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A decemberi lap a vírushelyzet miatt csak online jelenik meg.

ÖRÖMTELI

Régvárt örömhírrel köszöntött
be az idei adventi időszak. Az
Elektronikus
Közbeszerzési
Rendszer oldalán megjelent
az új maglódi iskola kivitelezésének ajánlattételi felhívása.
Az építkezést megelőző kiválasztási eljárásra immáron hat
éve várunk. Hol bizakodva és
türelemmel, hol már-már kételkedve és szkeptikusan, de
egyáltalán nem ölbetett kézzel.
Számtalan egyeztetés, kilincselés, előkészítő tervezgetés és közbenső döntések eredményeként
már látszik az alagút vége. Kiolvasható a közbeszerzés dokumentációjából. Tizenkét tantermes iskola épül Maglódon! Az épület négy,
jól tagolható részre osztható, az Aradi vértanúk utcájára merőleges
gerincű épületszárnyra, és az ezeket összefogó, az utcával párhuzamos épületrészre. A telek északi oldalán félszintig a terepsíkba
vágva kerül elhelyezésre a tornacsarnok. A tantermeket befogadó
épületszárnyak között belső udvarok kerülnek kialakításra, a főépületben központi aula létesül, melyhez a szaktantermek, csoportszobák és egyéb kiszolgáló terek csatlakoznak. A sportudvart
is magában foglaló komplexum két szinten 3600 m2-en 360 diák
befogadására lesz alkalmas. A Triskell Kft. és Horváth Zoltán épí-
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tész tervei alapján megvalósuló
oktatási intézmény kivitelezésére 550 munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.
A győztes ajánlat ismerete nélkül is bátran kijelenthető, hogy
városunk történetében példátlan
volumenű állami beruházás veszi kezdetét a jövő év tavaszán
az ófalu szélén. A beruházáshoz az önkormányzat a telek
megvásárlásával járult hozzá.
Ezenfelül az együttműködési megállapodásban vállalta a terület megtisztítását és a közmű
csatlakozások kiépítését. Mertünk nagyot álmodni, és az álomból
rövid idő múlva valóság lesz. Köszönhetően egy sor jószándékú
közreműködőnek, az egyszerű előadótól a tankerület vezetőjén és
a képviselőn át a miniszterig. Különösképp köszönettel tartozunk a
mennyei Atyának, aki pártfogásába vett bennünket és a jószándékú
kezdeményezésünket. Nagy öröm, hogy kézzel fogható közelségbe
került az új iskola, de az igazi öröm az, hogy hamarosan itt a
karácsony, Jézus születésének ünnepe. Maglód minden polgárának áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben
bővelkedő boldog új évet kívánok!
Tabányi Pál polgármester

Kedves gyerekek!
A mai vírushelyzetben nem találkozhattok a Mikulással, ezért
Maglódon sem szaladhattok oda Hozzá, és a kívánságaitokat
sem mondhatják el Neki személyesen. Mi, felnőttek az idén nem
szervezhetjük meg a szokásos partit, előadást, Mikulás-vonatot. Ennek ellenére – járvány ide-vagy oda – idén sem élhetünk
Mikulás nélkül. December 5-én délután 13 és 18 óra között eljön
hozzánk a nagyszakállú, hogy angyalkával, manóval, krampus�szal és egy gyönyörű szánnal, esetleg hintóval bejárja kis városunkat. Cukorkát rejteget majd a zsákja, és osztogat annak,
akit az utcán meglát. Sajnos gyülekezésre, bármiféle érintkezésre nem lesz lehetőség, és a védelmi intézkedések miatt az útvonaltervet sem közölhetjük. (A Mikulás látogatása a vírushelyzet
változása miatt akár el is maradhat. Mindenesetre december
5-én este tegyétek ki a cipőtöket az ablakba.)

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Megújult a játszótér
Részlet egy levélből:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönjük, hogy a nehéz
helyzetben sem feledkeztek
meg a gyermekeinkről.
Tisztelettel...”
Elkészült a Kisfaludy
utca aszfaltozása, melyen
keskeny jellege miatt, az ott
lakókkal egyeztetve egyirányú forgalmi rend került
bevezetésre.
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2021. január elsejével ingyenesen letölthető telefonos applikációt indít Maglód Város Önkormányzata.
A mai hagyományos kommunikációs sémák vagy nem tudják a
település összes lakóját elérni vagy teljesen offline érik el a lakosságot. A fiatalok már nem olvasnak papír alapú újságot, mindent online érnek el, a weboldalak helyett a forgalom a mobil
felületre, a közösségi weboldalakra, illetve a mobil applikációk
irányába mozdul el. A mai felgyorsult világban az információt
mindenki azonnal szeretné, lehetőleg a számára legkönnyebben
feldolgozható formában. Ezért döntöttünk az applikáció januári
indítása mellett. A felületen megtalálhatóak lesznek aktuális hírek, információk, események, rendezvények.
Információk fül alatt találhatók neg az intézmények, elérhetőségeik, ügyfélfogadási és nyitvatartási idejük, email címek, térkép.
Az esemény megtekintésén látható lesz annak
időpontja, szöveges leírás, képek, linkek, nyitvatartási idő, videók, telefonszám, e-mail cím és
térkép.
Az applikáció mindezeken túl lehetőséget nyújt
majd bejelentésekre, a felhasználók online, fényképes bejelentést tehetnek a település területén
tapasztalt problémákkal kapcsolatban akár
fényképek feltöltésére is (pl. baleset,
kidőlt fa, kátyúk stb.).
Új információk, aktuális hírek
feltöltésekor azonnal jelzést küld,
így biztosan nem marad le senki az
újdonságokról.
Könnyen kezelhető keresőjével nem csak a helyi információk
találhatók meg gyorsan, hanem a
környékibeli települések eseménye-
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it is láthatják. Az applikáció a felhasználó által megtekintett minden adatot a telefon adatbázisába menti, ezért az alábbi többlet
funkcionalitást nyújtja:
• adatok gyors megjelenítése,
• offline (internet nélküli) működés lehetősége. (A felhasználó
bárhol, bármikor hozzáfér az adataihoz akkor is, ha nincs
térerő, vagy wi-fi kapcsolat),
• csak azok az adatok frissülnek, amik módosultak (nem meríti
le a mobil egyenlegét, mert csak 1× tölti le azt),
• a telefonon mentett adatok között rendkívül gyorsan keres,
• online keresés lehetősége a szerveren (felhasználó választja
ki) az összes elérhető adatban.
A felhasználó az általa fontosnak tartott információkat (pl. orvosi rendelő elérhetősége, nyitvatartások stb.) egy külön listába tudja rendezni
úgy, hogy azokat bárhonnan, két kattintással,
bármikor elérheti.
Felugró üzenetet tudunk küldeni a fontos
hírekről, eseményekről a felhasználók felé. Az
üzeneteket egy előre meghatározott időablakon
belül kapják meg a felhasználók. Ilyen üzenet
tipikusan például baleset, rendkívüli esemény. Ezek az üzenetek idő érvényességgel rendelkeznek, aminek lejárta után már
nincs szükség a push megjelenítésre, és
az applikáció nem is jelzi azt ki (pl. baleset
miatti torlódás 1 nap múlva már nem értelmezhető).
Bízunk benne, hogy ezzel az új, mobil
applikációval a lakosság jelentős részéhez
gyorsan tudjuk majd eljuttatni a városi híreket, mindenki megelégedésére.
Fajka Szilvia sajtóreferens

ava r é g e t é s

Magyarországon évi 8-10 ezer
ember korai haláláért felelős a
rossz levegőminőség, amiért kiemelten felelős a lakossági avarés hulladékégetés, melynek során
többféle káros anyag is keletkezik – szén-monoxid, nitrogén-oxid
és egy PM10 nevű finomszemcsés
anyag. Egyetlen átlagos méretű avarkupac elégetésével annyi
PM10 részecske jut a levegőbe,
mely kb. 90 millió m3 levegőt (egy
közepes méretű település teljes
légköre) szennyez el egészségügyi
határérték felett. Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a
látás- és hallásképesség csökkenése. Tartós hatása: akadályozza
a vér oxigénszállító képességét,
növeli a szívinfarktus kockázatát,
koszorúér-elmeszesedést okoz. Januártól az egész ország területén
tilos az avar és a kerti hulladék
elégetése. Bármely anyag – a jogszabályi előírásokat megszegve,
illetve engedély nélkül – nyílt téren történő égetése 100 000 Ft-os
büntetést von maga után.

Önkormányzati vagyon értékesítésére pályázati felhívás
Ajánlatkérő: Maglód Város Önkormányzata, 2234 Maglód, Fő u. 12.
A nyilvános pályázati értékesítés tárgya:
2234 Maglód, Reviczky u. 3 szám alatti
1108 m2, kivett, beépítetlen terület
Helyrajzi szám: 1951
Övezeti besorolás: Lke2
Minimum eladási ár: 20.000.000 Ft + ÁFA

ü g y i n t é z é s

Szünetel a személyes ügyfélfogadás
az Önkormányzatnál és a Polgármesteri
Hivatalban. Az elektronikus ügyintézés
módjairól és feltételeiről az önkormányzat
honlapján részletes tájékoztatót olvashatnak: www.maglod.hu
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A hulladékszállító cégtől lapzártánkig
nem tudtuk meg, hogy januárban hogyan
alakul majd a sárga zsákos hulladék és a
karácsonyfák elszállítása. Amint tájékoztatást kapunk ezekről az időpontokról, a
város honlapján közzétesszük:
www.maglod.hu

