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Újabb állami beruházás a láthatáron

Az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi létesítményhálózat felújítása és fejlesztése után az önkormányzat figyelme egy
sportcélú fejlesztés irányába fordult. A választási kampány során,
majd a településfejlesztési koncepcióban már korábban megfogalmaztuk egy maglódi sportcsarnok megépítésének szükségességét.

A Maglódi Torna Clubbal együttműködve a társasági adó támogatás lehetőségét kihasználva szerettünk volna egy kézilabda
pálya méretű, több funkciós csarnokot létesíteni a kereskedelmi
park területén. Azonban a beadott pályázatok a Magyar Kézilabda
Szövetségnél kétszer is sikertelenül zárultak.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő hathatós támogatásával harmadszorra kormányzati segítséget kértünk, melyre rövid
időn belül pozitív válasz érkezett. A tavasszal megfogalmazott kérésünket a Kormány 1997/2020 (XII.23.) határozatával befogadta
és a sportcsarnok beruházásának előkészítésére 47.723.850 Ft ös�szeg biztosításáról határozott.
A kormányhatározat értelmében az épület engedélyeztetését,
kiviteli terveinek elkészítését 2021. augusztus 31-ig meg kell
valósítanunk. Ezt követően a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter és az emberi erőforrások minisztere a közbeszerzési eljárás eredménye alapján készíti el a kormány előterjesztését a kivitelezésre vonatkozó kötelezettségvállalási összeg
jóváhagyására.
A minden tekintetben nehéz 2020-as esztendő lezárásaként
érkező kormányzati segítséggel újabb távlatok nyíltak az önkormányzati fejlesztések terén. Maglód továbbra is töretlenül fejlődik!
Tabányi Pál polgármester

HelloParks

Maglód, Budapest keleti agglomerációjaként, az M0-ás körgyűrű, az M4, M5 autópályák valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér közelsége miatt optimális helyszín a logisztikai szolgáltatók számára. 2020 közepétől a HelloParks vezetősége komoly tárgyalásokat folytatott az önkormányzattal, mely sikeres
megállapodással zárult. A déli iparterület 46 hektáros tömbjén
már megkezdődött az első ütemben épülő, közel 46 ezer nm2-es
logisztikai raktár megvalósításának előkészítése. Az első épület
2021 végére készülhet el, e beruházás értéke meghaladja a 40
millió eurót (14,4 milliárd forint). „A HelloParks célja, hogy a
rendkívül versenyképes és hatékony, a fenntarthatóságot is szem
előtt tartó megaparkokkal növelje Magyarország régiós versenyképességét. A fejlesztésekkel hazánk valódi logisztikai központtá
tehető, hiszen e létesítmények révén új, regionális léptékben gondolkodó ügyfelek vonzhatók be a hazai piacra” – mondta Nemes
Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

A maglódi telken összesen 193.000 nm2-nyi raktár-, kön�nyűipari- és irodaterület kialakítását tervezi a HelloParks. A területen több csarnoképületet helyeznek majd el, a legkisebb 26
ezer, a legnagyobb – a bérlői igények függvényében – akár 90 ezer
nm2-es is lehet. Az első ütemben felépülő létesítmény legkisebb
bérbe vehető területe 3200 nm2. Az ennél kisebb, vagyis az akár
500, 1000 vagy 2000 nm2-es területet igénylő bérlőket a második
épülettel tudják majd kiszolgálni, a saját tulajdonú ingatlant keresők számára pedig közművesített telkeket kínál a HelloParks.
A Maglódon felépítendő létesítmények – az energiahatékonyságot és a környezetkímélő üzemeltetést biztosító okos megoldásoknak köszönhetően – teljesítik majd a BREEAM fenntarthatósági
szabvány előírásait. Ugyanígy a fenntarthatóságot szolgálja, hogy
a bérlők a park területén elektromos golfkocsikkal közlekedhetnek. A HelloParks a Futureal-csoport évtizedes ingatlanfejlesztői
és befektetői tapasztalatára támaszkodhat. A Futureal a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartják
számon. Alapítása óta a Futureal-csoport portfóliója több mint
180, összesen 3 millió nm2 bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési
projekttel bővült, több mint 5 milliárd euró értékben.
A beruházás Maglód gazdasági stabilitását erősíti.
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Tisztelt Adózóink! Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban Módtv.) rendelkezéseinek hatálybalépését követően
– 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval
kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.
A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság
számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint, melyet minden érintett adózó részére ez év elején készít el az állami
adóhatóság. A gépjárműadó első részletét
2021. április 15-éig, a második részletet
2021. szeptember 15-éig kell megfizetni
a NAV tájékoztatása alapján a 1003200001079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi elnevezésű számlára.
2021. január elsejétől kezdve adócsoportunk nem tud tájékoztatást adni az aktuális
évben esedékes gépjárművek adózásával
kapcsolatban, ezért kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020.
december 31-én fennálló adómentességet
és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél. A mentességekről szóló hatósági adatszolgáltatást önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 12-én teljesítette.
Abban az esetben, ha a továbbiakban
jogosult a gépjárműadó tekintetében mentességre, azonban azt az állami adóhatóság
automatikusan nem tudta figyelembe venni, úgy a mentességet, illetve pl. gépjármű
eltulajdonítása esetén a szüneteltetést és
az adókedvezményt is a GJADO „adat- és
változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet
bejelenteni, amely legegyszerűbben az
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető lesz a NAV
központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett,
változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is
az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
fordulni.

A Módtv. rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. január 1-jétől)
az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettséget – ideértve az
adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét
kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon teljesítheti
(pl. : 20HIPA, 21HIPA).
Az E-önkormányzat portál (https://
ohp-20.asp.lgov.hu/) felületén a fenti, helyi iparűzési adó űrlapok 2020. december
31-jei hatállyal visszavonásra kerültek.
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy
az adóelőleg bejelentés, a változás bejelentés, illetve a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 39. §
(3) bekezdése alapján történő adózási mód
(KATA) változásainak bejelentése továbbra is az E-önkormányzati portál „Bejelentkezés, változás-bejelentés” elnevezésű űrlapján lehetséges.
A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak
(a KKV. törvény alapján akár az egyéni
vállalkozó is minősülhet ilyennek) a 2021.
évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és
a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes
esedékességi időpontokban megfizetni, ha
erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A fentiek értelmében a vállalkozóknak
nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021.
február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára,
ha élni kívánnak az adóelőleg esetében a
felezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától
kizárólag az állami adó- és vámhatóságon
keresztül, elektronikus úton, az állami adóés vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a NAV tájékoztatása szerint, annak
honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK
formátumban lesz rövidesen elérhető.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Maglód

Magyarországon évi 8-10 ezer ember korai haláláért felelős a rossz levegőminőség,
amiért kiemelten felelős a lakossági avar- és 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 és a szemfenéki
meszesedés kockázatát, koszorúér-elmeszesedést okoz.

2021 JANUÁRJÁTÓL AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS
AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK ELÉGETÉSE!

város önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége
összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati
adóhatóság automatikusan módosítja a fizetendő adóösszeget, abban az esetben, ha határidőben beérkezett nyilatkozatuk szerint a
2021. adóévben a Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózási formát választották.
Jegyzői hatáskörben az önkormányzati
adóhatóság által az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 221. § (2) bekezdése
alapján kiszabott mulasztási bírságok tekintetében (amennyiben adózó adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének hiánytalanul,
a jogszabályoknak megfelelően, határidőben eleget tett), a bírságok a 2020. adóévben hivatalból mérséklésre kerültek a fenti
jogszabály hely „A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés
alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy
elengedhető” rendelkezése értelmében.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
adóhatóságunk döntése alapján a fenti jogszabályhely alkalmazása során kiszabott
mulasztási bírságok mérséklése, illetve
elengedése a továbbiakban minden esetben kérelemhez kötött. A fizetési kedvezményi, könnyítési kérelmek 2021. január
elsejétől gazdasági társaságok esetében is
illetékmentesek.
Köszönjük, hogy adókötelezettségeik
betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak városunk további fejlődéséhez.
Adócsoport
Pályázati felhívás önkormányzati
vagyon értékesítésére
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
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
Maglód Város Önkormányzata, Tabányi
Pál polgármester, 2021. február 22. 12.00
A pályázati ajánlatok bontása: Maglódi
Polgármesteri Hivatal tanácsterem, 2234
Maglód, Fő u. 12., 2021. február 22. 14.00
A pályázati ajánlatok elbírálása:
2020. február 23. 15.00
A pályázati dokumentáció beszerzése:
A dokumentáció 2021. február 8-tól kérhető e-mailben a
dobronyi.szilvia@maglod.hu címen.
Pályázni csak az önkormányzattól átvett
dokumentációval lehet!
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HolMiApp

?

