ló mozgást is nyújtott. A cséplőgép melléktermékeként létrejött
pelyva elszállítása a fiúk és a lányok közös szórakozásának számított, az ilyen munkák alkalmával ismerkedhettek a másik nem
képviselőivel a fiatalok. Munka közben barátságok, szerelmek
szövődtek. Az iskola elvégzése után egy textilvállalatnál helyezkedtem el, bár irodában
dolgoztam, a vállalat Ifjúsági osztályával hétvégente az ország különböző pontjain fizikai
munkát végeztünk: arattunk, gyapotot szedtünk, építkezéseken dolgoztunk, de mind nagy
örömmel mentünk! – meséli Zsuzsi néni.
A szépkorú asszony ma sem hagyta abba a
munkát. Napjainkban a kertészkedés, az ízletes dzsemek, üdítők készítése mellett legszívesebben kézimunkával foglalatoskodik.
– A mi időnkben a kézimunka elsajátítását az elemi iskolában kezdtük. A tanító néni megtanította
nekünk a kötés, horgolás, varrás alapjait. Később megtanultam a rongyszőnyegszövés csínját-bínját is. (Érdekesség lehet az ifjúság számára, hogy az 50-es évekig a fonalat is mi
készítettük.) Ilyen jellegű munkákkal napjainkban is szívesen
foglalkozom, különösen az új szövőszékemen. Korom előrehaladtával romlik az ember fizikai állapota, de belül megmarad a fiatalság, ha dolgozunk. Csak rajtunk múlik, mennyire
vagyunk boldogok, hiszen a munka az öröm forrása. Életem
receptje a munka szeretete.
Zsuzsi néni azt is elárulta, hogy a visszaemlékezéssel nem
csak az volt a célja, hogy a fiataloknak tanítson valamit a régi
időkről, hanem abban reménykedik, hogy régi társaiban, vagy
bárkiben, akinek hasonló élményei voltak, boldog emlékeket
ébreszthet.
Veres Violetta
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Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

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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Kenyér pékné módra
Három hölgy, Hargas Petra, Budafai Nóra és Nagy Viktória
boltot nyitott Maglódon. A Fő út 26-ban található üzletben
helyben sült, kézműves pékárut készítenek. Kizárólag friss,
hazai, és amikor csak lehetséges, bio alapanyagokból. Nem
használnak adalékanyagokat, lisztjavítót vagy tartósítószereket. Abban hisznek, hogy az egészséges, ízben gazdag kenyerek és pékáruk készítése a kiváló minőségű alapanyagoknál

kezdődik. Ezért csak prémium minőségű lisztből sütnek.
A természetes kovász és a hosszú érési idők egyedülálló karakteres ízeket és különleges eltarthatóságot biztosítanak termékeiknek.
Látástól vakulásig dolgoznak, és nyitva is tartanak: hétfőtől
péntekig: 06-18 óra között, szombaton pedig 07-13-ig.

Fedett lett a teniszpálya
„Megint egy nagyszerű összefogás a teniszklubban. Negyven
klubtag önzetlen segítségével sikerült önállóan felraknunk a
teniszsátor ponyváját. Valamennyiüknek nagyon köszönjük!
Most már esőben, szélben is mehet a játék. A téli játékhoz még
a fűtést kell megoldanunk, de ebben is jó úton haladunk.”

Sok Zoltán ennyit ír az eseményről. Szerényen elhallgatja,
hogy a hatalmas sátor helyén korábban szemétdomb csúfoskodott. Ez a fedett pálya sok év kitartó munkájának eredménye.
Segítők, adakozók, támogatók... és persze Zoltán „szent őrülete” kellett hozzá.
R.S.