A nyilvános pályázati értékesítés tárgya:
2234 Maglód, Eötvös u. 3. szám alatti
773 m2 lakóház, udvar
Helyrajzi szám: 2015
Övezeti besorolás: Lke2
Minimum eladási ár: 15.000.000 Ft + ÁFA
A pályázatok benyújtásának helye, ideje:
Maglód Város Önkormányzata, Tabányi
Pál polgármester, 2020. december 15. 12.00
A pályázati ajánlatok bontása: Maglódi
Polgármesteri Hivatal tanácsterem, 2234
Maglód, Fő u. 12., 2020. december 15. 14.00
A pályázati ajánlatok elbírálása:
2020. december 16. 15.00
A pályázati dokumentáció beszerzése:
A dokumentáció 2020. november 30ától kérhető e-mailben a
dobronyi.szilvia@maglod.hu címen.
Pályázni csak az önkormányzattól átvett
dokumentációval lehet!
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A koronavírus már mindenhol jelen van. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek továbbadhatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk
a járvány terjedését. Ezért kell mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat.
A háziorvosokhoz csak alapos indokkal, előzetesen egyeztetett időpontban lehet személyesen elmenni.
A személyes orvosi vizsgálat magában hordozza az orvos megfertőződésének és vírusterjesztővé válásának veszélyét, ezért telefonon tartsuk vele a kapcsolatot. Ezzel elRendelési és készenléti idők
kerülhető, hogy a váróban csoportosulások
alakuljanak ki, illetve ezzel csökkenthető
I. körzet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
annak a kockázata, hogy az orvosok és
Dr.
Simon
József
14–18
08–12
14–18
08–12
asszisztensek lebetegednek, ami a betegellátás ellehetetlenülését is eredményezheti.
készenléti ideje
12–14
Recept, beutaló, táppénz igényüket háziTel: 06 29 324 424 doxolgbt@gmail.com Wodiáner utca 15.
orvosuknál jelezzék. Ezt megtehetik telefonon, e-mailben, ennek hiányában zárt
II. körzet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
borítékba helyezve – feltüntetve a nevet,
Dr. Farkas László
08–12
14–18
08–12
14–18
címet, TAJ-számot, illetve a kért gyógykészenléti ideje
12–14
szerek nevét – orvosuknak címezve a
bejárat melletti postaládában is elhelyezTel: 06 29 424 422 maglod2praxis@gmail.com Wodiáner utca 15.
hetik. Ezzel elkerüljük a felesleges személyes érintkezést. A felírt E-recepteket
III. körzet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
TAJ-számukkal bármelyik gyógyszertárDr. Babos Örs Levente
08–12
14–18
08–12
14–18
ban kiválthatják.

Tel: 06 29 326 927

A betegség leggyakoribb tünetei
Magas láz, rossz közérzet, fáradság, száraz köhögés, fejfájás, szapora szívdobogás. Egyes betegeknél jelentkezhet
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az
új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes
tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara
vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

IV. körzet
Dr. Márton Éva
készenléti ideje
Tel: 06 29 325 969
V. körzet
Dr. Tóth Andrea
készenléti ideje
Tel: 06 29 324 426

orvos@baboslevente.hu
Hétfő
08–12

Kedd
14–18

Katona József utca 33.

Péntek
14–18

Péntek
08–12

Rákóczi utca 7.

Szerda
Csütörtök
08–12
14–18
12–14
Wodiáner utca 15.

Hétfő
Kedd
Szerda
08–12
14–18
08–12
12–14
maglod5praxis@gmail.com

Csütörtök
14–18

Ápolási teendők
A koronavírussal fertőzött beteg otthoni
I. fogorvosi körzet Dr. Tóth Éva   06 29 324 224/6 mellék
felügyelete, ápolása 24 órás legyen. LeII. fogorvosi körzet Dr. Szabó Ilona 06 29 324 224/7 mellék
gyünk kapcsolatban a beteg háziorvosáDr. Únyi Zsuzsa belgyógyász főorvos 06 29 324 224/4 mellék
val. Legyen kéznél a mentők elérhetősége
(112), ha a beteg állapota hirtelen romlik,
időben kórházba szállítható legyen. A segítség kérésekor mindig
jelezni kell, hogy a betegnek koronavírus-fertőzése van és eddig
otthonában volt elkülönítve. A koronavírus-fertőzött (de még a
fertőzésre gyanús személy is) szigorúan maradjon otthon! Természetesen látogatót sem fogadhat.
A beteg egészségi állapotának követése
A magas láz önmagában is rossz közérzetet okoz, gondoskodjunk megfelelő recept nélkül kapható lázcsillapítókról. Naponta
többször mérjünk lázat és jegyezzük fel az értékeket, a lázmenet
alakulása segít megítélni a beteg állapotát és annak változását.
A beteg maradjon ágyban, igyon sok folyadékot. Étrendje könnyű
és kiegyensúlyozott legyen. A beteget ápoló családtagoknak és a
betegnek magának is meg kell tanulniuk a veszélyhelyzetet jelző
tünetek felismerését. Tudni kell, hogy mindenki kerülhet intenzív
osztályos ellátást, gépi lélegeztetést szükségessé tévő állapotba –
életkortól és társbetegség fennállásától függetlenül!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
A maglódi egészségügyi dolgozók

Péntek
08–12

Péntek
08–12

Péntek
14–18
12–14
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Fotó: Thaler Tamás, 2012

Püspökökben gazdag Maglód
Marton Zsolt római katolikus pap Maglódon nőtt fel, innen indult el lelkészi
szolgálatra, s lett váci megyéspüspök az
elmúlt év augusztusában. Ez év novemberében pedig a Maglódi Református
Egyházközségben 1983 és 1987 között
szolgáló Balog Zoltán református lelkipásztort választották a következő hat
évre püspökükké a Dunamelléki Református Egyházkerület gyülekezetei, akik
közé Maglód is tartozik. Balog Zoltán

maglódi szolgálatát követően a budapesti Németajkú Református Egyházközség
lelkipásztora lett, az elmúlt években oda
is tért vissza. 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője
volt. 2018. augusztus 20-án „Maglód díszpolgára” megtisztelő címmel tüntette
ki városunk a most püspökké választott
Balog Zoltán lelkipásztort, akinek szívből
gratulálunk, s kérjük életére és püspöki
szolgálatára Isten áldását!
B. K.

zárszámadás

Míg magánemberként a karácsonyra, a
szeretet ünnepére készülődünk, addig itt
az önkormányzatnál az évzárás feladataival is kell foglalkoznunk. Az idei év
zárásakor a számadás, köszönő viszonyban sincs a tavaly év végi terveinkkel.
Tavasszal egy olyan új helyzettel kellett
az ország minden lakosának, családjának,
vállalkozásának, intézményének szembenéznie, melyre nem voltunk felkészülve.
Minden tervünk egy csapásra köddé foszlott. A fejlesztések, mint eddigi legfőbb célok, eltörpültek a járvány leküzdése mellett. Az összefogás jelentős áldozatokat
követelt az önkormányzatoktól is. A gépjárműadó eddig az önkormányzatokhoz
kerülő része is visszakerült az állami bevételekhez, majd őszre
kiderült, hogy szolidaritási adót is kell fizetnünk. Mindezek mellett mégis azt gondoljuk, eredményes évet zártunk. Hiszen minden
nehézség ellenére, befejeztük a Városi Egészségügyi Központot,
úgy, hogy saját forrásból rendeztük be, és elindítottuk az 5. körzetet is. Ezzel a háziorvosi szolgáltatás infrastrukturális feltételeit
maximálisan biztosítjuk. Az egészségház gyalogos megközelítését egy intelligens zebrával tesszük biztonságossá. A napelemmel
működő, narancssárga villogó fénnyel és a gyalogos lábát lézerrel
megvilágító okos berendezés hatékony védelmet nyújt az átkeléshez még rossz látási viszonyok esetén is.

A nehéz év ellenére leaszfaltoztuk a Mendel és a Kisfaludy utcákat, a régóta szükséges játszótér rendbetételeket is elkezdtük.
Ugyan nem felújítottunk, hanem 6 millió
forintból teljesen újra cseréltük a Klenovai
városrészben a Szurony közben található
játszóteret, amit már birtokba is vehettek
Maglód legkisebbjei. A 2021-es évre sikeresen nyertünk önkormányzati fejlesztések
pályázat keretében járdafelújításra több
mint 30 millió forintot, melyből a Jókai
utca Katona József utcától a Martinovics
térig, az Andrássy utca a Martinovics tértől
a József Attila körútig, illetve a Liszt Ferenc
utca járdáját újítjuk fel. Elkezdődött az új
iskola (lásd 1. oldal) közbeszerzése is. Úgy
gondolom, a nehéz helyzet ellenére is sikeres évet zártunk. Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az összefogás, amit a járvány megérkezésével tapasztaltunk.
Megtapasztaltuk az összefogás erejét tavasszal, ami azóta is kitart.
Közösen képesek voltunk és vagyunk segíteni, ellátni a betegeinket,
időseinket, rászorulóinkat. Támogatjuk az online tanuló diákokat.
Segítő kezek érkeznek napról-napra mindenfelől. Bízom benne,
hogy ez az erős szeretet és összefogás, mint a járvány pozitív hozadéka, a vírus lecsengése után is köztünk marad, mindannyiunk
épülését, fejlődését hozva.  Áldott, békés karácsonyt és boldog új
évet kívánok mindenkinek!   
Fajka Szilvia sajtóreferens

Jövőre, veled, ugyanitt!
A Spirit Színház előadása
a MagHázban
2021. 01. 23., 19 órakor.
A jegy ára: 3500 Ft.
Jegyek a MagHázban és online is
rendelhetők.

Az önkormányzat hótolóval, sószóróval
és fűkaszával is felszerelt Belarus traktort vásárolt 10 millió forint értékben.
A traktor a téli időszakban a hótolásban és
a sószórásban segíti a már meglévő hókotró gép munkáját. A nagy géppel az utak síkosságmentesítését végzik, az új traktorral
az intézmények parkolóit takarítják majd
a Maglód Projekt munkatársai.

Idén szűk körben emlékeztünk meg az
1956. november 4-i eseményekről. Petrovics
János, a Maglódi Polgári Kör elnöke idézte
fel azokat a napokat, amikor a Szovjetunió
eltaposta szabadságharcunkat.