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 oldalakra, illetve a mobil alkalmazások
irányába mozdul el. A mai felgyorsult világban
az információt mindenki azonnal szeretné, lehetőleg a számára legkönnyebben feldolgozható formában. Ezért döntöttünk egy mobiltelefonra letölthető applikáció indítása mellett.
A K&K Fejlesztő Kft. HolMiApp applikációja
gyors működésével, hasznos funkcióival, bővíthetőségi lehetőségeivel kiemelkedik a versenytársai közül.
A felületen megtalálhatóak többek közt az
aktuális hírek, információk, események, rendezvények, menetrendek, rendelési idők, térkép stb.
Előnye egy weblappal szemben pl. a gyors
ügyintézés: az azonnali tárcsázás és levélküldés funkciókkal a kontaktszemély közvetlenül
az applikáción keresztül elérhető, nem kell
hosszasan keresgélni egy-egy elérhetőséget.
Az események megtekintésekor látható lesz
annak időpontja, szöveges leírás, képek, linkek, nyitvatartási idő,
videók, telefonszám, e-mail cím és térkép.
Új információk, aktuális hírek feltöltésekor az alkalmazás
azonnal jelzést küld, így biztosan nem marad le senki az újdonságokról.
Könnyen kezelhető keresőjével nem csak a helyi információkat találjuk meg gyorsan, hanem a környékbeli települések eseményei is láthatók. Az applikáció a felhasználó által megtekintett
minden adatot a telefon adatbázisába menti, ezért az alábbi több-

Ingyenesen letölthető telefonos applikációt
indít Maglód Város Önkormányzata
let funkcionalitásokat nyújtja: adatok gyors
megjelenítése • offline (internet nélküli) működés lehetősége • csak azok az adatok frissülnek,
amik módosultak • a telefonon mentett adatok
között rendkívül gyorsan keres • online keresés lehetősége a szerveren az összes elérhető
adatban.
A felhasználó az általa fontosnak tartott információkat (pl: orvosi rendelő elérhetősége,
nyitva tartások stb.) egy külön listába tudja
rendezni úgy, hogy azokat bárhonnan, bármikor elérheti.
Az applikáció letölthető innen:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=hu.holmiapp
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • Android rendszert használó telefonra tölthető le, a Google
Play áruházban a keresőbe beírni: holmiapp •
letöltés, majd megnyitás • az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat kipipálása, ezután Továbblépés-gomb • az elfogadás után felugrik egy ablak, ahol a település választása ablakba jutunk
(amelyet bal oldalon alul szintén a Menü sorban a „Település választása” pontra kattintva
bármikor kiválaszthatunk), itt a megfelelő település (Maglód) kiválasztása • az alkalmazás ezen a ponton megnyílik és használatra kész, a kezdőlapon láthatók a településen
választható modulok • ezek után már csak a beállítások vannak
hátra: a jobb felső sarokban lévő Beállítások-ikonra kattintva: +
Feliratkozás a település összes felugró értesítésére. Ez azért fontos, hogy megkapjuk a legfrissebb maglódi híreket.
Szeretnénk egy új, jövőbe mutató rendszer kidolgozásával a
lakosság segítségére lenni, megkönnyíteni az információk elérését és a tájékozódást.
Fajka Szilvia sajtóreferens
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h á z i o r v o s i
t á j é k o z t a t ó

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 elkerülhető, hogy a váróban csoportosulások
alakuljanak ki, illetve ezzel csökkenthető
annak a kockázata, hogy az orvosok és
I. körzet
asszisztensek lebetegednek, ami a betegelDr. Simon József
látás ellehetetlenülését is eredményezheti.
Recept, beutaló, táppénz igényüket háziorkészenléti ideje
vosuknál jelezzék. Ezt megtehetik telefoTel: 06 29 324 424
non, e-mailben, ennek hiányában zárt borítékba helyezve – feltüntetve a nevet, címet,
II. körzet
TAJ-számot, illetve a kért gyógyszerek neDr. Farkas László
vét – orvosuknak címezve a bejárat melletti
készenléti ideje
postaládában is elhelyezhetik. Ezzel elkerüljük a felesleges személyes érintkezést.
Tel: 06 29 324 422
A felírt E-recepteket TAJ-számukkal bármelyik gyógyszertárban kiválthatják.
III. körzet
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.

Rendelési és készenléti idők
Hétfő
14–18

Kedd
Szerda
Csütörtök
08–12
14–18
08–12
12–14
doxolgbt@gmail.com Wodiáner utca 15.
Hétfő
08–12

Kedd
14–18

készenléti ideje
Tel: 06 29 325 969
V. körzet
Dr. Tóth Andrea

Csütörtök
14–18
12–14
Wodiáner utca 15.

Péntek
14–18

Szerda
Csütörtök
08–12
14–18
Rákóczi utca 7.

Péntek
08–12

maglod2praxis@gmail.com

Hétfő
Kedd
Dr. Babos Örs Levente
08–12
14–18
Tel: 06 29 326 927 orvos@baboslevente.hu
IV. körzet
Dr. Márton Éva

Szerda
08–12

Hétfő
08–12

Kedd
14–18

Szerda
08–12
12–14

Csütörtök
14–18

Péntek
08–12

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
08–12
14–18
08–12
14–18
12–14
maglod5praxis@gmail.com Wodiáner utca 15.

Péntek
14–18
12–14

Katona József utca 33.

Ápolási teendők
készenléti ideje
A koronavírussal fertőzött beteg otthoni
felügyelete, ápolása 24 órás legyen. LeTel: 06 29 324 426
gyünk kapcsolatban a beteg háziorvosával. Legyen kéznél a mentők elérhetősége
I. fogorvosi körzet Dr. Tóth Éva   06 29 324 224/6 mellék
(112), ha a beteg állapota hirtelen romlik,
II. fogorvosi körzet Dr. Szabó Ilona 06 29 324 224/7 mellék
időben kórházba szállítható legyen. A seDr. Únyi Zsuzsa belgyógyász főorvos 06 29 324 224/4 mellék
gítség 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
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Főhajtás Csillagok vándora
Kölcsey Ferenc
Alázattal hajtok fejet előtted Kölcsey Ferencz!
Te adtál e népnek nevéhez méltó Égi éneket,
Mely Himnusz a magyar nép zivataros századaiból,
Mely népet e rút világ milliószor megtiport!
E költeményed tán' Isten szájából származik,
E költeményed erőt ád, ha a kéz hanyatlik!
Büszkeséggel tölti el azt, kinek e Hon mindene,
Büszkeséggel tölti el azt, ki e Magyar Föld gyermeke!

Kedves Olvasóink!
A járványügyi rendelkezésekhez igazodva könyvtárunk továbbra
sem fogadhat látogatókat, ugyanakkor szeretnénk néhány szolgáltatást megváltozott formában működtetni, természetesen a vírusvédelmi szabályok betartásával. Az egyik legfontosabb ezek
közül a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása, mely a
következőképpen lehetséges: a könyvek kölcsönzése előzetesen,
telefonon (06-29-325-137) leadott kérések alapján történik. Egy
Olvasó 5 dokumentumot kölcsönözhet, a téma (pl.: romantikus
regények, gyermekkönyvek, stb.) vagy konkrét szerző/cím megadása alapján. A kért könyveket összekészítjük és másnap (vagy
a héten az Olvasó számára megfelelő időpontban) a MagHáz bejáratánál (maszk és kesztyű viselése mellett) kerülnek átadásra.
A kérések fogadása és maga az átadás hétfőtől péntekig, 8 és
16 óra között lesz lehetséges. Mivel könyvtárunk az emeleten található, kérjük érkezéskor a könyvtár telefonszámát hívni, hogy át
tudjuk adni a könyveket. FONTOS! A már kikölcsönzött könyveket kérjük, ne hozzák vissza, azok határideje automatikusan meghosszabbodik!
Ugyancsak megpróbálunk lehetőséget biztosítani nyomtatásra,
fénymásolásra. Telefonos bejelentkezés után a nyomtatandó dokumentumokat az előtérben kézbe adva, pendrive-on átvesszük,
vagy elküldhetik emailben: konyvtarmaglod@gmail.com. Utóbbi esetében minden esetben kérjük megírni a példányszámot, méretet, egyéb nyomtatáshoz szükséges információkat.
Szakdolgozat és egyéb beadandó dolgozatok írásában ugyancsak állunk rendelkezésükre, konzultáció, irodalomkutatás, bibliográfia összeállítása, stb. tekintetében.
A könyvtárral kapcsolatos aktuális információkért kérjük, kövesse facebook oldalunkat. Reméljük hogy szolgáltatásainkkal
(ha korlátozottan is), elősegíthetjük kedves Olvasóink elégedettségét! Tel: 06-29-325-137; Facebook: Szeberényi Lajos Városi
Könyvtár - Maglód
Homok Zoltán könyvtárvezető