Fotók: Gorácz József
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Érezzük a pályát
A Maglódi Torna Club szakosztályai egy kivételével továbbra is
működnek. A koronavírus-járvány következtében sorra zárnak
be, vagy csak erősen szabályozott körülmények mellett működhetnek a sportcsarnokok. Ezek után nem is csoda, hogy egyes
számú asztalitenisz csapatunk ugyan szeptember 20-án még
asztalhoz tudott lépni Őrbottyánban, de nem sokkal később a
szakági szövetség felfüggesztette a bajnokságokat és egyelőre
nem is lehet tudni, mikor folytatódhatnak majd a küzdelmek.
A rájuk rótt kényszerszünetben még edzeni sem tudnak, így kérdéses mikor adhatunk velük kapcsolatban érdemi információt
legközelebb.
U8-as és U9-es kézilabda korosztályaink is teremben készülnek, de ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy
egytől-egyig a nyaralói iskolába járnak a gyerekek, így annak
tornatermét is használhatják az edzésekre. Számukra a bajnokság csak februárban kezdődne el, ezért még van remény
a versenyeztetésükre is.
Hosszú szünet után végre súlyemelőink is megmérettették
magukat versenyen, nem is akármilyen eredményekkel! Szabóné Dósa Anna a nők 64 kilogrammos mezőnyében előbb
ezüstérmet szerzett a Csinger Gyula emlékversenyen, majd a
Masters Országos Bajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott. Utóbbi viadalon még egy aranynak örülhettünk, hiszen
a férfiak 73 kilogrammos mezőnyében Dr. Kerényi Milán bizonyult a legjobbnak. Legközelebb a felnőtt országos bajnokságon szoríthatunk értük, ami jelen állás szerint novemberben
kerül megrendezésre.
Az előző szezonnal ellentétben, az idei bajnokságok
minden labdarúgó korosztályunk esetében sokkal kiegyenlítettebbek. Míg az
előző szezonban a felnőtt, az
öregfiúk, vagy korosztályos
csapataink is tudtak hosszabb
győzelmi sorozatokat produkálni, idén már lényegesen
nehezebb a dolguk. Szerencsére minden együttesünknek volt már sikerélménye,
de a dobogó közelébe is nehezebb odaférkőzni. Felnőtt
csapatunk eredménysorában
is megtalálhatóak bravúros
győzelmek, és fájó pontvesztések is. Utánpótlás csapataink
közül a Baranyai Pál vezette U15 egyre inkább ráérez a nagypálya méreteire, és immár három forduló óta veretlenek. Borsos Gábor fiai közül a nagyobbak, vagyis az U17-esek nagyon
jól, négy győzelemmel kezdték a bajnokságot, ám azóta egy
nem várt vereség (Kőbánya), egy elbukott rangadó (Tura), illetve egy adminisztratív hibából fakadó pontlevonás miatt kesereghetnek. A kisebbek, az U13-as bajnokságban szeptember
eleje óta csak két mérkőzést játszottak, előbb nyertek, majd
legutóbb a lényegesen jobb játékerőt képviselő Dabassal szemben maradtak alul. Az U19 is tudott már mérkőzést nyerni, de
továbbra sem találják az igazi formájukat. Reméljük a hátralévő négy fordulóban összejöhet még a pontszerzés! Öregfiúk
együttesünk előző szezonbéli hibátlan produkciója után elszenvedte első vereségét is az elmúlt időszakban. Mint vezetőjük, Veres István László elmondta: nem igazán számítottak rá,