Ma, a gondok világában a gyermekeknek
is szükségük van olyan mesékre, amelyek
elűzik a félelmet, aggodalmat, bánatot.
Mézes Judit Gondűző mesék c. kötete a stresszoldó mesék sorozatban jelent
meg szép, vidám illusztrációkkal. Bátran
ajánljuk óvodásoknak és kisiskolásoknak.
A Maglódon élő tanítónő szerző bízik abban, hogy kedves ajándékot adhat így olvasói kezébe. Kapható a nagyobb könyvesboltokban vagy személyes dedikálással
a Nyaralói iskolában. Ára 2900 Ft.
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E napokban – amikor e cikket írom – újból és újból összeszorult
szívvel figyelem a híreket: mára mennyivel nőtt itthon a COVID-betegek száma; s Istenem, mennyien haltak meg, s nemcsak idős, krónikus betegek. Sokkal rosszabb a helyzet, mint
tavasszal volt. A kórházak tele betegekkel, az orvosok, ápolók
megfeszített erővel dolgoznak, kimondhatatlan (de talán éppen,
hogy újra ki kellene mondanunk, és ki kellene fejeznünk) nagy
köszönet érte!
Érzem magunkon, hogy: félünk. Félünk, hogy nehogy megbetegedjünk, hogy nehogy meghaljunk mi magunk, vagy a szeretteink. Amennyire tehetjük, próbálunk vigyázni:
szájmaszkot hordunk, kezet mosunk, igyekszünk
nagy közösségekbe nem
menni, s vitaminokkal
erősíteni
immunrendszerünket… és közben
– valljuk be, kicsit vagy
nagyon – félünk. Pedig,
tudatosítanunk kell, hogy
a szorongás, a félelem
igencsak meggyengítheti
az immunrendszerünket.
Nem kívülről támad, hanem alattomosan: belülről.
A gondolataink és a szívünk felöl. Észre se ves�szük, hogy ijesztőbbnél
ijesztőbb gondolatok cikáznak a fejünkben, amik
következtében újból és újból összeszorul, összeszűkül, összeszorong a szívünk. A biológiai szívünk
és a lelki értelemben vett
szívünk. Másodpercenként
ebből az összeszorongott
szívből viszi a véráram
szerte az egész testünkbe, minden sejtünkhöz a gyászos üzenetet:
baj van, félünk, szorongunk… ti is ezt tegyétek! És a hozzánk
lojális sejtek engedelmeskednek: maguk is elkezdenek szűkölni,
elkedvetlenülni, elerőtlenedni. És ha a szorongás (és a testvérei: a
keserűség, a harag, a megbocsátani nem tudás stb.) sokáig megüli,
fekélyesíti a szívünket, annak sejtjeinkbe szétáradó hatása nagy
károkat, különféle betegségeket is előidézhet. De hát mit tegyünk,
hogy ne féljünk, mikor pedig van, mitől féljünk?
Közeledik a karácsony. Istenem, milyen karácsonyunk lesz?
Találkozhatunk majd távolabbi családtagjainkkal? Megölelhetjük
egymást? Megnyugodhat majd a szívünk egy templom csendjében? Azt gondolom, hogy a magunk életében, így karácsony tájt,
az imént feltett kérdéseinkre talán soha nem volt még annyira
aktuális a felelet, mint a karácsonyi angyalok üzenete: „Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtartó született!” (Lukács 2,10–11). Van
okunk félni? Van. De mégse féljetek! Az örömhír, hogy nem hagyott minket magunkra Isten a félelmeink közepette sem! Igen, van
nehéz, van fájdalom, van betegség, van járvány… de mindebben
nem vagyunk egyedül hagyva. „A semmi ágán ül szívem / kisteste
hangtalan vacog” (József Attila) szorongásunkban egészen közel
jön hozzánk Isten, hogy megélhessük: „Mikor a lelkem roskadozva
vittem / Csendesen és váratlanul / Átölelt az Isten!” (Ady Endre).
Az örömhír, hogy van Isten, aki minket nagyon ismer (hisz Ő teremtett), és nagyon szeret. Annyira, hogy mikor látta, miként küszködünk félelmeink közepette (s legnagyobb félelmünk: a magány),
eljött hozzánk Jézus Krisztusban, hogy Támaszunk, Megtartónk
legyen; hogy mostantól betöltse az öröm a szívünket: „Immánuel!
Velünk az Isten!” (ez Jézus neve a Máté 1,23-ban).

Hogy min jár az eszünk, és mivel van teli a szívünk, ez mindenkinek a maga döntése és a maga felelőssége! Ha megengedjük, mi
engedjük meg magunknak a félelmetes gondolatainkat, s annak következményeként a szorongást a szívünkben. „Azt nem tudom megakadályozni, hogy egy madár elrepüljön fölöttem, de azt igen, hogy
fészket rakjon a fejemen.” (Luther Márton) Igen, átsuhannak a félelmetes gondolatok a fejünkön, de az már a magunk felelőssége, ha
engedjük, hogy azok befészkeljék magukat a fejünkbe, szívünkbe.
Legyünk tudatosan résen, s figyeljük a gondolatainkat. Ha pedig jön
a félelem (harag, düh, szomorúság, bármi negatív töltésű) csípjük
fülön, s adjuk oda Istennek
„ajándékul”. Ha százszor
visszamászik, akkor százszor adjuk oda – ez ám a
munka! Ezt követően töltsük meg tudatosan a fejünket és a szívünket örömmel
és hálaadással, mert a hálaadás újból és újból felemeli
tekintetünket az örülnivalóra, és arra a valakire, akitől
mindezt kapjuk: a minket
szerető Istenre. Mert akire-amire fókuszálunk, azzal
lesz teli a szívünk! Milyen
nagyszerű lehetőség hálaadással ébredni: köszönöm
Istenem, hogy élek, hogy
egészséges vagyok, hogy
vannak szeretteim, hogy
van meleg otthonom és betevő falatom; köszönöm,
hogy szeretsz; de jó, hogy
vagy nekem, Istenem! Aztán megpróbálni egész nap
benne maradni ebben az Ő
szeretetében (János 15,9),
hogy
megmaradhasson
bennünk az öröm és a hálaadás, amin (mint egy szemüvegen) keresztül láthatjuk meg mindazt,
ami bennünk és körülöttünk történik. Hogy át- és átjárhassa gondolatainkat és szívünket az öröm, a hálaadás és a bizalom, megtanulhatunk kívülről egy-egy bátorító, örömmel teli üzenetet a Bibliából (pl. ezt, az angyalok örömhírét), és sokszor mondogathatjuk
magunkban; vagy hallgathatjuk, dúdolhatjuk, énekelhetjük erőt adó
énekeinket. (Segíthet a YouTube.)
Fejünkön és szívünkön át- meg átsuhanó félelmeink közepette
kérjük és hagyjuk, hogy otthonosan fészkelje be magát gondolatainkba és szívünkbe az angyali örömhír: „Ne féljetek! Örömet
hirdetek! Megtartó született!”,hogy e bizonytalan időszakban számunkra megélhető valóssággá váljon, hogy: „Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket
és gondolataitokat a Krisztus Jézusban!” (Filippi4, 7). Kívánok,
minden nehézség közepette is: békés, áldott, erőben-, örömben- és
szeretetben teljes adventi időszakot, karácsonyi ünnepet és boldog
újesztendőt – jó egészségben megélve! Ámen.
Vasárnaponként és karácsony első napján 10.30 órakor kezdődő élő, online istentiszteleteink megtekinthetők, visszanézhetők a
Maglódi Református Gyülekezet (Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp) nyitott Facebook-oldalán. Köszönjük, ha gyülekezetünknek
szánt perselypénzüket, adományukat, egyházfenntartói járulékukat – mivel zárva van a templomunk – elutalják gyülekezetünk
fenntartását megsegítve: Maglódi Református Egyházközség,
Pátria Takarékbank: 65100039-10033702-00000000. Gyülekezeti
ügyintézéssel, segítő beszélgetés kérésével kapcsolatban telefonon megtalálható vagyok: 06 30/20 90 710. Áldás, békesség!
Bálint Klára, református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

NE FÉLJETEK!
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C s a l á d - é s Gy e r m e k j ó l é t i Sz o l gá l a t u n kr ó l
A koronavírus járvány minden intézmény életét, munkáját jelentősen befolyásolta, módosította. A megnövekedett, módosult feladatainkról áprilisban olvashattak részletes tájékoztatást. Most az azóta
eltelt idő néhány eseményéről szeretnék beszámolni. A szokásos május végi Mesefalu programunk sajnos nem
kerülhetett megrendezésre, de helyette online formában meghirdettük a családok és érdeklődők
részére a „Hétszer volt, egyszer nem” címmel
mesés virtuális játékunkat. „Egyszer voltam
– ilyen lettem” elnevezéssel vártuk a résztvevők régi mesés emlékképeit, és emellé
a mostani fotóikat. Továbbá kértük, hogy
rendezzenek mesés otthoni kalandokat,
amelyekben 1-1 mesét jelenítenek meg
jelmezekben. A legjobb kép készítőjének
egy társasjátékot ajándékoztunk.
A járvány első hullámát követően, a korábbi évekhez hasonlóan nyáron ismét megtartottuk önismereti foglalkozásainkat. Június
26-án, a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából –
a helyi KEF tagjaiként – családi szabadtéri prevenciós
kirándulást szerveztünk a rendőrség munkatársaival közösen.
A Péceli dombság lankái között 6 állomáson az egészségmegőrzést, az építő kapcsolatok fontosságát, a veszélyes helyzetekre
adható elutasító képesség erősítését szolgáló játékos feladatokat
oldottunk meg a résztvevőkkel. A rendőrség kvíz kérdésekkel,
részeg-szemüveges akadálypályával, és hasznos, baleset-megelőzést segítő ajándékokkal készült.