Meggyötört lelkünknek olyan ez, mint Égi Manna,
Új tűz támad abban, új ritmusra dobban!
Véled együtt kérem most én is a Jóistent:
Áldja meg a magyart jókedvben, bőségben!
Hisz' megszenvedte már e nép a Múltat s Jövendőt!
Himnuszod zengve teremtsen szebb esztendőt!
S mikor érzed, hogy a szív fárad, a Hit lanyhul,
Tekints le ránk jó Kölcsey Ferencz a magasbul!
S juttasd eszünkbe felejtett Himnuszunk
S juttasd eszünkbe, mi magyarok nem alhatunk!
Juttasd eszünkbe azt is, vélünk a Jóisten,
Ki kész reá, hogy nékünk sok Hazafit teremtsen!
Mint amilyen Te is voltál jó Kölcsey Ferenczem!
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon
fejezte be „a magyar nép zivataros századaiból” vett példákra
épített költeményét, a Himnuszt. Beszédekkel, előadóestekkel,
különböző rendezvényekkel ünnepelünk, hiszen ez a nap alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk szellemi értékeinknek, erősödjön nemzeti tudatunk.
Idén sajnos elmaradnak ezek a zenés, táncos, irodalmi műsorok, rendhagyó módon most csak online térben tudunk megemlékezni. Előadóink városunk polgárai lesznek, az ő segítségükkel,
méltó módon szeretnénk érzékeltetni a kultúra erejét.
Versmaratont hirdettünk a facebook-oldalunkon, arra kértük
a lakosságot, hogy mondják vagy olvassák fel kedvenc magyar
verseiket, küldjék el részünkre, amit mi csokorba szedve bemutatunk majd. A MagHáz munkatársai szintén csatlakoznak ehhez a
kezdeményezéshez, továbbá a Williams televízió részére egy verset mondtunk fel, tisztelegve ezzel Kölcsey Ferenc és a Himnusz
előtt.
Pavlovics-Ollári Judit, a MagHáz igazgatója

Keressük Maglód legötletesebb jelmezét – online jelmezverseny 0-14 éves korig

2021. február 17-ig várjuk a fotókat a rendezveny.maghaz@gmail.com email-címre névvel, életkorral,
elérhetőséggel és a jelmez megnevezésével ellátva. A három legtöbb szavazatot kapó értékes jutalomban részesül!

A MagHáz képeslap készítő rajzpályázatot hirdetett
„BOLDOG ÚJ ÉVET 2021” címmel. A nyertes pályaművek Zelei Janka 4. osztályos tanuló, Zelei Gellért
1. osztályos tanuló és Székely Hajnal 2.osztályos tanuló
tollából kerültek ki. Gratulálunk a nyerteseknek!
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köztünk

élő

érdekes

A világjárvány érezteti hatását életünk valamennyi területén. Az átmenetileg zárva tartó Maglódi Művelődés
Háza és Szeberényi Lajos városi könyvtár a megváltozott
körülményekhez igyekszik alkalmazkodni, minél hatékonyabban kihasználni az új lehetőségeket, és az online
térben is kiszolgálni a közösséget, minél szélesebb körhöz
elérni, változatos online tartalmakkal tölteni meg a teret.
A virtuális felületek sokszínűsége eddig is rendelkezésre
állt, de most még jobban előtérbe helyeződött ezen felületek használata. Januárban a facebook-oldalukon Virtuális
cool-túra elnevezéssel sorozatot indítottunk, ahol helyi,
kultúrához, sporthoz, közélethez köthető személyek életútját, munkásságát mutatjuk be nagy sikerrel. Szeretettel
várjuk a bemutatkozni vágyók jelentkezését a rendezveny.
maghaz@gmail.com e-mail címen.
Pavlovics-Ollári Judit

emberek

Veres István vagyok, Budapesten születtem legkisebb, hetedik
gyermekként. Pici koromban nagyon szerettem rajzolni, és focizni a barátaimmal, testvéreimmel, osztálytársaimmal. Fiatalon is
tetszettek már a szép fényképek, édesapámat is érdekelte ez a
világ, így én is figyeltem amikor olvasott vagy éppen valamit
bütykölt.

Mayerné Lénárd Aranka vagyok. 1998 óta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozom, végzettségem szociális munkás.
A segítő munka nehézségeiből a kreatív alkotások kikapcsolódást nyújtanak. Édesanyám ügyesen varrt, rajzolt, sütött-főzött,
édesapám ezermester volt, legfőképpen a fával dolgozott kreatív
módon. Ezzel a gazdag örökséggel sokféle anyaggal, és módokon
nyílik lehetőségem szép dolgok létrehozására. Szívesen dolgozom fával: barkácsolok, restaurálok. Szeretek kertészkedni, hímezni, horgolni, varrni, sütni, főzni, különösen a mézeskalács,
a birsalmasajt készítés és legújabban a csipkelekvár főzés okoz
nagy örömet. A szappankészítés is jó ajándék családomnak, barátaimnak, munkatársaimnak. Szívesen adok másoknak saját készítésű, nekik örömet okozó dolgokat. Ahogyan egyre idősödöm,
sorra tárulnak fel számomra a teremtett világ szépségei, az alkotásban rejlő végtelen lehetőségek, amelyek örömmel és hálával
töltik el a lelkemet Teremtőm felé.

15 éve dolgozom operátorként, aminek már tudom minden
apró mozdulatát, de az utóbbi pár évben éreztem, hogy valami
mást szeretnék, többet, ahol kiélhetem a kreativitásom és megmutathatom, hogy én hogyan látom a világot. Ekkor jött az életembe
a fényképezés. Elkezdtem egy OKJ tanfolyamot, ahol egy jó közösségbe kerültem, remek oktatókkal és már az első pár alkalom
után tudatosult bennem, hogy ez az én utam. Nagyon szeretem
felkutatni a témáimat, megtalálni a megfelelő beállítást és utómunkával tökéletesíteni a képeket.
Kedvenceim a makrófotózás, táj- és épületfotók, kutya és cica
portrék, kismama-kisbaba kompozíciók, esküvői képek készítése
vagy csak az utcán sétálni és megörökíteni a hétköznapokat.
Jelenleg még tanulom eme gyönyörű szakma rejtelmeit, de
már most volt pár felkérésem néhány kép elkészítésére, amiket
számomra nagy boldogság volt elkészíteni. Hiszem, hogy egy
fotón nem csak a külsőséget kell megmutatni, hanem a mögötte
rejlő üzenetet, történetet, érzelmeket.
Októberben költözünk a feleségemmel és a most egy éves kislányommal Maglódra. Amikor azon gondolkodtam mi legyen a
vizsgamunkám, eszünkbe jutott, hogy mutassuk be Maglódot,
ahogy én látom, képeken keresztül és elindultunk a kis családommal felfedezni a várost és annak rejtett kincseit. Szeretünk itt lakni. Örülök, hogy az otthonunkat választottam témámnak.
istvan.veres.photography@gmail.com
https://www.facebook.com/istvan.veres.92372446/
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Bánhegyi Szofi vagyok, 14 éves. 2016-ban költöztünk Maglódra
a családommal, s mind az öten szeretünk itt élni. Ugyanebben az
időben született meg első versem, azóta pedig folyamatosan jönnek
az újabb és újabb költemények, illetve mesék, történetek. Negyedik
osztályban az akkori tanárom, Mészáros Mária (nekem már csak
Marcsi néni) figyelt fel rám, Ő küldött el az első pályázatomra, ahol
1. helyezést értem el. Mindig nagyon szerettem olvasni. Ötödikes
koromban egy elektromos írógépet kértem születésnapomra, mai
napig megvan, és rendszeresen használom is. 2020 novembere körül
megjelent életem első könyve, amire roppantul büszkék vagyunk a
családommal! Nagy álmom vált ezzel valóra. Több elkészült történetem is van már, amely kiadásra vár, jelenleg egy trilógia harmadik
kötetén dolgozom. Nagyon szeretem ezt a világot, boldoggá tesz,
mikor írhatok. Olyan, mintha egy teljesen más világba utaznék,
ami csak az enyém, mégis mindenkié. Furcsa módon hozzánőttem
a karakterekhez, megszerettem és megismertem őket, és ez jó dolog. Olyasmi, amit az ember nem kap mindennap. Ezekkel a kitalált
történetekkel és versekkel pedig a saját érzelmeimet is kiadhatom
magamból. A versírás megkönnyebbülést hoz nekem Számomra, ha
írni kell, akkor mindegy, hol vagyok, mit csinálok, hány óra van,
akkor írnom kell, és kész. Egyszerűen muszáj. Remélem, hogy a
jövőben sort kerítünk majd további könyveim megjelenítésére is,
szeretném megosztani a világgal. Szeretem csinálni.