hogy idén ennyivel nehezebb lesz jó eredményeket elérni, de
úgy gondolja, ha sikerül megfelelő létszámban és minőségben
kiállni a hátralévő találkozókra, nem lehet kérdéses valamelyik
a dobogós pozíció elérése.
Felnőtt: Dunakeszi – Maglódi TC 2 – 2 g: Rajz M., Vincze L.
 Felsőpakony – Maglódi TC 2 – 3 g: Seregy T., Rajz M., Budafai G.  Maglódi TC – Dunaharaszti 0 – 2  Törtel – Maglódi
TC 0 – 2 g: Rajz M. 2  Maglódi TC – Nagykáta - mérkőzés
későbbre halasztva  Csapatunk jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban 14 ponttal.
U19: Kiskunlacháza – Maglódi TC 5 – 0  Maglódi TC – Alsónémedi 4 - 1 g: Tréfa J. 2, Petri N., Holkó M.  Táborfalva
– Maglódi TC 8 – 0  Maglódi TC – Péteri 2 – 4 g: Vida Z.,
Fekete D.  Tárnok – Maglódi TC 8 – 1 g: Tréfa J.  Ifi csapatunk a Péterit megelőzve a 11. helyen áll.
U17: Maglódi TC – Kerepes 12 – 1 g: Farkas B. 4, Dobo-Kocsis M. 3, Molnár H. 2, Holkó M. 2, Windt D. (öngól)  Veresegyház – Maglódi TC 1 – 3 g: Holkó M., Dobó-Kocsis
M., Farkas B.  Kőbánya – Maglódi TC 1 – 0  Maglódi TC
– Tura 0 – 4  Az együttes kilenc pont levonása után jelenleg a
9. helyen áll a tabellán.
U15: Maglódi TC – Sülysáp 1 – 15 g: Kovács Bálint  Gyál –
Maglódi TC 4 – 0  Maglódi TC – Gödöllő 4 – 4 g: Kovács
Bálint 4.  Mogyoród – Maglódi TC 1 – 1 g: Lengyel R. 
Maglódi TC – Astra Üllő 19 - 0 g: Kovács Bálint 7, Fodor D. 3,
Kristóf L. 3, Kovács Barnabás, Nagy Botond, Karajos K., Lengyel R.  A csapat jelenleg a
7. helyen áll a bajnokságban.
U13: Maglódi TC – Dabas 0
– 12  Az együttes az 5. helyet foglalja el a mezőnyben.
Öregfiúk: Maglódi TC –
Üllő 2 – 2 g: Csaba Zs., Csabai G.  Maglódi TC – Mende 2 – 1 g: Gorza P., Csabai
G.  Maglódi TC – Kistarcsa
I. 2 – 4 g: Veres L., Rakita G.
 Mogyoród – Maglódi TC 1
– 4 g: Csaba Zs. 2, Izsold D.,
Tabányi T.  Csapatunk jelenleg a 4. helyen áll a pontvadászatban, kettő pontra lemaradva az első helytől.
Futsal felnőtt együttesünk
továbbra is veretlen az NB II-es bajnokság Keleti csoportjában, ahol a harmadik helyen áll. A Magyar Kupa küzdelmeiben
előbb kiejtették a Kartal gárdáját, majd az NB I-es Nyírgyulajjal szemben alulmaradtak, és így búcsúzni kényszerültek.
U18-as együttesünk bemutatkozása is megtörtént. 15 perc után
még 3-2-re vezettek, de végül 11-3-as vereséget szenvedtek a
Csenger csapatától.
Felnőtt: Maglódi TC – Gyöngyös 3 - 3 g: Vadászi E. 2, Simon
Zs.  Maglódi TC – Kartal 6 - 4 g: Matus T. 2, Simon Zs. 2,
Vadászi E., Petric B.
Magyar Kupa: Maglódi TC – Kartal 11 – 9 g: Horváth R. 3,
Papp R. 3, Tatai T. 2, Vadászi E. 2, Simon Zs.  Maglódi TC –
Nyírgyulaj 2 – 5 g: Simon Zs., Vadászi E.
U18: Maglódi TC – Csenger 3 - 11 g: Varga B., Kertész Z.,
Földvárszki M.
www.maglodtc.hu
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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.

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!
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Mesésen illatozó bejgli, gőzölgő halászlé, mosolygós mézeskalácsok... csak néhány dolog, amelyek
gondolatától mindannyiunk szíve megtelik ünnepi hangulattal. A karácsony közeledtével sokunkban
felmerülhet a kérdés, idén hogyan befolyásolja majd a vírushelyzet ezt az időszakot. Megkérdezetteink
beszéltek családi hagyományaikról és a mostani terveikről.
Összeállította: Kalmár Csilla Imola

karácsonyi készülődés
Turcsik Józsefné

Turcsik Józsefné
Marika néni, aki a helyi Tájház
gyűjteményét saját hagyományőrző örökségeivel gazdagította, most
a családi és ünnepi hagyományokról emlékezett meg.
– Nem volt ilyen nagy ajándékozás. Szegénység volt, jó, ha
valami kis apróság jutott. Külön
örültünk, ha apánk elment az erdőbe és tudott hozni egy kicsi fát.
Ezt szaloncukorral díszítettük;
sima egyszerű papírban volt mindenféle színű cukorka, amiket
nagyon szerettem bontogatni. A maglódi szokások szerint mi savanyúkáposztából készült levest csináltunk. Régen, mikor disznót
vágtunk, akkor abból meghagyta apám a szívet meg a nyelvből
egy darabot, ami teknőbe be volt sózva. Ezekből, meg kolbászból volt karácsonykor leves és sütöttünk hozzá héjában krumplit, amit beleaprítottuk a levesbe. Utána mákos gubát volt szokás
enni – mesélte Marika néni, akit mindenki csak Lacsok Mariként
ismer. – Az évek folyamán, ahogy bővült a család, úgy bővült a
menü is. Később divatba jött karácsonykor a halászlé, azután már
jöttek a rántott halak, sültek, amik most is vannak. Sokat főztem,
sütöttem, vártam a vendégeket. Mindig akadtak bőven, mert nagy
a család szerencsére. Most már olyan nagy felhajtást évek óta nem
csinálok, visszafogottabban ünnepelek. De azért valamit mindig
készítek a gyerekeknek – tette hozzá mosolyogva. Arra a kérdésre, hogy idén mik a tervei az ünnepekre, így válaszolt nevetve:
– Egyáltalán nem tudom, azt még meg kell érni!