December 11-én, 12-én és 13-án 8-19 óra között tervezzük
ismét az Angyalkázás keretében a „Vegyél eggyel többet” elnevezésű adománygyűjtő akciónkat a helyi Auchan Áruházban.
Reméljük, hogy a járványhelyzet nem akadályozza meg
a programot.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy
intézményünkben szünetel a ruhaadományok
fogadása! Több telefont is kapunk ezügyben. Az érdeklődők felháborodásukban
gyakran indulatos kérdéseket tesznek
fel, utalva arra, hogy akkor mit csinálunk, biztosan nincsenek rászorulók
Maglódon, stb. Aki a sokrétű szociális
alaptevékenységünkkel
kapcsolatban
részletes tájékoztatást szeretne, Maglód Város honlapján olvashat erről, vagy
személyesen érdeklődhet szolgálatunknál.
A háztartásokban feleslegessé váló ruhaneműket kérem, ne hozzák be hozzánk! A napokban este nagy mennyiségű ruhát tett le valaki
kérdezés nélkül a bejáratunk elé, az akadálymentes
feljáróra. Szeretném kérni, hogy ez ne ismétlődjön meg többet a jövőben! Korábban a Kölcsey utcai bejárattól az oda lehelyezett WC csészét, mosdókagylót kellett elszállíttatnunk. A város
központjában található közintézményből ne csináljanak szemétlerakatot, óvjuk együtt városunk tisztaságát, amely most a vírusfertőzés alatt még hangsúlyosabb közös feladatunk.
Mayerné Lénárd Aranka

t a n á r s z e m m e l c s e nd e s e n

Átlagosan indult a 2020-as év a tanárok
számára, kipihenve tértünk vissza a karácsonyi szünetből. Valamennyien hallottunk
egy új, furcsa nevű vírusról, de mindez
sok szót nem érdemelt, hiszen olyan távolinak tűnt. A magyarországi első igazolt
esetek után a tanárikban is egyre gyakrabb
téma lett a koronavírus, mégis villámcsapásként ért minket, hogy a megszaporodott
esetszámok miatt bezárják az iskolákat.
A kormány döntése értelmében március
16-tól új munkarend, úgynevezett tantermen kívüli digitális oktatás lépett életbe.
Ez jelentős kihívás elé állította a pedagógustársadalmat (nem különben a szülőket
és a diákokat). A tanítás új platformon, új
rendszereken keresztül, új formában, új
feladattípusokkal folyt.
A második hullám megérkeztével az
őszi félévben sem kerülhettük el, hogy
visszatérjünk a digitális tanrendhez. Ez alkalommal azonban korábbi tapasztalataink
miatt lényegesen gördülékenyebben ment
az átállás. A legtöbbünket ezek a döntések
nem csak azért érintettek nehezen, mert
ismeretlen akadályt kellett gyorsan leküzdenünk, hanem azért is, mert úgy éreztük, munkánk lényege és legszerethetőbb
része veszik el: a találkozás a diákokkal!
Az oktatásban a 2020-as év elsősorban le-

mondással és szokatlan eseményekkel járt.
Rendhagyó módon, szóbeli vizsga nélkül
tartották az érettségiket, elmaradtak az
osztálykirándulások, külföldi tanulmányutak, a ballagások, sok helyen a szalagavatók is. Az iskolaválasztás előtt állók is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a várva várt
őszi nyílt napokat sem lehetett megtartani.
A személyes jelenlét miatt az órai csoport
és páros munkák is elmaradtak, a szociális
kompetencia fejlesztés háttérbe szorult.
Minden nehézség ellenére a rendkívüli
helyzet miatt bevezetett intézkedések pozitívumokat is hoztak. A sokszor lemaradással vádolt magyar oktatásban kitört a
digitális forradalom! A tanárok és diákok
digitális kompetenciája, mely ma már a
legfontosabb kompetenciák egyike, jelentősen fejlődhetett. Sok pedagógus digitális feladatbankot hozott létre, mellyel a
későbbiekben is színesítheti oktatói munkáját. Kiemelkedően fejlődhettek a diákok az önálló tanulás terén, mely a NAT
szerint is a sikeres élet egyik kulcsa lehet.
A legfontosabb hozadéka talán az volt,
hogy ismét megbizonyosodhattunk arról,
hogy a gyermekek eredményes nevelése
csak a szülők és a tanárok közös munkájával valósulhat meg.
Veres Violetta történelemtanár

Már több helyi gyermekintézmény látogatását felfüggesztették december elejéig.
Az iskola online oktatásra tért át, de szükség esetén ügyelet biztosít a gyerekeknek.

Ebben az évben elcsendesedve éljük mindenapjainkat. A kialakult vírushelyzet miatt
vigyáztunk egymásra, és kis közösségünkre. Aki ismer bennünket, az tudja, hogy nélkülünk helyi vagy környékbeli főzőverseny
nem múlhat el. Mindenhol megjelenünk, és
képviseljük Maglódot és a Roma Önkormányzatot. Hiányzik a roma közösség és a
főzőversenyek hangulata. Nyáron közösségépítő program keretében Velencére látogattunk. A program nagyon jól sikerült, már
mindenki nagyon várta a „mini nyaralást”.
A közös városnézés, az önfeledt fürdőzés,
és a fantasztikus közös ebéd feledhetetlen
élmény volt mindannyiunk számára. Az
önkormányzat ez évi másik programja, az
október 23-i megemlékezéssel egybekötött
közös főzés volt. Először az elnök asszony
emlékezett meg az akkori történésekről,
majd közös beszélgetés közvetkezett, kinek
milyen gondolatai vannak ezekről a napokról. Közben készült a finom körömpörkölt
a bográcsban, és az elmaradhatatlan bodag,
amivel az egybegyűlteket megvendégeltük.
A közös vacsora jólesett mindenkinek, jó
volt együtt emlékezni, és kicsit együtt lenni. Az újabb szigorítások miatt erre az évre
már nem tervezünk további programokat.
Imádkozunk roma testvéreinkért, akik nehéz helyzetben vannak, és azokért is, akik
betegségben szenvednek, hogy minél hamarabb meggyógyuljanak! O del andasz tu!
Suhaj Éva elnök
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öreg b ölcsisek

szeretetebéd

Tavalyi felvétel

A 2020/2021-es gondozási év őszi beszoktatási időszaka a végéhez közeledik. Mindig öröm
látni a kezdetben még félénk, sírdogáló gyerekeket, akik egy idő után már mosolyogva jönnek a bölcsibe. Vidáman fedezik fel a játékokat és kedvesen, bizalommal telve fogadják el
kisgyermeknevelőink gondoskodását. „Öreg bölcsiseink” hamar megbarátkoztak az új csoporttagokkal. Nehezen, bizonytalansággal telve indult ez a gondozási év, de ennek ellenére,
próbáljuk a legjobbat kihozni belőle. A megvalósításához viszont kollégáim kitartó és szeretetteljes munkájára és a szülők támogatására is szükség van. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani érte! A nehézségek ellenére új játékokat kaptunk, így sikerült kiegészíteni, pótolni
a bölcsőde játékkészletét, továbbá megszépült a folyosónk. Egy kedves apuka több napi
munkájának eredménye, az állatfigurákkal, a gyerekek által ismert és szeretett járművekkel
díszített fal. Az idei évben is várjuk a Télapót, egy kis meglepetéssel készülünk a gyerekek számára. A családi ünnepi készülődést erősítve, kollégáink lassan díszbe öltöztetik az
egységeket, csoportszobákat és a gyerekekkel együtt készített dekorációk hozzájárulnak a
bensőséges hangulat megteremtéséhez. Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
Gellérthegyi Tiborné intézményvezető

Idén immár 16. alkalommal főzzük meg a
karácsonyi szeretetebédet. Most is december 25-26-án várjuk vendégeinket, de a vírushelyzetre való tekintettel változtatásokra
van szükségünk. Minden a megszokott módon fog történni, egyet kivéve, az ott ebédelést. Úgy döntöttünk, hogy csomagokat
készítünk. Akik el tudnak jönni hazaviszik
és otthon elfogyasztják, a többieknek pedig
a rég bevált módszer szerint kiszállítjuk.
Minden kedves barátunkat arra kérünk, ha
tudnak olyan embertársukról a környezetükben, akinek segítségre van szüksége,
jelezzék felém vagy a családsegítő felé.
Reméljük, mielőbb túl leszünk ezen az őrületen, és megint élhetjük a normális életünket! Mindenkinek jó egészséget kívánunk,
vigyázzanak egymásra! Ha valaki szeretné
támogatni a törekvéseinket, kérem jelezze
nálam vagy a családsegítő egyesületnél.
Köszönettel: Sarankó László

nyugdíjas klub

Az évet sok tervezett programmal indítottuk. Az első klubnapon boldog és hos�szú életet kívántunk egymásnak egy pohár
pezsgő mellett. Februárban farsangoltunk.
A kulturális csoportunk Turós Klári vezetésével szórakoztatta vendégeinket, akik Pilisről érkeztek. Hatvanban selejtező kártyaversenyen vettünk részt, ulti és römi versenyen,
amit követett márciusban hazai pályán a megyék közti kártyaverseny, ahol közel száz fő
vett részt. Sajnos ezt követte a szomorú hír,
hogy nem lehet nagy létszámú összejöveteleket tartani. Áprilisban azért még egy kis
létszámú házi sportversenyt szerveztünk,
ami nagyon jó sikerült. Júniusra tervezett
Tavalyi felvétel
berekfürdői nyaralásunk elmaradt, de júliusban ezt pótoltuk. Októberben a tervezett 35 éves évfordulónkat mindenképpen szerettük
volna megünnepelni, ezért erről is megemlékeztünk, de csak saját tagságunk körében. Sajnos így is sok tagunk távol maradt a pandémia miatt, de aki ott volt, finom tortát ehetett. Az
év folyamán több alkalommal is sétálunk a Hármashegyre, mert sajnos sokan elfelejtik,
hogy Maglódon nagyon sok szép hely van ahol együtt el lehet tölteni kellemesen egy pár
órát. A 2021-es évre nem tudunk tervezni, de ha vége lesz a bezártságnak, akkor nagyon
sok mindent szeretnénk pótolni. Kívánunk mindenkinek áldott, békés, meghitt ünnepeket!
Lajos Pálné elnök

A maglódi óvodai nevelés és a Napsugár
Óvoda kortörténeti eseményeinek
Emlékezzünk c. könyve megrendelhető:
0629-325-421; 0630-332-2910
fmarika28@gmail.com
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A cikk címe egy kiváló Umberto Eco
könyv címe is egyben. Ezen írás terjedelme nyilvánvalóan nem alkalmas a kérdés teljes megválaszolására, de könyvtárosként szeretnék néhány gondolatot
leírni, praktikus tanácsot adni, hiszen a
konzulens mellett a könyvtáros az, aki
segíti, segítheti a hallgató munkáját.
Sajnos a legtöbb egyetem nem készíti
fel diákjait, hogyan is kell tudományos
kutatást folytatni. A kérdés tehát aktuális, hiszen egyre többen tanulnak főiskolán, egyetemen, ahol a diplomához
elengedhetetlen a beadandók és végül
a szakdolgozat megírása. Témaválasztásnál ajánlott megvizsgálni, mekkora
az adott téma irodalma. Ha túl nagy vagy túl kevés a kapcsolódó
dokumentumok köre, az mindenképpen megnehezítheti a munkát.
Fontos hogy szűkítsük az időbeli és földrajzi kereteket is. Ha
példának okáért a karácsonyi hagyományok a téma, akkor szerencsésebb és könnyebb a magyarországi viszonyokat és azon belül
is egy adott időszakot vizsgálni.
Általános tapasztalat, hogy a hallgatók csak könyvekben gondolkoznak. Pedig nagyon fontos a folyóiratok használata is. Minden tudományterületnek megvannak a legfontosabb szakfolyóiratai, az ún. magfolyóiratok.