Gerstenbrein Henriett vagyok. Az én történetem 8 éve, az év
legszebb időszakában adventkor kezdődött. Valami különlegeset
szerettem volna, valami mást, meghittebbet... Elhatároztam, hogy
a gyerekek csokis adventi naptára mellé készítek a férjemnek is
egyet, amelybe minden napra lesz egy üzenet, hogy mit szeretek benne. Eleinte persze feszélyezve nyitogatta, el nem tudta
képzelni mit lehet benne szeretni ennyit! Aztán napról-napra oldódott és kíváncsian olvasta a gyerekekkel! Széppé tette azt az
adventet! Karácsony napján a lányaink csak annyit kértek, jövőre
nekik is ilyen legyen, nem kérik a csokit! Egy év múlva családi
adventi naptárunk lett, minden napra egy programot, élményt rejtett a naptár, amit közösen, együtt csinál a család. Mikor a lányok
erről mesélni kezdtek a barátaiknak, egyre többen kérték, hogy
nekik is készítsek!

Gyöngyház
Itt ülök a kertemben.
És hálás vagyok érte.
A nap kicsi gyöngyházakat
fest fel most az égre.
Néha azt hiszem, ez álom.
És egyszer felébredek.
Nem fogom tudni majd
hol hagytam az életem.
De látom, igen. Ez igazi.
Mint a lehulló levelek.
Puhán érnek földet,
s én csak mosolygok. Nevetek.
Hogy min, az igen könnyű ám.
Mégsem mesélem el.
Hogy látom ezt az udvart,
mind a két szememmel.
Itt fű van, meg fák is.
És fehér szőrü kutya.
Kavicsok is vannak,
csendes, kicsi csoda.

Seprű nyele csillog,
ahogy rávetül a nap.
Nem is tudom, itt ma,
ki ad és ki kap.
És néha azt sem tudom,
hogy köszönjem meg.
Mindazt, ami itt van.
Ezt az Életet.
Tudja, én remélem,
hogy sokat kaptam tőle.
Miatta merek csak
menni még előre.
Azt, ami itt van,
nem adja más semmi.
Az élményt, a házat,
hogy meg tudtuk tenni.
Hiába van AZ,
nekem EZ kell, és nem más.
Csak a maglódi csend.
És még egy tollvonás.

Nekem nagyon fontosak a hagyományok, valamint hogy a gyerekeknek amennyire csak lehet boldog, mesebeli gyermekkoruk
legyen – akár az enyémek, akár nem! Következő évben beköltöztek hozzánk a manók is adventre, elkészült az első Manóajtó!
Persze hatalmas sikere lett nálunk Csermelynek, aki a várakozás
időszakában mindenféle csínyeket követett el az éjszaka leple
alatt a gyerekekkel, reggel pedig nagy nevetésekkel indult a nap!
A manók pedig ezek után megszállták Maglódot! Saját életre keltek! Az ajtók lettek a fő profil, szinte a védjegyemmé váltak! Idén
már egyedi tervezéssel és kivitelezéssel!
Az adventi naptárak és a Manóajtók mellett egyre több megkeresés érkezett az adventi koszorúkra, kopogtatókra és asztaldíszekre is, egyre szélesebb körben, így a kis hobbiból kinőtte magát
és megszületett a Heni műhelye. Minden évben van valami újdonság! Egész évben készülnek a kopogtatók, asztaldíszek, egyedi
babavárók, nászajándékok és születésnapi csomagolási ötletek.
Fontosnak tartom, ha ajándékozunk, azt különlegesen tegyük! Ne
csak egy ajándékzacskóba vagy borítékba, hanem adjuk meg a
módját, szép legyen a körítés, hiszen vannak alkalmak, amik ezt
nagyon megérdemlik!
Ha felkeltettem érdeklődésedet, látogass el a Facebookon a
Heni műhelye oldalra, ha pedig jobban el szeretnél merülni a világomban, akkor a Heni műhelye csoportot ajánlom figyelmedbe!
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A tavaszi, három hónapig tartó online oktatás után szeptemberben
már az iskolában fogadhattuk a tanulókat, bár – a vírushelyzethez igazodva – módosítanunk kellett az iskola működési rendjét.
A tanév elején a legnagyobb kihívást azonban mégsem ez jelentette,
hanem az első évfolyamra beiratkozott 160 kis elsős elhelyezése,
akiket az eddigi öt osztály helyett hat osztályba kellett besorolnunk.
A koronavírus iskolai terjedésének megakadályozására kötelező maszkhasználatot írtunk elő, megszüntettük a szaktantermi
rendszert, korlátoztuk a szabadidős foglalkozások számát, folyamatos fertőtlenítést alkalmazunk, és október 1-től az iskolaépületek bejáratánál a testhőmérsékletet is ellenőrizzük. Minden óvintézkedés ellenére a november végén az Operatív Törzs az egész
iskolára vonatkozóan tantermen kívüli, digitális oktatást rendelt
el. Az online oktatás alatt egységesen a Microsoft Teams felületét
használtuk, melyhez minden tanulónak és csoportnak biztosított a
hozzáférés. Az ily módon szervezett tanórák hatékonysága nagyban függ a szülők otthoni támogatásától. Tapasztalataink szerint a
közel háromhetes időszak alatt a szülők hatékonyan segítették a
pedagógusok munkáját, melyet ezúton is köszönünk.
Összességében eredményes félévet zárunk, de azt kimondhatjuk, hogy nagyon hiányoznak az iskolai szintű közösségi és szabadidős programok. Elmaradt az úszásoktatás, nem tudtuk megszervezni a Vermesy Művészeti Napok programjait, nem voltak
kirándulások, iskolai rendezvények. El kellett halasztani a hetedik
évfolyam erdélyi tanulmányútját, a regionális versenyeinket, művészeti bemutatóinkat. Ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeztünk a
nyolcadik évfolyam továbbtanulásra történő felkészítésére: felvételi előkészítőt és próbafelvételit szerveztünk, a pályaorientációs
napot és a kapcsolódó szülői értekezletet online tartottuk meg. De
volt online színházlátogatás, számos esetben tanulóink szereplé-

e l f o g l a l t u k
Iskolánk ifjú képzőművészei Csépe Milla tanárnő irányításával
beneveztek az Országos Parafrázis Versenyre, amelyet Egerben
rendeztek meg, két fordulóban. Első körben itthon kellett elkészíteniük egy festmény-parafrázist, vagyis egy neves művet saját
értelmezésben. A beküldött munkákat zsűrizték, és a döntőbe a
6 korcsoportban százhúsz tanulót hívtak be a hatszázharmincból.
A tizennyolc maglódi nevezettből tíz tanulót hívtak be a döntőbe:

1. helyezett Bacsa Sára Gauguin festménye a jövőben (III. korcsoport)

á r n y é k á b a n

seiről videófelvételt készítettünk, melyeket azután a szülőkkel is
megosztottunk, sőt a rendhagyó iskolai ünnepélyek során is az internetre támaszkodtunk.
Szakmai sikereink közül kiemelkedik négy szakmai elismerés:
Újabb három évre elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
címet. Az őszi pedagógiai napok szakmai programjait már online
előadások formájában szerveztük, jelentős külső érdeklődés mellett. Ugyancsak három évig viselheti iskolánk az Ökoiskola címet,
melyet a fenntarthatósághoz és a környezeti neveléshez kapcsolódó iskolai programjaink alapján nyertünk el. A pedagógusok által
alkalmazott korszerű módszertan elismeréseként ebben a tanévben
is megkaptuk a Boldog Iskola címet. A Nemzeti Tehetség Program
keretében „Rákóczi a magyarok csillaga” címmel komplex tehetséggondozó programot valósítunk meg, a Határtalanul program
keretében az erdélyi tanulmányi kirándulásokra közel 5 millió forint pályázati támogatást nyertünk el.
Bár több tanulmányi verseny elmaradt, tanulóink az online szervezett versenyeken is kiemelkedő eredményeket tudtak elérni. Az
előző tanév Országos Logikaversenyének döntőjét szeptemberben
tartották, ahol három – ebben a tanévben már kilencedikes – tanulónk (Antal Regina, Bordás Virág és Szvetics Artúr) is a legjobbak
közé került. A festészet szakos növendékek kiemelkedő eredményeiről külön cikkben számolunk be. Bagyinka Anna és Budafai
Fanni hetedikes tanulók egy irodalmi pályázaton külön díjat kaptak. De büszkék vagyunk Bánhegyi Szofi 8.d osztályos tanulónkra
is, akinek első regénye – szülői támogatással – már könyv alakban
is megjelent. Ha pedig gyermekeinknek valami oknál fogva lelki
támaszra, vagy útmutatásra van szüksége, olvassák el kollégánk,
Mézes Judit tanító „Vigasztaló mesék” címmel megjelent könyvét.
Hosszú Tibor intézményvezető

a

d o b o g ó t

Bacsa Sára, Bagyinka Anna, Barta Lilla, Barta Liza, Benke Viktória, Dormán Adrienn, Farkas Réka, Petrovics Zsófia, Szabó-Hegyi
Dóra, Szemők Kata. A döntő a járványügyi helyzet miatt online
került megrendezésre. Megadott témában, konkrét méretben 2 parafrázis-festményt kellett elkészíteni, majd a képről készített fotót
beküldeni. Csépe Milla tanárnő és tanítványai ismét az ország élvonalába juttatták Maglódot és iskolánkat. Eredményeink:

