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Február 12-én megszületett az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete. Már
a tervezést megelőző időszak eseményei
előrevetítették a szomorú
jövőt, hogy az idei évben
nem dúskálunk korlátlan
anyagi forrásokban. Nem
keresünk kifogást a vírushelyzet alakulása miatt,
nem hibáztatjuk a kormányzati intézkedéseket,
hanem alkalmazkodva a
jelen helyzethez, mindent
elkövetünk annak érdekében, hogy tágítani tudjuk
mozgásterünket a további
fejlesztések realizálása érdekében.
A csökkenő helyi bevételek ellenére az
idén is több beruházás megvalósítását tűzte
ki célul az önkormányzat. Az útépítési program keretében hamarosan a Báthory utca
kerül sorra. A Jókai, Andrássy, Liszt Ferenc
utcákban viacolor járda készül. A Wodianer
utcában az egészségügyi központ előtt, a
Sugár úton az Ulicskánál új gyalogátkelőhely létesül. A Katona József utca Jókai utca
kereszteződésében is biztonságosabbá válik
a gyalogos közlekedés. A patakparti játszótér is teljes felújításon fog átesni.
A kiemelt városi rendezvények előirányzatai mellett a kötelező kulturális, ifjúsági
és sportfeladatokat támogatja a költségvetés, de a civil szervezetek pályázatai az idén
nem kerülnek kiírásra.
A városközpont fejlesztése érdekében
több Wodianer és Horváth Mihály utcai
ingatlanra elővásárlási jogot alapított az
önkormányzat. Célunk az, hogy a terüle-

ten található rosszabb minőségű ingatlanok
hasznosíthatóságát a jövőben a városközpont felújítási terveivel összhangba hozzuk. Az elővásárlási jog
egyik tulajdonosra sem
hátrányos helyzetű, mivel nem korlátozza az
ingatlan tulajdonjogának
gyakorlását, kizárólag értékesítés esetén biztosítja
az önkormányzat részére
a megvétel lehetőségét.
Nagy reményt fűzünk
a tervezett fejlesztési hitelfelvétel kormány általi
engedélyezéséhez, melynek birtokában az elkövetkezendő két és fél éves
időszakban valamennyi földes utcánkat le
tudnánk aszfaltozni.
Gőzerővel dolgozunk kieső bevételeink
kompenzálásán, melynek egyetlen célravezető módszere a gazdasági övezeteink
fejlesztése. A tulajdonosváltásoknak köszönhetően hosszú, csipkerózsika álomból
ébredező akcióterületeinket a beruházókkal
egyeztetve tesszük egyre vonzóbbá. A déli
iparterület szabályozási tervének módosítása a nagy volumenű logisztikai fejlesztéseknek biztosít teret, a 31-es út melletti övezetek a kis- és közepes méretű vállalkozások
számára lettek kialakítva, míg az óhegyi
rész rekreációs célú hasznosításra lesz alkalmas.
A költségvetés tervezésénél visszafogottak voltunk, de több jel arra mutat, hogy
az év végi zárszámadásnál jóval több eredményről fogunk majd beszámolni.
Tabányi Pál polgármester

Köszöntjük
a Hölgyeket!

Minden nap így teszünk, de március 8-án
különös szeretettel gondolunk a Nagymamákra, az Anyukákra, a Nagylányokra,
a Kislányokra – minden Hölgyre.
Azokra, akik nyugdíjas éveiket töltik. Akik
a munkahelyükön, a gyermeknevelés során, és a háztartásban is helytállnak. Akik
dolgoznak, vagy tanulnak. Akik elszenvedői a Covid-okozta rendkívüli helyzetnek.
Akik maszkkal az arcukon dolgoznak napi
8-10 órát az egészségügyben, a kereskedelemben és más szektorokban. Akik home
office-ban végzik feladatukat, akik átmenetileg elvesztették a munkájukat, és minden Hölgyre, aki a családok, férjek, gyerekek, szülők vagy unokák életét szebbé
teszik az év 365 napján.

Városi aktualitások ..................... 2 . oldal

Március 15. .................................. 3 . oldal

A festő fogorvos ........................... 2 . oldal

Iskolai beíratás ....................... 4 - 5 . oldal
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VÁROSI
AKTUALITÁSOK

III. sz. háziorvosi körzet helyettesítés

Március 31-ével megszűnik Maglód Város
Önkormányzatának a III. sz. körzetre a B+R
Medical Hungary KFt-vel kötött háziorvosi
feladatellátási szerződése. A zökkenőmentes
és biztonságos betegellátás érdekében az önkormányzat 2021. április 1-jétől határozatlan idejű helyettesítési szerződést kötött a
Dr. Revital Medicina Kft-vel (2230 Gyömrő,
Orgona u. 6.). A helyettesítést Dr. Laveczky
Lívia háziorvos és bőrgyógyász szakorvos
végzi, aki sokak számára ismerős a gyömrői
szakrendelőből. A doktornő szakmai előélete és több évtizedes tapasztalata biztosítja a
további színvonalas betegellátást.
A rendelés helyszíne: Városi Egészségügyi Központ (2234 Maglód, Wodiáner
utca 15.) telefonszáma: 0629/324-421
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 13:00–17:00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:00–12:00