Mivel a könyvtárak jelenleg újra zárva vannak, így különösen fontosak az
interneten elérhető hiteles adatbázisok:
ezeket is könyvtárak szolgáltatják, a teljesség igénye nélkül a következő adatbázisok használatát tartanám fontosnak:
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK),
Digitális Irodalmi Akadémia, Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA), Magyar
Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa (MATARKA). Kiemelten fontos tehát a hivatkozott, pontos bibliográfiai adatokkal alátámasztott
irodalomkutatás és dolgozatírás.
Nem elég tehát bekerülni egy gimnáziumba vagy felsőoktatási intézménybe, sok más tényező mellett a könyvtárhasználati készségek és a
már fentebb említett adatbázisok használatának ismerete is elengedhetetlen a diákok tanulmányainak sikeres folytatásához.
Amennyiben mégis segítségre lenne szükség, telefonos, internetes elérhetőségeinken jelenleg is állunk rendelkezésre, legyen
szó irodalomkutatásról, bibliográfia összeállításról vagy bármilyen, szakdolgozathoz szükséges segítségnyújtásról.
Tel: 0629-325-137; Facebook: Szeberényi Lajos Városi Könyvtár - Maglód; konyvtar@vk-maglod.bibl.hu
Homok Zoltán könyvtárvezető

Sallai Andrásné maglódi mesterpedagógussal a hon- és népismeret tantárgy maglódi vonatkozásairól, és az általa írt
Helytörténeti munkafüzetről beszélgetünk. Sok éves kutatómunka és számos interjú alapján állította össze a Maglód
múltját és népi hagyományait feldolgozó kiadványt. Elsősorban saját tanítványainak, az iskola felsős korosztályának szánta ezt az újfajta
taneszközt.
– Úgy gondolom, hogy egy település történetét tanulmányozni olyan, mint cseppet
meríteni a tengerből. A cseppben megláthatjuk magát a tengert is, így az egykori
község életében is felfedezhetjük hazánk
történelmét – meséli az iskola történelem
szakos mesterpedagógusa, Sallai Andrásné
(vagy ahogy a tanulók ismerik, Rita néni).
A munkafüzet 80 oldalas. Miért nem
tankönyvet írt?
Azért választottam a munkafüzet formátumot, mert a feladatmegoldás segíti a
leghatékonyabban az ismeretanyag átadását és rögzítését. Ráadásul ezek a feladatok sok esetben játékosak, a kreativitás
mellett számos képességet fejlesztenek,
gondolkodtatóak. A források feldolgozása során a tanuló hiteles képet kaphat
a tananyagról. A munkafüzet formátum
ösztönzően hat nem csak az iskolai, hanem az otthoni munkára, kutatásra is.
A közös adatfeldolgozás lehetőséget nyújt
a tanulóknak, hogy ítéletet alkothassanak,
vitában fejtsék ki véleményüket. A sok
képpel, ábrával illusztrált munkafüzet egy esztendőre kivetítve
bemutatja a régi korok maglódi embereinek hétköznapjait és ünnepeit. Megismerteti a gyerekekkel a helyi társadalom sajátosságait, bemutatja az intézményrendszer fejlődésének meghatározó állomásait. Minden pedagógus számára hasznos segédanyag,
ezért a munkafüzet digitális változata mind a pedagógusok, mind
a tanulók számára elérhető lesz.

Milyen ismereteket, feladatokat tartalmaz a munkafüzet?
A munkafüzet anyagából megismerhetik Maglód rövid történetét, népi kultúráját, népviseletét, jellemző ételeit, a régmúlt oktatását, közlekedését, ünnepeit… sőt lehetőséget kívántam adni
arra, hogy az anyagok feldolgozása során bejárják a település nevezetes helyeit. Használjanak különböző
kiadványokat, érdeklődjenek, kutassanak,
mert a feladatok többsége gyűjtőmunkára készteti őket. Nem csak a városban, de
az interneten is utánajárhatnak némely
adatnak. A feladatok kiválasztásánál törekedtem arra, hogy minél színesebb és
érdekesebb anyagot emeljek ki Maglód
történetéből. Olyanokat, amelyek megragadják a gyermek fantáziáját, és ezáltal még szívesebben végzi el a feladatát.
A munkafüzetben helyet kapott egy helytörténeti kirándulás, verseny, melynek feladatai megfigyeléseken alapulnak és városunk főbb nevezetességeit veszik sorra.
Miért tartja fontosnak, hogy ilyen
jellegű kiegészítő ismeretekhez juttassa
tanítványait?
Mert régen a nagycsaládban felnővő gyermekek a nagyszülőktől és szülőktől megkapták a tapasztalatokat, a nemzedékek
átörökítették egyik generációról a másikra a megszerzett tudást, a munkát, az
életvitelt, a társadalmi szokásrendet, néphagyományokat, a szellemi műveltséget s
természetesen a vagyoni elemeket is. Ma
az ilyen nagycsaládok már csak elvétve
találhatóak meg, így a tapasztalatok átadása sem ebben a formában valósulhat meg. Ezért fontos feladatunk, hogy az iskolában
is megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet és a gyermekeket megismertessük településünk történetével.
Minden érdeklődő számára elérhető?
Igen, bárki elolvashatja, de akár le is töltheti decembertől az iskola honlapjáról: www.maglodis.hu
B. D.

„A gyermekeknek
két dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat."
(Goethe)
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ápoljuk

Maglód Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tevékenysége  
A maglódi Szlovák Önkormányzat tavaly
októberben alakult, új képviselő testülete
nagy tervekkel készült a 2020-as évre, melyek közt több éves hagyományra visszatekintő programok és új kezdeményezések is
szerepeltek. Önkormányzatunk idén a két
nagy rendezvénye közül csupán a farsangi
időszakra eső, sokadszorra nagy sikernek
örvendő Szlovák Batyus Páros Bált rendezhette meg, amelyen évek óta a helyi hagyományok őrzésével foglalkozó civil csoportok és a környékbeli szlovákok is részt
vesznek. Mi is rendszeresen meghívást
kapunk környékbeli egyesületek és szlovák
önkormányzatok rendezvényeire, így idén
az Erdélyi Kör és a rákoskeresztúri tótok
farsangi mulatságára is szívesen mentünk.
A korlátozások életbe lépésével második nagyszabású rendezvényünk, a pünkösdi Szlovák Nap sajnos nem kerülhetett megrendezésre. A zöld
ággal díszített templomban, szűk körben megtartott istentiszteleten ez évben csak alelnökünk és párja, Szentesi Zoltán és Veres
Violetta pompázott maglódi népviseletben. Reméljük jövőre újra
megtelik a templom viseletes fiatalokkal!
A maglódi Szlovák Önkormányzat egyik legfőbb feladata,
hogy a helyi nemzetiségi hagyományokat megőrizze és átadja
a következő generációknak, így szoros együttműködéssel segíti

a Roszicska és a Kacamajka munkáját.
A csoportokkal közösen több rendezvényen is képviseltük városunkat, ilyen volt
például januárban a Budakeszin rendezett disznótoros fesztivál vagy a maglódi
Kárpát-medencei magyarok találkozója.
A Roszicskával jártunk az albertirsai télbúcsúztatón, fánk fesztiválon Cinkotán,
részt vettünk a nagytarcsai szlovák népdalok könyvbemutatóján és köszöntöttük az
idén 75 éves ecseri tánccsoportot is.
Augusztusban vendégül láttuk ifj.
Csasztvan András és Nagy Katica táncművészeket, akik a felvidéki szlovák táncokból tartottak bemutatót. Műsorukban
a táncok között a Galda Levente vezette
pilisszentkereszti szlovák kórus adott elő
egyedülálló népdalkincsükből. Nagy örömünkre szolgált, hogy a fiatalok és idősebbek közül is mennyien érdeklődtek az
előadás iránt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetiségi célú beruházási
pályázatán elnyert összegből felújításra került Aradi utcai székhelyünk klubterme, így, ha megszűnnek a korlátozások, már egy
komfortos helyen folytathatjuk munkánkat.
További terveink között szerepelt egy maglódi lakodalom és
a lakodalmas témáját körülölelő kiállítás megszervezése, de ez,
mint oly sok tervünk, a jövő évre tolódik.
Hajduvári Katalin SZNÖ elnök, Szentesi Zoltán SZNÖ alelnök

hagyományainkat

Viszlát 2020!

A Maglódi Kacamajka Táncegyüttes idén
is egy eseménydús és sikeres évet tudhat
maga mögött. A korlátozások feloldásával
együttesünk is elkezdte a próbákat, kipihenten, újult erővel folytattuk a munkát.
Legnagyobb örömünkre, sikerült megrendeznünk nyári edző táborunkat Tápióbicskén, amelyen gyermek és felnőtt csoportjaink is részt vettek. A gyerekek maglódi
és szatmári, míg az idősebbek maglódi és
pálpataki táncokkal bővítették tudásukat.
A kemény munka mellett a szórakozásra is
sor került, közös énekléssel, különféle csapatépítő játékokkal tettük az együtt töltött
egy hetet még emlékezetesebbé. A tábor
végét egy táncházzal zártuk, ahová a maglódi „kis” közösségünkön kívül Tápóbicskéről és környékéről is érkeztek néptánc
iránt érdeklő kicsik és nagyok.
Augusztus végén megrendezésre került
a Matyóföldi Folkhétvége Mezőkövesden, ahová szintén meghívást kaptunk.
Amellett, hogy bemutathattuk a maglódi táncok szépségét, számos új ismertségre tettünk szert, és egy felejthetetlen élménnyel
gazdagodtunk. Szeptemberben gyermek és felnőtt csoportjaink
közreműködésével részt vettünk a 22. Rákoshegyi Napok rendezvénysorozaton, ezzel is ápolva szlovák kapcsolatainkat, hagyományainkat. Ezen kívül a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
közgyűlésén is megjelentük, amelyet Kalocsán rendeztek meg az
idei évben.
Hatalmas büszkeséggel töltött el minket, hogy művészeti vezetőnk, Mózesné Kulánda Nikolett (Kitti), a kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseként
elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Bonis Bona
- A Nemzet Tehetségeiért” díját. Ezért továbbra is gratulációinkat
fejezzük ki neki!