2. helyezett Farkas Réka Gauguin festmé- 3. helyezett Dormán Adrienn Egy Cezanne
nye a jövőben (III. korcsoport)
csendélet és egy fotó összemontírozása (II.
korcsoport)
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otthoniból

iskolai

A járványhelyzet valamennyiünk életében változást hozott. Túlzás nélkül állíthatjuk azonban, hogy az egyik legjelentősebbet
a diákokéban. A középfokú oktatás intézményei jelenleg is digitális tanrendben végzik az oktatást, de az általános iskolák is
elrendelhetik egyes osztályaik számára a karantént. Azt pedig,
hogy ez meddig lesz így, egyellőre nem tudhatjuk. Éppen ezért
fontos, hogy „jól” segítsük gyermekeinket ebben a helyzetben.
A megfelelő módon történő otthoni tanulás ugyanis szavatolja a
megfelelő fejlődést és megelőzi a gyakran emlegetett és rettegett
lemaradást. A cikkben digitális oktatásban tapasztalt tanárok tanácsait olvashatjuk:
• Biztosítsunk megfelelő sávszélességű internetet és eszközt, ha
ez nem áll módunkban, kérjünk segítséget az intézménytől.
• Alakítsuk ki a megfelelő teret a tanuláshoz, a diák az órára
asztal mellől jelentkezzen be.
• Próbáljunk az iskolához hasonló
körülményeket alakítani, keljen
fel időben, a reggeli ruti egyezzen
meg a korábbival, hogy legyen
ideje váltani az „otthoni üzemmódból”.
• Legyen napirendje, húzzunk éles
határokat az „iskolai” és az otthoni élet között.
• Lehetőség szerint használja a
webkamerát, nehezebben fog elkalandozni, ha érzi, hogy a pedagógus látja.

Tájékoztatás
nyertes pályázatról
Kedvezményezett: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „A hazai
és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása”
című, NTP-MŰV-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Rákóczi a
magyarok csillaga” című pályázat
900 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázatunk célja, hogy a Rákócziak korát felidéző zene, ének és
táncművészeti ágak együttműködésére alapozott, színpadi előadást
hozzunk létre, melynek során a szereplőket is bevonjuk az alkotómunkába. A tehetséggondozó műhelymunkához kapcsolódó kiegészítő
tevékenységekkel (szabadidős foglalkozások, művészeti tábor) szeretnénk élményszerűvé tenni a közös
munkát. Nemzeti értékeink megismertetését a történelmi, művészettörténeti vonatkozások bemutatásával kívánjuk elérni.

•
•
•
•
•

üzemmódba

A szünetben álljon fel a digitális eszköztől, mozogjon, uzsonnázzon.
Bár a kamaszok ezt nem mindig igénylik, töltsön mindennap
kötelező időt a szabadban (min. 15 percet).
Legyünk tudatos internethasználók és tanítsuk meg erre gyermekeinket is. (Hasznos tippek: www.digitalisjoletprogram.hu)
Ne higgyük, hogy az online-generációhoz tartozó gyermekünk
a digitális oktatás platformjait is könnyen és megfelelően kezeli, figyeljük meg és szükség esetén segítsünk neki. Ehhez
számtalan oktatóvideó áll rendelkezésre a világhálón.
Rendszeresen beszélgessünk gyermekünkkel a járványhelyzetről, a digitális oktatásról. A legfontosabb, hogy megértse:
a digitális oktatás nem szabadságot/szünetet jelent, hanem az
oktatás más, sok esetben nehezebb formáját, mellyel sok újat
is tanulhat. Ám teljesítenie, fejlődnie
ugyanúgy kell.
A pedagógusok is tisztában vannak
azzal, hogy a szülőknek teher a digitális oktatás. Ugyanakkor, gondoljanak
arra, hogy ez egy jelentős korszak a
magyar oktatás történetében. A közoktatás digitalizálódik, mely a későbbiekben a hatékonyabb tanítás kulcsa
lesz. A diákok pedig fejlődnek az önálló tanulás, az időbeosztás és a felelősségvállalás terén, melyek a sikeres
élet elengedhetetlen feltételei.
Molnár Enikő, Veres Violetta gimnáziumi szaktanárok

roszicska

egyesület

Mint mindenkit a világon, minket is utolért a koronavírus-járvány. Egyesületünk a fertőzés elleni védekezés érdekében elhalasztotta a minden évben nagy sikerrel megrendezett
Kapusznyika (káposztáslepény) fesztivált. Többünk véleményét, elképzelését megbeszélve arra az álláspontra jutottunk, hogy „házhoz visszük a kapusznyikát”. Magyarország Kormányának pályázaton nyert anyagi, valamint Maglód Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásával indítottuk el a szervezést.
A 30 kg káposztát megpárolták lelkes segítőink, Osztertág Istvánné Éva és Meglécz
Béláné Erzsike. Mint minden évben, a sütést és a csomagolást a Kuglóf Bt. végezte,
melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A Roszicska Egyesület tagjai a hagyományoknak megfelelően hétköznapi tót népviseletbe öltözötten járták az utcákat, pontosabban autóztak, hogy támogatóinknak, pártoló tagjainknak elvigyék a finomságot, melyet
ők nagy szeretettel fogadtak. Reményeink szerint ez a kis figyelmesség tovább erősíti a
sajnos egyre csekélyebb létszámú tót népesség összetartását. A „Házhoz megy a kapusznyika fesztivál” nagyon jó ötletnek bizonyult a visszajelzések szerint. Ha valaki a gondos
szervezés ellenére mégis kimaradt volna, ne búsuljon, reményeink szerint 2021-ben kárpótoljuk a hagyományosan a tájháznál megtartott Kapusznyika-fesztiválon.
Rakita Jánosné Anka, elnök, Roszicska Egyesület
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• festés, mázolás
• lábazat rendbehozatal
• szigetelés

• lapostető szigetelés
• régi tetők újrafedése
• csatornatisztítás

Megbízható áron és garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

NÉMETH JUDIT +36/30/244-0891
www.judit-ingatlan.hu

Hívjon bizalommal: 06-20-4011-755
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ÁLLATORVOSI
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Dr.Téglás Csilla

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

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

Dr.Téglás Csilla

K

10

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

Szelektív hulladékszállítás
Maglód, 2021
csomagolási hulladék
zöldhulladék

február
4.; 18.
–

március
4.; 18.
–
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é l e t ü n k