A mi szokásainkat is átalakítja a Covid

Kalmár Alexandra
Én, mint egy lassan 6 éves
kislány édesanyja, közösen
a gyermekemmel, a párommal és a családommal
várom a karácsonyt. Számunkra azért is fontos ez az
időszak, mert a kislányomnak Szenteste van a születésnapja, így ez egy kettős
ünnep nálunk – mosolygott
Szandi, aki az előkészületekbe készséggel vonja bele
gyermekét is.
– A karácsonyi készülődést minél hamarabb szeretem elkezdeni, de persze
mindig feltornyosul az utolsó napokra nagyon sok minden. December elején elkezdjük a lakást feldíszíteni, adventi koszorút készítünk, majd
idővel mézeskalácsot és a többi finomságot is megsütjük. Az
ajándékokat a kislányommal együtt szoktuk a családnak készíteni, mindenkinek valami személyes apróságot, mégiscsak
a kézzel készített dolgok az igazi ajándékok – mesélte lelkesen
az egykori Kacamajka tag, aki az idei terveit is megosztotta
velünk. – Sajnos a vírus miatt most csak nagyon szűk családi
körben töltjük az ünnepeket, azonban reménykedünk, hogyha
enyhülnek a korlátozások, lehetőségünk lesz mindent pótolni.
Kalmár Alexandra lányával és párjával

A régi karácsonyok emlékezete

Vendégné Miklós Tünde
Nálunk advent első vasárnapjára már karácsonyi hangulat van a lakásban, kezdve az illóolajoktól, gyertyáktól, a dekorációkig – mondja
Tünde. – Sajnos nem vagyok annyira kreatív,
így inkább vásárolni szoktam a dekorációkat.
Az ajándékokat általában a férjemmel együtt
szoktuk megvenni a család többi tagjának.
Minden évben megfogadom, hogy időben elkezdem az ajándékvásárlást, de ez valahogy
sosem sikerül! Szentestére mindig a férjem főzi
az isteni halászlét, a gyerek meg én díszítjük

Vendégné Miklós Tünde

Őrizzük a hagyományainkat

közben a fát, aztán én csinálok még rántott halat, -húst és -gombát. Természetesen van diós,
mákos bejgli meg többféle sütemény is. Másnap pedig összejön a család, körülbelül 14-20
ember. Ilyenkor sokat eszünk, nevetünk, jól
érezzük magunkat, ez az egész pedig minden
évben másnál van megszervezve. Szerintem ez
most a vírus miatt sem lesz máshogy nálunk –
folytatta Tünde, aki a Maglódi Nők klubjának
aktív tagja, azonban a karácsonyi tervek még
nem tisztázódtak a ubon belül. – Jó lenne, ha
legalább kinti rendezvényt tarthatnánk, készülünk rá, de még minden kétséges.
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Palásti Bettina és kislánya, Gombai Zoé
Betti először tavaly márciusba kezdett arra gyanakodni, hogy babát vár, de akkor két terhességi tesztje is negatív lett. A következő
hónapban azonban már több jel is arra mutatott, hogy várandós.
– Folyton álmos voltam, és este 8 körül jöttek a rosszullétek.
Mondtam is a páromnak és a sógornőmnek, biztos terhes vagyok. Elmentünk a nőgyógyászhoz, ahol beigazolódott a feltételezésem, az volt életem legboldogabb napja, egészen addig,
amíg a karjaimban nem tarthattam a kislányomat – kezdte a
fiatal édesanya, akinek nem volt könnyű várandóssága, folyamatosan kontrollra járt, mert úgy tűnt, hogy beteg lesz a kis
Zoé. Szerencsére kiderült, hogy semmi baja.