Továbbá szeretnénk kifejezni köszönetünket támogatóinknak, akik nélkül nem zárhatnánk ilyen sikeres, emlékezetes évet.
A szülők, támogatók és Maglód Város Önkormányzata mellett nagyobb pénzügyi
segítséget az EMET Csoóri Sándor Programon keresztül kapunk. Reméljük, hogy a
jövőben is számíthatunk jóindulatukra, és
hogy egy erős, mindkét fél számára építő
kapcsolat alakult ki köztünk.
Természetesen rengeteg tervünk van a
következő évre, amelyekkel együttesünk
munkáját még sikeresebbé tehetjük. Legelső tervünk, a táborban már elkezdett
pálpataki koreográfia befejezése, amihez
már népviseleteink is készülnek. Ennek
az új, erdélyi táncanyagnak a megtanulása kezdetben nagy kihívást jelentett felnőtt csoportunknak, de reméljük, hogy
egy mindenki számára élményt, örömöt
nyújtó koreográfiát mutathatunk be majd
a közeljövőben. Emellett tavasszal szeretnénk bepótolni és megtartani az elmaradt Görhöny fesztivált, ahol
nem csak a tánccal, hanem különböző gasztronómiai termékekkel
is megismerkedhetnének a látogatók. 2021-ben a helyi szervezetekkel összefogva ismét el szeretnénk jutni egy szakmai minősítő
rendezvényre, hogy minél többen megismerjék a maglódi hagyományokat, táncokat. Habár több rendezvényen is megjelent együttesünk, a programok nagy része a jelenlegi helyzet miatt elmaradt.
Ezt rendkívül sajnáljuk, de bízunk abban, hogy minél hamarabb
táncolhatunk csodás közönségünknek. Emellett igyekszünk a sikereinkre koncentrálni, amelyek nem jöhettek volna létre oktatóink,
táncosaink és a szülők segítsége nélkül. Ezt ezúton is köszönjük
nekik. Úgy gondolom, hogy egy eredményes évet zárhatunk le, és
újult erővel és motivációval tele kezdhetjük meg a 2021-es évet.
Nagy Boglárka

Várunk 2021!
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M E GF O GYVA BÁR , D E T Ö RV E N E M …
Azt gondolom, hogy a címbéli idézetrészlet
aktualitását adja ez a kurta-furcsa év, amely
a MASZAT szempontjából is a koronavírus okozta korlátozások jegyében telt el.
Számos programunkat kénytelenek voltunk
elhalasztani hosszabb-rövidebb időre, és
vannak olyanok is, amelyek egyelőre elmaradtak, miközben azért párat sikerült a
járvány két hulláma között mindenki megelégedésére megvalósítani. Ezek között szeretnék most szemezgetni röviden, a teljesség
igénye nélkül. Teljesen érthető okokból és a
felelős társadalmi távolságtartás jegyében
ezeket a programokat a jellemző létszámnál
nagyságrendekkel kevesebb részvevővel
tudtuk megtartani. Ezen a téren a 2021-es
esztendőben mindenképpen pozitív irányú
változást várunk!
Túraszakosztályunk szervezésében januárban a Budai-hegyekbe látogattunk
el, erre az eseményre még nagy létszámmal, busszal mentünk. A túra közben tájékozódással és turistatérkép-ismerettel
is foglalkoztunk. Februárban szakavatott
barlangász vezetésével a Mátyás-hegyi
barlang legérdekesebb zugait jártuk be, a
nap második felében pedig néhányan felsétáltak a csodálatos kilátást nyújtó Hármashatárhegyi kilátóhoz. Hosszú szünet
után júliustól – a karantén-rendelkezések
feloldása után, az ajánlásokat betartva –
már csak saját autós túrákat szerveztünk.
Júliusban, a „Vadálló-kövek 2×” túrán az
augusztus végi Magas-Tátra hétvégére való
felkészülés volt a cél, mivel itt rövidtávon
jelentős szintemelkedést kellett leküzdeni.
Augusztusban a Remete-szurdok túrán végigsétáltunk a szűk völgyön, megnéztük a
Remete-barlangot, majd bemásztunk egy
kevésbé ismert zsomboly aljába. Sokak
örömére mintegy 40 fővel az idén is eljutottunk Szlovákiába, és a „Maszat SE a
Magas-Tátra kétezresein” túrasorozat keretében augusztus legvégén ismét felejthetet-

maglód

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

len két napot töltöttünk el a csodás csúcsok
között. Szeptemberben, egy gyönyörű napfényes szombati napon a Vértesben, Gánt
környékére látogattunk el. A túra után
megvacsoráztunk a Vértes vendéglőben,
majd az este beállta után kimentünk a Gánti-barlanghoz szarvasbőgést hallgatni.
Mindeközben nem feledkeztünk el a
közösségi munkáról sem. Októberben egy,
számos önkéntesből álló csapattal, köztük
lelkes gyermekekkel és ifikkel, mindenféle
alkalmas szerszámmal felvértezve megtisztítottuk, kiszélesítettük a Hong Kong
áruháztól induló, piros kereszt jelzésű turistaút egy népszerű és sokak által használt
szakaszát, mintegy 2 km hosszan.
Szabadidő szakosztályunk az idén is
megszervezte február 21-28. között a már
hagyományosnak mondható sí- és snowboard táborunkat, melynek helyszíne Ausztria, Kelet-Tirol volt. Gyönyörű
napos időnk volt végig. A pályákon kevesen voltak, így a tömeg nem zavarta meg a vidám
csúszkálást. A házigazdáink
szeretettel fogadtak minket.
A márciusi kerékpáros program a koronavírus járvány miatt
sajnos halasztásra került, viszont
a karantén-intézkedések feloldásával
Szeberényi Lajosra emlékezve végül júliusban meg tudtuk szervezni kerékpáros
és városnézős programunkat Pozsonyban,
melyet másnap ki is egészítettünk egy
szigetközi evezéssel és fürdőzéssel. Erről
részletesebben írtunk a Maglód újság egy
korábbi számában.
Futószakosztályunk, a SMAFU szervezésében a hagyományos Futó Hétfő
közösségi futásokon túlmenően júniustól
novemberig Tücsök Tornát tartottunk minden kedden alsó-, illetve felsőtagozatos
gyerekeknek. Ez egy átmozgató, játékos
program másfél órában az Árpád parkban,

illetve ősszel a patakparton. Júniusban
minden héten izgalmas mozgásos programokkal gazdagítottuk a nyári táborok
programját Ecseren és Maglódon. Ezen
kívül útjára bocsátottuk a Tücsök Túra kirándulássorozatot, melynek keretében legutóbb október 31-én került sor nagysikerű,
ismeretterjesztéssel egybekötött találkozóra a péceli határban.
Egyelőre kevésbé szembeötlő, de ugyanakkor nagyon fontos változás is elindult és
még idén hamarosan be is fejeződik, megújul és modernizálásra kerül a MASZAT SE
weblapja és bevezetjük a bankkártyás fizetési lehetőséget is a weblapunkon, ahol kényelmesen lehet majd a programjaink részvételi díját befizetni. A megújulás egy pici
szeletével már mindenki találkozhatott, első
lépésként a MASZAT SE logója újult meg
(a cikk illusztrációjaként látható), melyet
további változások fognak követni.
Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a legújabb, 2020.
november 11-től, egyelőre 30
napra érvénybe lépett szigorú
korlátozások a MASZAT SE
által szervezett minden programot érintik, gyakorlatilag
semmilyen eseményt nem tudunk
szervezni, hiszen egyesületi programkínálatunk alappillére a személyes találkozás, csoportosulás. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet minél hamarabb kedvező
fordulatot fog hozni és mi is visszatérhetünk
jobbnál jobb programokkal, amelyeken félelemérzet nélkül tud majd bárki részt venni.
A MASZAT SE teljes vezetősége nevében szeretnék a Maglód újság minden
kedves olvasójának, „maszatosoknak” és
„nem maszatosoknak” egyaránt nagyon
jó egészséget és békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, valamint koronavírus-mentes,
vidám új esztendőt is kívánni!
Bota Zoltán, MASZAT SE elnök

▪ 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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KARANTÉNFOCI
November közepére bekövetkezett az,
amitől tartottunk, vagyis az erősödő járvány megnehezíti, teljesen ellehetetleníti a
sportolási lehetőségeket. Legtovább a labdarúgók készülhettek, versenyezhettek, de
a kialakult helyzetben végül ők is a halasztások mellett döntöttek. A kormányrendelet
ugyan nem tiltja a versenysportok űzését,
egyes egyesületek folytatják is az edzéseket, illetve a bajnoki küzdelmeket, de a csapatok döntő többsége nem kíván már idén
pályára lépni és edzeni, közöttük mi sem.
Felnőtt csapatunk – miután volt már közöttük igazolt eset is – azonnal a tréningek,
mérkőzések felfüggesztése mellett döntött.
Többi korosztályunk közül az U13, az U19
és az öregfiúk is befejezte a bajnoki küzdelmeket, ők nem is edzenek már. Az U15nek és az U17-nek még egy-egy mérkőzése
van, így ők azok lejátszásáig készülhetnek
is a pályán. A legkisebbek, vagyis Bozsik
korosztályok tréningjei is felfüggesztésre
kerültek. A járványhelyzet ellenére a szülők egy része szerette volna, ha továbbra is
vannak edzések, de az egyesület vezetése
egységes szabályozást szeretett volna és
miután az asztaliteniszezők, súlyemelők,
kézilabdások sem folytathatták, ezért a
labdarúgók esetében is a tréningek felfüggesztése mellett döntött. Mindenki számára egyértelmű, hogy a gyermeknek nagy a
mozgásigénye, de jelen helyzetben ez volt
a felelősség teljes döntés. A járvány csillapodását követően persze újra készülhetnek
versenyzőink, sportolóink. A fent említett
okok miatt labdarúgó szakosztályunkon
kívül a többi sportág híreiről nem tudunk
beszámolni, mert jelenleg mindenhol szünetelnek az edzések, versenyek.
Felnőtt együttesünk tizenhárom veretlenül megvívott idegenbeli találkozó után
(utoljára tavaly október másodikán kaptunk
ki, akkor a Szentendre együttese ellen) kapott ki újra. Sajnos a Dunavarsány vendégeként nem jött össze a pontszerzés sem.
Edzőváltáson – Váczi Zoltánt Kántor Krisztián váltotta a kispadon – áteső U19-es gár-