r e m é n y e

Márai Sándor idézettel kezdem gondolataimat, hiszen minden bűneltörlő cselekedet. Szentség. Megváltottakká válunk.” Ez olyan
napunkat egy kérdés ölel át: mit hoz a mai nap? Oly sokszor tele örömhír, ami vezessen bennünket ebben az új esztendőben (is).
vagyunk aggódással, bizonytalansággal, s ez ráül életünkre, lelA liturgia rendje szerint már véget ért a karácsonyi időszak de
künkre, gondolatainkra.
remélhetőleg a szívünkből nem távozott el a karácsonyi ünnep
Ez az idézet azonban elgondolkoztatott. „Az igazi kérdés – írja érzése. Most még Mária karjainak biztonságában látjuk a Gyer– mit hoz a tegnap.” Így januárban az évkezdetkor elgondolko- meket, most még József gondoskodó mozdulataira figyelünk,
zunk, mérlegelünk, magunba szállunk, s átgondoljuk, milyen volt most még körülöttünk lebeg a pásztorok által hozott bárányszag,
az elmúlt év, s hogyan szeretnénk ennek az új évnek nekiindulni. most még káprázik kissé a szemünk a betlehemi csillag ragyoTudom, hogy ez az előbbi mondat talán a cikk megjelenésekor érvé- gásától, most még bennünk él Jézus bemutatása a templomban
nyét veszti, mégis ez a mélyből jövő idézet üzen valamit: ami virága (február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe) „De tudjuk,
volt a tavalyi évnek, az idén gyümölcsöt terem,
hogy hamarosan útnak kell indulnunk, ha minazaz amit tavaly jól megéltünk, az idén mégjobdig az Úr közelében szeretnénk maradni. Másban megerősít, talpra állít, vagy imára fakaszt.
különben csodálatos dolgokról maradunk le.”
„Itt van, megérkezett az Isten adta új év, re– idézek Horváth Sándor atya elmélkedéséből.
ményt ad, bizalomra indít, újjáéleszt, mosolyra
Nagyböjt közeleg. Február 16-án, Húshagyó
fakaszt, erőt önt belénk, mély lélegzetre indít, fekedden, nagyböjt vigiliáján, majd 17-én Hamvaledteti a régit, új lapot nyit életünkben, könnyet
zószerdával kezdődő hat hetes böjti időnkben a
töröl, tettekre sarkall, békét ad, s kinyit ott belül
Krisztus-követés útja ez számunkra, mert hát mi
egy ajtót... a jövőt” – idézem azokat a sorokat,
mást jelentene a Betlehemből induló és a Jeruamiket az újévi levelemben többen már olvaszsálem melletti Golgotán végződő út? Ezen az
hattak. Mindenkinek van egy múltja, jelene, s
úton minden előttünk álló lépés próbára teszi
lesz jövője is. Nem mindegy hogyan végeztük az
reményünket és minden megtett lépés megerőA nagy kérdés nem az,
évet, s hogyan indulunk el újra.
síti ezt a reményt. Jó ezt tudatosítanunk most, az
mit hoz a holnap.
Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap.
Ezért indulunk mi keresztények Isten áldáesztendő első hónapjaiban, hogy legyen erőnk
Márai Sándor
sával, igazi belé vetett bizalommal az Ő útján.
minden nap megtenni a szükséges lépéseket.
A gondviselő Isten tenyerébe, élő hittel tegyük
„Napjaink társadalmi helyzete, a jelenkori kihía néha aggódó, de tervekkel teli életünket. Higgyük el, jó helyen, vások, a váratlan természeti csapások és járványok, amelyek nem
biztonságban van az Ő ölelő karjaiban, áldó kezei közt. Tapaszta- múlnak el egyik napról a másikra, hanem olykor egészen hosszú
lat ez, nem üres filozófia.
időn keresztül elkísérnek minket, bizony kemény próbára teszik
Elmúlt Vízkereszt is, az „Istenfiú színrelépésekor nem rende- a reményünket.” – folytatom Horváth atya gondolatait.
zett különleges látványosságot, hanem alámerítette magát a sodró
Sérülékenynek és törékenynek, gyengének és tehetetlennek
folyóba annak jeléül, hogy meg akarja járni poklainkat, kezünk- érezzük magunkat, és nap mint nap feltesszük magunknak a kérre(be) adja, kiszolgáltatja magát nekünk, hogy belemerítsük bűn- déseket: Mit hoz számunkra a jövő? Mivel kell szembenéznünk
ben fuldokló életünkbe. Istentelenségünk elhagyatottságát veszi holnap? Az aggódásból és a jövőtől való félelemből csak a remény
magára, engedelmesen, egészen a kereszthalálig” – írja egy el- tud minket kiemelni. A jócselekedetek mindennapi megtételére
mélkedésében Páli Balázs atya. Majd így folytatja: „de itt nem- csak a remény tud bennünket ösztönözni és örvendeztetni.
csak Jézus megkereszteléséről van szó, hanem a miénkről is...
Az új esztendő minden napján legyen velünk Krisztus, életünk
A mi keresztelkedésünk már nemcsak rituálé, nemcsak anyakönyvi reménye!
bejegyzéshez szükséges jelképes gesztus, hanem isteni életet adó,
dr. Fülöp Krisztina hittantanár

f a r s a n g i

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (a nagyböjt kezdetéig) tartó időszak
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám
mulatságok jellemeznek. Jellegzetessége, hogy
alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.
A megünneplés célja a népszokás, néphagyomány ápolása, valamint a tél búcsúztatása és a
tavasz köszöntése. A farsangi időszakban álarcos
mulatságok, bálok kerülnek megrendezésre, színes és csillogó jelmezekbe bújhatnak kicsik és
nagyok egyaránt. A vidámság, móka és kacagás
időszaka ez. Gyermekeinket felejthetetlen élményekkel gazdagíthatjuk. Lehetőségük nyílik más
karakterek bőrébe bújni és egy jelmez viselése
során megjeleníthetőek a belső vágyaik, azonosulhatnak a kiválasztott szerep személyiségjegyeivel. Egy jól megválasztott jelmez segíthet
a belső feszültségeik feloldásában, vagy szorongásaik leküzdésében is. A jelmez kiválasztása
(ésszerű keretek között) és közös elkészítése izgalmas és remek
lehetőséget teremthet, hogy beszélgethessünk gyermekünkkel ar-

készülődés

ról, miért pont azt a szerepet választotta, milyen
„varázslatos tulajdonságot” tulajdonít neki. Ha
engedjük, hogy ő döntsön, sok mindent megtudhatunk belső vágyairól, fejlődik képzelete és
gondolkodása is. Ugyanakkor elmesélhetjük, felidézhetjük saját gyermekkori emlékeinket is, így
még közelebb kerülhetünk egymáshoz.
Az iskolákban, óvodákban megrendezésre
kerülő (amennyiben nem maradnak el ezek a
rendezvények) farsangi bálokat apró hercegnők,
tündérek, boszorkányok, szuperhősök és állatfigurák sokasága fogja ellepni.
A jelmezek mellett egy farsangi parti elengedhetetlen kelléke a dekoráció. Néhány színes és
krepp papír, színes szalvéta és lufi segítségével
otthonukba is csempészhetünk egy kis farsangi
hangulatot, vidámságot. Elkészítésük az egész
család számára jókedvű kikapcsolódást biztosíthat a szürke estéken.
Majorosi Gabriella
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársa
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HAMAROSAN MEGJELENIK CÉGES SZAKÁCSKÖNYVÜNK!
A könyv megjelenésének gondolatát az az ötlet
inspirálta, hogy legyen emlékünk egymás receptjeiről, az ételekről, amit céges rendezvényeinken
készítettünk, fogyasztottunk és persze magáról
a buli élményéről. Hála a lelkes kollégáknak
és Virágné Ildikó kolléganőnk áldozatos szerkesztői munkájának, sok különlegesség került a
könyvbe. A recepteket sok személyes fénykép is
kíséri, így amellett, hogy ötleteket „lophatunk”
másoktól, jobban meg is ismerhetjük egymást.
Ugyan 2020 nem a rendezvények éve volt, de
még az év elején lehetőségünk adódott a MagHázban megrendezni a cég 2. disznóvágását. Sok
finomság készült és hogy ne vesszen feledésbe a
májas hurka „titkos” receptje, megkértük Pásztiné
Terikét, írja le nekünk az összetevőket és a folyamatot, amit ő már olyan sokszor kipróbált otthon.

Ez a recept is szerepel az EKK receptkönyvében, de most szeretnénk közkinccsé tenni és
megosztani veletek, hiszen most van itt az ideje,
ha neki akarunk fogni egy kis házi finomságnak.

Májas hurka
Hozzávalók (10 kg hurkához): 2 kg sertésmáj, 4 kg sertéstüdő, 2 kg húsos tokaszalonna,
1 kg rizs, 80 dkg bőrke, 80 dkg zsír, 20 dkg só,
4 nagyobb fej vöröshagyma, 6 dkg őrölt bors,
4 dkg pirospaprika, majoránna ízlés szerint.
A nyers májat megdaráljuk a nem túl puhára főzött
bőrkével, szalonnával és tüdővel együtt. A rizst
megfőzzük a megszűrt abálóbélben. Ha kihűlt,
hozzátesszük a darált húsokhoz a zsírban világosra pirított vöröshagymával együtt. Hozzáadjuk a
sót, a fűszereket, jól összekeverjük és a hurkabelekbe töltjük. Fél óra hosszat abáljuk, majd deszkán kihűtjük. Zsírozott tepsiben sütjük. Ajánlatos
megszurkálni, nehogy kifolyjon a töltelék.

Ha szeretnél csapatunk tagja lenni, az alábbi munkakörökbe várjuk jelentkezésedet:
RAKTÁROS
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 gyalogkisértű
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

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MÉRNÖK
Amit mi biztosítunk
• Színvonalas szakmai képzések, egyéni fejlődés támogatása
• Versenyképes bérezés, juttatási csomag
• Támogató légkör, rugalmas vezetői hozzáállás, önállóság a
szakmai csapat tagjaként
• Várakozásmentes egészségbiztosítási szolgáltatások
• Céges programok, sport és közösségi élet
Feladatok
• Ultrahangos hegesztés, szelepgyártás minőségi támogatása a
gyártási folyamatokhoz és projektekhez
• Automotive beszállítói elemzések – értékelések, beszállítók
fejlesztése
• Auditok végrehajtása
• IATF 16949 szerinti minőségirányítási rendszer fenntartása
és javítása
• Együttműködés a társosztályokkal
A betöltéshez szükséges ismeretek, kompetenciák
• Műszaki felsőfokú végzettség
• 2 év autóipari, minőségirányítási tapasztalat
• Kommunikációs szintű angol aktív használata
• MS Excel magas szintű ismerete
• Autóipari minőségbiztosítási eszközök gyakorlati alkalmazási
tapasztalata: PPAP,APQP,MSA,SPC,FMEA,VDA 6.3, 6.5, 2, 4
• Gyakorlatias gondolkodású, problémamegoldó, eredményorientált személyiség
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new york után magl ód