Schmidtné Bagyinszki Réka és kisfia, Schmidt Vida Zalán
Réka és Vida kisfia 2020. február 21-én született 3830 grammal és 54 centivel.
– Nem is lehettünk volna boldogabbak a párommal, amikor
megláttuk ezt a kis csodagombócot, akire 9 hónapot át készültünk és vártunk, hogy végre a kezünkben tarthassuk. A születésénél az édesapja is ott volt velem, ami nekem akkor és ott a
legtöbbet jelentette. Nem volt könnyű szülés, de a 9 hónap alatt
sokkal rosszabbra készültem. Bármikor ezerszer végig csinálnám – emlékezett vissza élete legboldogabb napjára az anyuka,
aki nem is kívánhatna jobb kisfiút.

maglódi
babák
Az elmúlt évben is számtalanszor kopogtatott be
Maglódra a gólya, hogy
egy kisbabával ajándékozza meg a párokat.
A családok új tagjai pedig
azóta is bearanyozzák
szüleik mindennapjait.
Lapunknak most három
édesanya mesélt élete
legnagyobb ajándékáról.
Kiss Nóra

– 2019. december 12-én 49 centiméterrel és 2680 grammal született meg a
kislányom. Nem rettegve mentem szülni, amennyire csak tudtam, felkészültem
a fájdalomra. Hála istennek hamar kibújt,
de azt hittem közben, hogy meghalok. Zoé
azonban mindent fájdalmat megért. Nehéz,
de anyának lenni a legjobb dolog a világon. Nem
változott meg teljes mértékben az életünk. Ha el akarunk menni valahova, simán elmegyünk, mert a kislányunk is nagyon jól elvan bárhol. Szó szerint egy földre szállt
angyal. Vele napközben az égvilágon semmi baj nincs. Csak
akkor jelez, ha már unatkozik vagy éhes.

– Zalán azóta 9 hónapos nagyfiú, és egy
igazi kis örökmozgó, akit a világ minden egyes
dolga érdekel és igyekszik felfedezni azt. Nem is kívánhatnék jobb kisbabát nála. Az, hogy anya lettem,
az egyik legcsodálatosabb dolog az életben. Köszönöm a sorsnak, hogy megajándékozott Zalánnal, a kisfiammal és Vidával,
a férjemmel.

Pacsó-Szekszárdi Tímea
és Pacsó Lehel
Timinek és Tamásnak 2019. március 28-án született meg első gyermekük, Edmond. Idén szeptember
23-án pedig Lehel.
– Lehel rendkívül masszív baba
volt végig, minden rendben volt
vele a várandósság alatt, pedig nem
volt kímélve a bátyó által. Szerencsére egészséges és gyönyörű babánk született. Mindkettőjükkel a
kórházban ért a szülés, mert egyikük sem sietett a kibújással, épp
vizsgálaton voltam bent, amikor elindultak. Míg Edmondnál körülbelül 8 óra volt a világrajövetel, Lehelt majdnem meg kellett indítani. Mikor ezt a latolgatást meghallotta, „elindult” magától,
és 3 óra alatt meglátta a napvilágot. Úgy is éreztem magam,
mint akin átment egy gyorsvonat, de nagy megkönnyebbülés
volt, ugyanis több mint 4 kilóval és 55 centiméterrel született

– idézte fel a szülést a kétgyermekes édesanya, aki már sokkal rutinosabb a babázás terén.
– Mindkét gyerkőc a tervezettnél korábban jött, de imádjuk és
örülünk nekik. Az viszont tagadhatatlan, hogy a gyerekek érkezése
és létezése próbára teszi két ember
kapcsolatát. Igyekszünk figyelni
egymásra is, bár most eléggé kimerültek vagyunk. Talán kicsit korán
jött hozzánk a második fiunk, Edi is
csak 10 hónapos volt, mikor kiderült, hogy új taggal bővül a családunk. Nehéz volt tudatosítani vagy
kommunikálni felé a pici létezését.
Mindenesetre most nagyon jó érzés, hogy már tapasztaltabb
vagyok, bár szüleim és párom szülei is sokat segítenek mindkét fiúnál – tette hozzá Timi, aki már most fejleszti a fiait. Edmonddal babaúszásra járnak és angol nyelven hallgatnak dalokat és meséket.