dánknak nem jött jól a leállás.
Hosszú szünet után végre pontot
szereztek Felsőpakonyban, majd a jó
játékerőt képviselő Örkény ellen csak minimális különbségű vereséget szenvedtek.
A verhető kategóriába tartozó Bugyi elleni
találkozó későbbre lett halasztva. U17-es
gárdánk a Tura elleni vereséget követően,
7-2-es győzelmet aratott a Dány együttese
felett, majd döntetlent játszott a GEAC ellen. Az Aszód mérkőzést elhalasztották, a
Gödöllői II.-vel vívandó találkozót jelen állás szerint lejátszák. U15 tartja jó sorozatát.
A Rubeola és a GEAC elleni találkozójukat is sikerrel vették és a dobogó közelébe
kerültek. Dányon még pályára lépnek idén,
míg a Sülysáp elleni találkozójuk jövőre lesz lejátszva. Az U13 egy döntetlennel
és egy vereséggel zárta az évet. Öregfiúk
együttesünk a szezon zárásaként Kerepesen
és Csömörön is győzni tudott, így az első
két helytől minimálisan leszakadva állnak a
képzeletbeli dobogó harmadik fokán.
Felnőtt: Tököl – Maglódi TC 1 - 2 g: Seregy T., Kalina T.  Dunavarsány – Maglódi TC 1 - 0  A Nagykáta, a Pilis és
a Százhalombatta elleni hazai, illetve a
Csomád és a Veresegyház elleni idegenbeli találkozók 2021-re lettek halasztva.
A bajnokságban eddig a legkevesebbet, tíz
mérkőzést játszó együttesünk a 9. helyen
áll 17 ponttal.  Goran Kopunovics edző:
Nagyon sajnálom, hogy ilyen kényszerűen ért véget a szezon, de természetesen
érthető az óvatosság. Kicsit döcögősebben
indult a felkészülés, de szerzett pontok tekintetében tíz meccs után szinte ugyan úgy
állunk, ahogy tavaly is, pedig az idei bajnokságot lényegesen erősebbnek ítélem.
Voltak elhullajtott pontjaink, de összességében kiegyensúlyozott őszi szezonon
vagyunk túl és ebből a jelenleg kialakult
helyzetből még jól is kijöhetünk, ha sikerül
megfelelően erősítenünk a télen. A csapat
minden tagjával elégedett lehetek, keményen dolgoztak, a pályán pedig becsülettel
küzdöttek szinte minden alkalommal.

ARANY MIRABELL
A Mirabell Táncegyesület október 24-én Balatonfüreden
járt versenyezni, a Magyar Látványtánc Sportszövetség
Balaton Kupáján. Hosszú kihagyás után is fantasztikus
eredményekről számolhatunk be: 6 aranyéremmel, 3
ezüstéremmel és egy különdíjjal lettek gazdagabbak.
A maglódi növendékek eredményei:
Szabó Iringó: I. helyezés,
Sotonyi Nóra: arany minősítés,
Gulyás Hanna: ezüst minősítés,
Nothof Barbara: II. helyezés,
Nothof Barbara - Majer Dorina: arany minősítés,
Sotonyi Lili - Petrovics Fruzsina: II. helyezés
Gratulálunk minden táncosnak!

U19: Felsőpakony – Maglódi TC 4 - 4 g: Csongrádi K.
2, Teiner G., Holkó M.  Örkény
– Maglódi TC 3 - 2 g: Fekete D., Teiner G.
 Ifi csapatunk jelenleg 12. helyen áll.
U17: Maglódi TC – Dány 7 - 2 g: Holkó
M. 2, Bertalan H., Farkas B., Dobó-Kocsis
M., Gódor J. (öngól)  GEAC – Maglódi
TC 1 – 1 g: Farkas B.  Az együttes jelenleg – kilenc pont levonás miatt – a 8.
helyen áll a tabellán.
U15: Rubeola FC – Maglódi TC 2 - 3 g:
Karajos K., Kiss K., Lengyel R.  GEAC –
Maglódi TC 2 – 6 g: Kovács Bálint 3, Fodor D. 2, Kristóf L. 3, Karajos K.  A csapat jelenleg a 4. helyen áll a bajnokságban.
U13: Vecsés – Maglódi TC 3 - 3 g: Fodor
D. 3  Maglódi TC – Tápiószentmárton 2 –
7 g: Nagy Balázs, Molnár Cs.  Az együttes
a második helyet foglalja el a mezőnyben.
Öregfiúk: Mogyoród – Maglódi TC 4 –
5 g: Izsold D. 2, Tóth L. 2, Csaba Zs. 
Csömör – Maglódi TC 2 – 3 g: Csaba Zs,
Csabai G., Veres L.  Csapatunk jelenleg a
3. helyen áll a pontvadászatban.
Az országos bajnokságban szereplő
Futsal felnőtt együttesünk helyzete némileg más, mint a nagypályás szakágé.
A mérkőzések nagy része télen van, ezért a
halasztási lehetőségek is korlátozottabbak.
Azokban a csarnokokban, ahol az előírásnak megfelelő fertőtlenítő eljárásokat alkalmazzák, ott játszanak majd a későbbiekben
is, edzeni viszont nemigen tudnak ők sem.
A bajnokságban mutatott teljesítményükben kisebb hullámvölgy mutatkozott, de
legutóbb a Nyírség csapata ellen már nyerni
tudtak. Jelenleg a nyolcadik helyen állnak,
mindössze kettő pontra a második helytől.
Felnőtt: Csenger – Maglódi TC 5 – 5 g:
Simon Zs. 3, Tatai T., Lázár Zs.  Beret�tyóújfalú II. – Maglódi TC 5 – 2 g: Papp
R., Simon Zs.  Maglódi TC – Kincsem
6 – 8 g: Simon Zs. 5, Vadászi E.  USE
Nyírség – Maglódi TC 4 – 7 g: Vadászi E.
3, Simon Zs. 2, Petric B., Poncok Cs.
www.maglodtc.hu
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Az EKK bemutatja: Dr. Török Virág üzemorvos
Aki ide, az EKK-hoz felvételt nyer, nagyon szerencsés – és nem
csak azért, mert itt dolgozhat, hanem azért, mert üzemorvosunk
Dr. Török Virág, és ő „felügyeli” dolgozóink testi-lelki egészségét. Virág doktornő (ahogy mindenki hívja) már évek óta a
cég üzemorvosa. De egyben sokkal több annál, mint egy átlagos
üzemorvos. Tényleg törődik a dolgozókkal, a „betegeivel”. Nem
csak tanácsokat ad, sokszor csak meghallgatja a panaszokat és
már azzal is segít. Nem torkoll le, ha valaki arra hivatkozik,
hogy ezt vagy azt olvasta az interneten, hanem véleményt mond
a talált információról és van, hogy jó ötletnek tartja. Közvetlen,
vidám, nem érzi az ember az alá-fölé rendelt viszonyt, ha vele
beszél, ami sokszor jellemzi az orvos-beteg kapcsolatot. Nekem
személyes tapasztalatom is rengeteg van vele, de amit mindenképpen kiemelnék és szerintem nem gyakran fordul elő, hogy
amikor kórházba kerültem hosszabb időre, eljött és meglátogatott (nem üzemi baleset volt!). Egyáltalán nem
vártam és nem számítottam rá, de hihetetlenül jólesett. Vele készítettem egy rövid interjút, mivel érdemes őt megismerni és mivel az
egészségügy, mint téma sajnos nagyon aktuális napjainkban. A koronavírus járvány megjelenésekor a vezetőség vele egyeztetve alakította ki a rendkívüli higiéniai intézkedéseket,
melyek a cégnél bevezetésre kerültek a pandémia idejére. Az általa készített javaslatokat és
ajánlásokat közvetítjük a dolgozók felé, hogy
minél hatékonyabban tudjunk védekezni a tömeges megbetegedés ellen. Mai napig minden
újabb információ megjelenésekor kikérjük a
véleményét, ajánlásait továbbítjuk a munkavállalók felé. Természetesen a járvánnyal kapcsolatban is kérdeztem őt.
Milyen szakon végeztél az egyetemen és milyen
szakorvosként dolgozol most és mióta?
Általános orvosi karon végeztem a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1997-ben. Végzés után 4 évig bent maradtam az egyetem patológia intézetében,
kórbonctanból szakvizsgáztam. Fontosnak tartom elmondani, hogy
a patológus nem boncmester, és nem csak boncol. Ma már sokkal
fontosabb feladata a mikroszkópos szövettani vizsgálat, ami alapján
felállítják a pontos diagnózist és a betegek megkapják a megfelelő
kezelést. A 4 év egyetemi oktató-kutató munka után úgy gondoltam,
gyógyítani szeretnék, ezért háziorvos rezidens lettem, szakvizsgáztam és erre építhettem rá az üzemorvosi szakvizsgámat. Most ebben
a két utóbbi szakirányban dolgozom.
Miért választottad az orvosi hivatást és konkrétan az üzemorvosi
pályát?
Már a nagymamám is az egészségügyben dolgozott, gyerekorvos
mellett asszisztensként. Gyerekként sokszor bementem hozzá a rendelőbe és segítettem. Gyakorlatilag kisiskolás korom óta orvosnak
készültem. A háziorvosi és az üzemorvosi pályát azért választottam,
hogy a magam ura lehessek: egyedül döntök a beteg sorsáról, egyszemélyes a felelősség, ez adja a nehézségét is. Ugyanakkor a családom szempontjából praktikus, mert szabadabb a beosztásom, mintha
kórházban dolgoznék.
Mindig vidám és energikus vagy. Mi a titkod?
Szerintem azért vagyok vidám, energikus, mert értékelem az életemet. Orvosként sok nehéz sorsot ismerek, és tudom, hogy az én életem kerek és szép, minden okom megvan a vidámságra. Háromgyerekes anyukaként pedig muszáj energikusnak lennem :)