Számomra a 2020-as év az alkotás örömét hozta. Még a Covid-járvány sem tudta beárnyékolni a festés adta örömet. Alig győztem vászonra tenni a lelkemben megszülető
gondolataimat, a sok-sok belső képet. Erre egyébként szükség is volt, hiszen mesteremmel, Gasztonyi Kálmánnal közös kiállításra készültünk májusban, Győr egyik patinás
galériájában. Sajnos az ismert okok miatt ez a bemutatkozásom elmaradt, de szerencsére augusztus 14-én, Budapesten, a Titok Galériában meg tudtuk rendezni, s talán
nem szerénytelenség, ha azt mondom, nagy sikerrel. A galéria tulajdonosa, Kő Ferenc
szerint, ilyen sokan még nem voltak megnyitójukon. Nagy örömömre szolgált, hogy
maglódi képviselők és lakosok is megtiszteltek minket jelenlétükkel, az XTelevízió pedig felvételt készített a megnyitóról. Bízom benne, hogy 2021 májusában pótolni tudjuk
a győri megjelenésünket, valamint az ország más településére is van meghívásunk, és
szeretném, ha a maglódi, egyéni kiállításom is megvalósulna.
Az adott vírushelyzet következtében sok online külföldi lehetőség kínálkozott. Én is
éltem ezzel, és több nemzetközi pályázaton indultam sikerrel. A legbüszkébb talán egy
New York-i galériánál elért eredményemre vagyok. A több tucat jelentkező közül én
hoztam el az egyik kategória első helyét. Azóta már ennél a galériánál kurátori teendőket is betöltöttem, illetve bekerülhettem állandó művészei közé, ami nagy megtiszteltetés. Nagy örömömre az ország legnagyobb, piacvezető galériája is megkeresett, hogy
szívesen együttműködnének velem, és forgalmaznák festményeimet, illetve a Színes
Galéria is, amely egy online felületű lehetőség, ahol szintén az állandó művészek közé
kerülhettem.
Összességében tehát azt gondolom, hogy sok szempontból nehéz volt az elmúlt év,
hiszen mindannyian félettük szeretteink egészségét, aggódtunk, hogy a gazdaság ne
zuhanjon össze, de nekem sok-sok örömmel is szolgált. Sok képet festettem, melyek jól
szerepeltek a megmérettetéseken, és bekerülhettem neves galériák alkotói közé.
Bors Györgyi

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

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

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

A MASZAT SE a tavalyi év végéhez
viszonyítva bizakodva tekint a 2021-es
évre. Az elmúlt időszak lehetőséget adott
a tervezésre. Mivel egy szabadidős és
sport civilszervezet tevékenysége nagyrészt a személyes élményeken, programokon alapszik, már nagyon várjuk a
korlátozások lazítását, hogy ismét szervezhessünk közösségépítő eseményeket
és elfoglaltságokat. S hogy mi várható?
Kirándulások kezdő és haladó túrázóknak, evezős-, kerékpáros és futó programok, valamint folytatódik a Tücsök
Program, mely sok meglepetéssel várja majd az
általános iskolásokat.
Viszont addig sem
kell tétlenül várni,
hiszen a MASZAT
SE által létrehozott
és működtetett Maszat
Maraton instant túraútvonalai (5 km,10 km, 33 km) bármikor
teljesíthetőek a járvány időszaka alatt
is. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor a
hatályos jogszabályokban, valamint a
helyi hatóságok által rendeletekben előírt, maszkviselésre és szociális távolságtartásra, valamint a gyülekezésre vonatkozó szabályok betartására. S hogy egy
kis kedvet csináljunk a teljesítésre, egy
nyereményjátékot hirdetünk a két városi
útvonalra (Petőfi Kör, Városkör)! Ezen
távokat 2021. február 1. – február 28.
időtartamban teljesítők között 3 db. aktivitásmérőt sorsolunk ki. A teljesítéshez
nem kell mást tenni, mint regisztrálni a
maszatmaraton.hu oldalon, ahol bővebb
információt kapnak az útvonalakról és
a teljesítés menetéről. Az útvonal teljesítése ingyenes. Egyedi befutóérem
a Decathlon áruház információs pultjánál vásárolható 2500 forintért. A nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele az éremvásárlás. Sikeres teljesítést
kívánunk az indulóknak!
Katona-Siklósi Gabriella

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

▪ 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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HIRDETÉS

Hirdessen a Maglód újságban!
Telefon: 06 29 326 222
e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com

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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é l e d e z ő

A sportéletet
tekintve is komoran ért véget a
2020-as esztendő. Ugyan a bajnokságok
zöme ősszel és tavasszal zajlik, a téli időszak is igen aktív szezonnak számít minden szakosztályunk életében. Nagypályás
labdarúgók terem- és műfüves tornák rendszeres résztvevői szoktak lenni. Kézilabdázóink, súlyemelőink karácsonyi viadalaira
sem került sor, ráadásul asztaliteniszezőink
sem tudták megrendezni karácsony- és Mikulás-kupájukat, ami éppen a tízedik lett
volna. Elmaradtak az évzárók, ahol mindig
jó hangulatban, együtt focizva, kézilabdázva búcsúztatatták a
gyermekek és szüleik az óévet. A vírus a
legnagyobb pofont a
hobbisportnak adta,
amelyet gyakorlatilag ellehetetlenített.
Sokan edzőterembe
sem tudnak járni,
a tömegsportokról
nem is beszélve.
Ezen a télen húsz
év (!) után nem került megrendezésre
a Sportvilág Terembajnokság, vagy ahogy
sokan ismerik, a Bacsa-torna.
Szerencsére a versenysport még működhet, igaz erősen korlátozott körülmények
között. A Maglódi Torna Club vezetősége
is próbál a vírushelyzet adta lehetőségek
közül a legtöbbet nyújtani tagjai számára,
de mindez közel sem az ilyekor szokott
módon valósulhat meg. Decemberben csak
a Kertész Károly Stadiont használhatták
labdarúgóink, azt is öltözőhasználat nélkül, míg a súlyemelőink, kézilabdázóink
és asztaliteniszezőink kényszerszünetet
tartottak. Januártól, más sportegyesületek
tapasztalatait is felhasználva, bizonyos
szabályokat bevezetve, nagyobb mozgásteret kaptak a csapatsportágak. Az alsó tagozatos korú labdarúgók és kézilabdázók
visszatérhettek a terembe és a műfűre, míg
a nagypályán az öltözők újra használhatóak lettek. Gyakorlatilag mindenki készül a
tavaszi rajtra, amire van is esélyt, de ahogy
eddig is, úgy most is minden bizonytalan.
Jelen állás szerint felnőtt labdarúgó csapatunk – a tervezettnél egy hónappal korábban – már február hatodikán elkezdi a
bajnoki pontvadászatot. Az első három játéknapon az ősszel elmaradt három fordulót
pótolják, míg március 6-án indul hivatalosan a tavaszi szezon. Kopunovics edző tanítványai erőltetett menetre számíthatnak,
hiszen további kettő, tavalyról elmaradt találkozót is pótolniuk kell a tavasz folyamán,
vagyis az őszi tíz mérkőzéssel szemben,
most húsz vár rájuk. A rövidített felkészülés

s p o r t é l e t

így nyolc helyett csak három edzőmérkőzést foglal magában. Január 23-án Péterivel, 28-án az Ecser csapatával találkozunk
Gyömrőn, felkészülési mérkőzésen, míg
január 30-án Pesten a Vízművek pályáján
mérkőzünk meg a Gázgyár együttesével. Az
edzőmérkőzésekre és a bajnoki találkozóra
is érvényes, hogy – jelen állás szerint – csak
nézők nélkül bonyolíthatjuk le, vagyis a
sportolókon és stábtagokon kívül senki nem
lehet a sporttelepen. Első csapatunk keretének összetétele bizonyosan változik a téli
átigazolási időszakban, de eddig csak egy
konkrétumról lehet beszámolni: kapusunk,
Lipők Benjamin Biatorbágyra távozik.

Tavaszi menetrend: 02.07. 13:30 Veresegyház: Veresegyház–Maglódi TC  02.13.
11:00 Gyömrő: Maglódi TC–CSO-KI 
02.20. 11:00 Gyömrő: Maglódi TC–Gödöllő  02.27. 14:00 Vecsés: Vecsés–Maglódi TC  03.06. 10:00 Gyömrő: Maglódi
TC–Biatorbágy  03.13. 17:00 Pomáz:
Budakalász–Maglódi TC  03.20. 15:00
Maglód: Maglódi TC–Dunakeszi  03.27.
13:00 Tápiószentmárton: Nagykáta–Maglódi TC  04.03. 16:00 Maglód: Maglódi
TC–Felsőpakony  04.07. 17:00 Maglód:
Maglódi TC–Pilis  04.10. 16:00 Dunaharaszti: Dunaharaszti–Maglódi TC 
04.17. 16:00 Maglód: Maglódi TC–Törtel
 04.24. 16:30 Pilis: Pilis–Maglódi TC 
05.01. 16:30 Maglód: Maglódi TC–Tököl
 05.08. 16:30 Maglód: Maglódi TC–Dunavarsány  05.15.17:00 Százhalombatta: Százhalombatta–Maglódi TC  05.22.
17:00 Maglód: Maglódi TC–Veresegyház
 05.29. 17:00 Csomád: CSO-KI–Maglódi TC  Az őszről elmaradt Maglódi TC–
Nagykáta és Maglódi TC–Százhalombatta
mérkőzésnek még nincs időpontja.
Bakonyi Marietta irányításával utánpótlás kézilabdázóink is készülnek a tavaszi
megmérettetésekre, bár pontos menetrendet még ott sem tudni. Az előzőleg tervezett U9 korosztály helyett elképzelhető,
hogy U10-et indítunk majd, hiszen több
sportolni vágyó, 2011-ben született gyermek is jelentkezett edzésekre, így célravezetőbb lenne az idősebb korosztályban
versenyeztetni őket. Mellettünk az U8-as

együtteseink is nagyon készülnek a – remélhetőleg meg is valósuló – nyitányra.
Karácsony előtt örömteli hírt kaptunk, ami kézilabda szakosztályunkat is
nagymértékben érinti. Több sikertelen
próbálkozás után végre zöld utat kaptak
sportcsarnok építési szándékaink, így elképzelhető, hogy belátható időn belül
végre nagyobb korosztályok számára is
versenyeztetési lehetőséget nyújthatunk.
Erre eddig, megfelelő méretű csarnok hiányában nem volt lehetőségünk.
Az új sportcsarnok a folyamatosan albérletre kényszerülő futsal csapataink számára
is nagy könnyebbséget jelentene, hiszen
megoldódnának
mérkőzés és edzésrendezési problémáik. Szakosztályunk
– egyedüliként – jelenleg is aktív tudott
maradni. Az országos versenyrendszer
elvárásainak megfelelve, a szigorított
követelményeket betartva játsszák le bajnoki mérkőzéseiket.
Mind a felnőttek,
mind az U18-asok az előre tervezett találkozóink zömén pályára léptek. Az U18asok még csak ismerkednek a közeggel, de
egy győzelemnek és egy döntetlennek már
így is örülhettek. A felnőttek az NB II-es
mezőny meghatározó tagjai. Tervük, a felsőházi rájátszás elérhető közelségbe került
számukra, főleg úgy, hogy a téli átigazolási
szezon első napján három játékost igazoltak
az NB1-ből. Érsek Róbertet a Ferencvárostól, Seregy Tamást Dunaújvárosból, illetve
Vékei Nándort Újpestről. Mindhárom játékos be is mutatkozott a Kartal elleni győztes
találkozón.
Eredmények: Felnőtt NB II.: Maglódi
TC–MEAFC-Miskolc 6–1 g: Simon Zs. 2,
Hollauer B. 2, Tatai T., Rajz M.  Nyírbátor–Maglódi TC 2–3 g: Simon Zs. 2, Papp
R.  Maglódi TC–Kistarcsa 5–5 g: Tatai
T. 2, Simon Zs., Petric B., Hollauer B. 
Maglódi TC–Berettyóújfalu II. 1–5 g: Simon Zs.  Kartal–Maglódi TC 3–4 g: Vadászi E., Vékei N., Hollauer B., Simon Zs.
 Csapatunk hét fordulóval az alapszakasz
vége előtt a felsőházi rájátszást jelentő
harmadik helyen áll. NB I. U18: Maglódi TC–MEAFC-Miskolc 2–5 g: Csőke A.
2  Nyírség–Maglódi TC 6–6 g: Csőke
A. 3, Szőke Á., Szászi D., Méhes D. 
Gyöngyös–Maglódi TC 10–4 g: Csőke A.
3, Szőke Á., Szászi D., Méhes D.  Maglódi TC–Csakacsel Futsal 10–2 g: Kertész
Z. 3, Csőke A. 3, Földvárszki M. 2, Szászi
D., Nagy D.  Jelenleg ötödik helyen áll
együttesünk.
www.maglodtc.hu

15

2020-ban
emberségből
vizsgáztunk
A tavalyi év eseményei legalább olyan mély
nyomokat hagytak bennünk, mint a világtörténelemben. Bizonytalanság, összefogás, empátia…
Ezekről az érzésekről, tapasztalatokról
és tanulságokról számolt be
városunk néhány lakója.
Kalmár Csilla

Molnár Enikő

A gimnáziumi tanárnő, Enikő szerint a tavalyi év rendkívül megterhelő, ugyanakkor
izgalmas és inspiráló is volt, mind szakmai
mind emberi szempontból.

– A digitális oktatásra való átállás óta
kollégáimmal megfeszített tempóban, gyakorlatilag a nap 24 órájában azon dolgoztunk, hogy kialakítsuk a diákok otthoni
tanulásához legmegfelelőbb módszereket
és kereteket. Túlzás nélkül mondhatom,
hogy felemelő volt látni a kollégák elkötelezettségét és az országos méretű összefogást. Emberileg a legnagyobb nehézséget
talán az jelentette, hogy miközben mi is
bizonytalanságban és feszültségben éltük a
mindennapjainkat, nyugalmat és határozottságot kellett sugároznunk a gyerekek felé.
A COVID 19 következtében kialakult világméretű veszélyhelyzet a 6-18 éves gyerekek
életében az első nagy globális krízis, és az,
hogy ezzel milyen módon küzdenek meg,
hatással lesz a személyiségfejlődésükre és a
későbbi életükre is – tette hozzá Enikő.
– Hiszek abban, hogy a legnagyobb hatást a személyes példamutatással lehet elérni, éppen ezért igyekeztem nem sorscsapásként, hanem lehetőségként megélni ezt
az időszakot és ezt a szemléletet erősíteni
a diákjaimban is.

Szilágyi Irén
Borsik Ildikó

– A 2020-as év, a vírushelyzet beálltával,
az életem számos területén akadályokat
gördített elém, hullámokban tört rám a
kétségbeesés, hogy akkor most hogyan
tovább? Itt legyen szó bármilyen életviteli
kapcsolatról, ami lehet közhely, mert minden természetes a mai világban – mesélte
Ildikó, akinek a határzárást érintő rendelkezések is befolyásolták az életét.
– A párom külföldön dolgozik, a határokat lezárták, senki sehova, a családi
vagy baráti összejövetelek ideiglenesen
szüneteltetve lettek. Tény, hogy a mindennapi értékeket és a szabadságot senki
sem tudja addig értékelni, becsülni, amíg
nem áll be mindenben korlátozás és szigorítás. Viszont a nyár a megszorítások
feloldásával pozitív fordulatokat is hozott,
sikerült egy kis pihenést is beiktatnom.
Sajnos, eközben a kialakult vírushelyzet
miatt a munkahelyemen likviditási problémák merültek fel, így a biztos állásom és a
megélhetésem veszélybe került – folytatta
Ildikó, akinek a nehézségek ellenére sikerült elhelyezkednie.  
– Az új munkahelyem a lakhelyem
közelében van, és szerencsére a vezetőség kiemelt figyelmet fordít a dolgozók
egészségére a pandémiás időszakban is.
Mindenesetre, a vírushelyzet megtanított
arra, hogy minden múló állapot, azóta más
értékrend szerint telnek a napjaim.

– A márciusi első hullám szinte sokkhatásként érte az egészségügyben dolgozókat és a
betegeket egyaránt. Ezt követően óriási erővel bíró összefogás, tenni akarás, segítségnyújtás bontakozott ki. Soha nem felejtem
el azt a szeretetet, törődést, ami felénk áradt!
– kezdte Irénke, akit Maglód 2. sz. praxisának körzeti nővéreként sokan ismerhetnek.

– Nekünk, egészségügyi dolgozóknak
nehezen, de alkalmazkodnunk kellett az
új körülményekhez, és újfajta napi rutinra
rendezkedtünk be, nem találkozhattunk a
betegekkel, próbáltunk, amit csak lehetett
online megoldani. Miközben a fizikai kapcsolatok szinte teljesen megszűntek, nyitottabbá váltunk egymás iránt, aggódtunk
egymásért. Példaértékű volt az összefogás, emberségből vizsgázott mindenki. Az
Egészségügyi Bizottság, a szociális háló
szervezetei és tagjai, valamint önkéntes
magánszemélyek varrták, és adták nekünk
a maszkokat. Számos segítséget kaptunk
különböző helyekről, és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bübe virágnak, Veres Lettinek, Kincses Krisztinek, a
Plety-Cafe-Szek Kávézónak és Szabó Sándor képviselő úrnak és másoknak a rengeteg felajánlásért – tette hozzá Irénke, aki
nem csak ügyeleti ellátásban dolgozik, hanem a helyi vérvételi feladatokat is ellátja.
2020. sok mindenre megtanított bennünket. Láthattuk, tapasztalhattuk és formálhattuk is egy másfajta értékrend felállítását, az emberi kapcsolatok alakulását és az
összefogást. Másképp értékeljük azt, hogy
jó egészségnek örvendhetünk. Megnyugvást és sok erőt ad, hogy vasárnaponként
online imádkozhatunk lelkipásztorainkkal,
köszönet és hála érte!