Hogyan tudsz feltöltődni egy nehéz nap után?
Néhány éve rendszeresen sportolok, ami energiát ad, de a legjobb
kikapcsolódás számomra a zene: gyerekkorom óta zongorázom. Sokáig klasszikus zenét játszottam, de 15 éve a munkatársaimmal alapítottunk egy zenekart, én vagyok a billentyűs. Szórakoztató tánczenét
játszunk, elsősorban orvoskongresszusokon, de a gyerekeink iskolai
bálján, vagy jótékonysági rendezvényen is húztuk már a talpalávalót.
Zenélni az élet egyik legnagyobb ajándéka.
Milyen új kihívásokkal kell(ett) szembenézned a COVID-19 megjelenése óta?
Tavasz óta nincs unalmas napom… Teljesen másképp dolgozunk a
háziorvosi rendelőben, mint eddig. Pl. telefonos kikérdezés alapján
kell eldönteni sok esetben, mi a beteg baja. Ez pont az ellenkezője
annak, amit az egyetemen tanultunk, tudniillik, hogy nincs diagnózis
betegvizsgálat nélkül. Hetente változik az eljárásrend, ezt folyamatosan követnünk és alkalmaznunk kell. Az adminisztratív teendőink is nagyon megszaporodtak,
naponta kell jelentenünk a koronavírussal kapcsolatban. Hozzám tartozik egy idősotton is, ahol
rengeteg higiénés feladat lett, és meg kell küzdenünk az idősek bezártsága miatt kialakult nehézségekkel is. Üzemorvosként előtérbe kerültem a
cégek munkájában: részt veszek a járványügyi
védekezésében tanácsadóként, van, ahol hetente
összefoglalót kell írnom az aktualis újdonságokról, ami megjelenik munkavállalói internetes felületen, vagy videó üzenetben foglalom össze a
legfontosabb tudnivalókat.
Mit tanácsolsz, hogyan lehet felkészülni egy
esetleges koronavírus fertőzésre mind egyénileg mind céges szinten?
Egyelőre tényleg csak a megelőzés van a kezünkben: maszkhasználat, távolságtartás, kéz-, illetve
felületfertőtlenítés, és az, hogy enyhe tünetek
esetén sem szabad közösségbe (pl. munkahelyre)
menni. Az eddig ismert vitamindús étkezés, rendszeres sportolás, pihentető alvás most még fontosabb. De van néhány
régóta ismert tapasztalat, ami a vírusfertőzések megelőzésében, így a
koronavírus fertőzésben hasznos lehet.
1. Megelőzésként a jól ismert C vitamin mellé a D3 vitamint javasoljuk, naponta 2000NE-t
2. Lehet gargarizálni pl. klórhexidines szájfertőtlenítővel, vagy
újabban a Virostop szájprayt is ajánljuk, mert olyan gyógynövényt tartalmaz, amely vírusölő hatású.
3. Van olyan kutatócsoport, aki jótékonynak tartja az azelasztin
tartalmú Allergodil orrsprayt, mert kísérletes körülmények között csökkenti a koronavírus szaporodását.
4. Nagyon fontosnak tartom mindezek mellett a lelki egészségünk
karbantartását is, a stresszel való megküzdés képességét, hiszen
az immunrendszer működése akkor hatékony, ha a lelkünk egyesúlyban van. Ez mindenki esetében mást jelent: szeretetteljes
családi együttlét, olvasás, sport, vallásgyakorlás, kikapcsolódást
jelentő hobbi stb.
Nagyon várjuk már az oltást is, reméljük lesz minél hamarabb hatékony és biztonságos vakcina. Ha a veszélyeztetetteket beoltjuk, sokkal inkább kordában tartható a fertőzés, visszatérhetünk a korábbi
életünkhöz.
Szerencsések vagyunk, hogy itt a cégnél van egy IGAZI üzemorvosunk, akihez valóban bármikor fordulhatunk egészségügyi
problémánkkal és aki valódi megoldásokat kínál. (Köteles Vera)
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Raktárost keresünk
8 órás főállású, 3 műszakos munkarendbe
(hétfőtől péntekig)

• kiemelkedő műszakpótlékok (du 30%, éj 50%),
•
•

bónuszrendszer, cafeteria
beutazás támogatása vagy céges buszjárat
egészségbiztosítás, sportolási és kulturális események

Főbb feladatok

• beérkező anyagok kijelölt helyre való mozgatása,
•
•

beérkeztetése, átvétele
minőségi átvétel után raktári helyre mozgatása és könyvelése (SAP), áru összekészítése, csomagolása, kiadása
készáru raktárban tárolt anyagok nyilvántartása

Az állás betöltéséhez szükséges:

• Középfokú végzettség, min. 1 év raktári tapasztalat
• 3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos és 3312 gyalog•
•
•

kisértű targoncakezelői jogosítvány
pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
megoldáskereső hozzáállás, együttműködés, rugalmasság
felhasználói szintű számítógépes ismeretek

www.ekkeagle.hu
Tel: 06/70 400 4480
e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, EGÉSZSÉGBEN ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!

FENYŐFA

TŰZIJÁTÉK

VÁSÁR

VÁSÁR

Maglódon, a 31-es főúton
a TEMETŐ melletti parkolóban

Maglódon, a 31-es főúton
a TEMETŐ melletti parkolóban

LUC FENYŐ
EZÜST FENYŐ
NORDMANN FENYŐ
(Hosszúlevelű) FEKETE FENYŐ

telepek, rakéták, forgók,
röppentyűk, vulkánok, játékos termékek,
papírtrombita, girland, lampion,
parókák, álarcok, jelmezek

KAPHATÓ A KÉSZLET EREJÉIG
Termelői áron, közvetlen a termelőtől

A helyszínen MEGLEPETÉS AKCIÓVAL várjuk!
Például:
SO LOUD 300 LÖVÉSES TELEP 4000 Ft/db

2020. december 10–24. között
08–20 óráig
várjuk kedves vásárlóinkat

2020. december 28–31. között
08–20 óráig
várjuk kedves vásárlóinkat
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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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J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
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Köszönetnyílvánítás mindazoknak, akik szeretett férjemet, Laczkó Pált – családapát, nagyapát
– október 30-án utolsó útjára kísérték, és mély
gyászukban a sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla
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Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás
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Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
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Telefon:
RENDELÔ
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Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

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
A

Ultrahangos fogkô-eltávolítás

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

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

karácsonyi sütigyár
Halk zeneszó, fenyőillat, gőzölgő halászlé, színes fények – a karácsony az év
legszebb ünnepe, amire már hetekkel korábban megkezdjük a készülődést.
A dekoráció és ajándékok mellett pedig az ünnepi menü a legfontosabb, főként
a sütemények. Lapunkkal most három maglódi háziasszony osztotta meg
legfinomabb karácsonyi süteményreceptjét. (Kiss Nóra)

Zserbó golyó
Csiszárné Ági (vagy ahogy mindenki ismeri Shenzy) négygyermekes édesanya.
Családjának rendszeresen süt, sőt rendelésre csodálatos és persze nagyon finom
tortákat készít. Ő a család egyik kedvencének receptjét árulja el.

Diós batyuska
Winkler Krisztinek pék-cukrász a szakmája, 34 évig ebben is dolgozott. Bár 2 éve
már más szférában tevékenykedik, hagyományos házi süteményeket mai napig készít családja és ismerősei számára, neki ez
jelenti a kikapcsolódást. Most pedig egy
igazi tót sütemény, a diós batyuska receptjét osztja meg olvasóinkkal.
Hozzávalók:
Tészta
· 30 dkg liszt
· 30 dkg vaj
· 6 tojás sárgája

Töltelék
· 6 tojás fehérje
· 30 dkg dió
· 30 dkg cukor

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit egy tálba állítsuk ös�sze, majd lisztezett deszkán gyúrjunk belőle
kemény tésztát. Ezután formázzunk belőle
négy rudat, és tegyük egy éjszakára a hűtőbe. Másnap a rudakat 10 egyenletes darabra osszuk fel. Bőven kilisztezett deszkán
a darabokat kör alakúra nyújtjuk úgy, hogy
kilógjon a kivajazott kosárkaformából.
A töltelékhez felverjük a tojások fehérjét
kemény habbá, majd óvatosan beleforgatjuk a diót és a cukrot. Ezt a masszát
egyenként beletöltjük a kosárkákba, majd
összecsípjük a tészta széleit a tetején. Ezután tehetjük is a sütőbe, ahol 200 fokon
48 perc alatt elkészül.

10 perces
karácsonyi kuglóf
Bekő Erika szinte minden héten valami
édes finomsággal kényezteti családját.
A Nő Klub oszlopos tagja kedveli az édességeket, most egy pár perc alatt elkészíthető egyszerű kuglófot ajánl.
Hozzávalók:
· 4 tojás
· 25 dkg porcukor
· 1 dl olaj
· 1 dl tej

· 20 dkg liszt
· 1 ek. kakaó
· fél csomag sütőpor
· vaj a kikenéshez

Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük. A lisztben elkeverjük a sütőport, a tojásokat szétválasztjuk.
A fehérjét habbá verjük, a sárgáját porcukorral kikeverjük, hozzáadjuk a tejet,
olajat és csomómentesen elkeverjük benne a lisztet. Ezután beleforgatjuk a felvert
habot. Vajjal kikent, liszttel kiszórt kuglóf
formába öntjük a massza kétharmad részét, a maradékhoz hozzákeverjük a kakaót, és a tetejére kanalazzuk. Takaréklángon sütjük 40 percig.

Hozzávalók:
· 15 dkg darált dió
· 15 kg darált háztartási keksz
· 5 dkg porcukor
· 20 dkg aszalt sárgabarack
· 13 dkg sárgabarack lekvár
· 4 cl rum
Csoki bevonathoz
· 3 cl étolaj
· 25 dkg csoki
· 5 dkg durvára vágott dió
Elkészítés:
Az aszalt sárgabarackot felaprítjuk,
hozzá öntjük a rumot és a sárgabaracklekvárt. Hagyjuk állni 15 percet. Amíg a massza pihen, addig
a diót, a kekszet és a porcukrot
szárazon összekeverjük. Ha pihent
a barackos massza, akkor hozzá
adagoljuk a száraz hozzávalókhoz,
nagyjából 2 dkg-os golyókat formázunk belőle. A fent leírt mennyiségből 32 db golyónk lesz. Sütőpapírra kirakjuk a golyókat, és 1-2
órára hűtőbe tesszük. Amíg hűl, a csokit az
olajjal vízgőz felett felmelegítjük. A megdermedt golyókat egy fogpiszkáló segítségével bemártjuk az olvasztott csokiba,
majd visszatesszük a papírra. Ha elkészült,
a durvára vágott dióval megszórjuk a tetejét és fogyasztásig visszatesszük a hűtőbe,
hogy megdermedjen a csoki.

A Maglód újság következő száma 2021. február 5-én jelenik meg.