Használt sütőolaj begyűjtés
Maglód Város Önkormányzata, a környezettudatos település („zöldkanyar koncepció”) program keretében, 2021 március
közepétől a Biotrans Kft-vel együttműködve megkezdi Maglódon a használt
sütőolaj begyűjtést. Érdemes tudni, hogy
egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000
liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A használt
sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szen�nyezéseket okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást
okozhat, táplálja az élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. A csatornázatlan területeken gyakran
a talajba kerül, ahol a talajflórát károsítja,

a háztartási hulladék közé öntve növeli
annak lebomlási idejét, az állati takarmányba kerülve a káros anyag visszakerül
a táplálékkörforgásba. Az összegyűjtött
olaj azonban 100%-ban újrahasznosításra
kerül: a feldolgozás során bioetanol készül
belőle. A gyűjtés 240 literes, rendszeresen
tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben kell a
gyűjtőbe helyezni az olajat, önteni nem
kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem
áll fenn a kiömlés veszélye. A gyűjtő cég
előre egyeztetett időpontban, rendszeresen
és igény szerint biztosítja az elszállítást és
az edények cseréjét. A gyűjtést 100%-ban
hazai tulajdonú cég bonyolítja, mely az
FKF Zrt. együttműködő partnere a használt sütőolaj elszállítására a budapesti hulladékudvarokból is. A szolgáltatás minőségét és biztonságát a Biotrans Kft. országos
lefedettségű begyűjtőhálózata biztosítja.
Lakossági használt sütőolaj begyűjtő
pontok Maglódon:  Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola központi és nyaralói tagintézménye  Szivárvány óvoda  Napsugár óvoda  Katapult
ABC (Katona J. u.)  Kiskosár ABC (nyaralói vasútállomás)  FO. Autó (Perczel
M. u.)  100 Forintos bolt (Sugár u.)
A szolgáltatás díjmentes! Bízunk benne, hogy sokan fogják használni. Tegyünk
együtt gyermekeink és Földünk jövőjéért!

Matricás hulladékgyűjtés
Az NHKV Zrt. és a DTKH Nonprofit Kft.
együttesen a 2012. évi CLXXXV. törvény
és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási
szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele

érdekében szolgáltatási területén matricás
rendszert vezetett be. Ez azt jelenti, hogy a
szolgáltatásra jogosult, nyilvántartásukban
szereplő ingatlanhasználók részére – edény
méretre és felhasználási helyre vonatkozóan
– azonosító matricát küldtek postai úton, a
hulladékszállítási díjról szóló számlák mellé. A matricákat a közszolgáltatás igénybe
vevőjének fel kell ragasztania a hulladékgyűjtő edényre. A szolgáltató ezzel a lépéssel hozzá kíván járulni az illegális szemetelés visszaszorításához. A matrica rendszer
bevezetésével felderítésre kerülhetnek azok
a felhasználók, akik jogosulatlanul veszik
igénybe a közszolgáltatást.

Telefonos applikáció
Február eleje óta letölthető a városi települési applikáció HolMiApp néven. Az
applikáció jelenleg androidos készülékekre tölthető le, azonban hamarosan elérhető
lesz iPhone készülékekkel rendelkezőknek
és interneten keresztül is. Az applikáció
létrehozásának célja az volt, hogy végre
egy olyan információs felületet hozzunk
létre, ahol a friss hírek mellett megtalálhatóak a legfontosabb városi információk, elérhetőségek is. Így, az applikáción
keresztül azonnal elérhetőek az orvosok
telefonszámán kívül az önkormányzati telefonszámok, a járási elérhetőségek,
sportegyesületek, civil szervezetk, szociális ellátók, a busz- és vonatmenetrendek,
iskolák, óvodák csak hogy néhányat említsünk. A városban zajló rendezvényeknél
rendszerezettséget illetve azonnali jegyvásárlási lehetőséget is tud az applikáció
biztosítani. Kérjük önöket, töltsék le az
aplikációt, hogy minél szélesebb körben
tudjuk biztosítani az információk gyors és
megbízható áramlását. Letölthető: https://
play.google.com/store/apps/details?id=hu.
holmiapp
Fajka Szilvia sajtóreferens

RÉGI, DÉDELGETETT ÁLMOM VOLT A FESTÉSZET
Dr. Tóth Éva 2017 óta dolgozik a maglódi rendelőben fogorvosként. A mindig mosolygós
doktornőről azonban kevesen tudják, hogy a
fogfúrót és a köpenyt otthon ecsetre és vászonra cseréli. Éva lapunknak mesélt arról, hogyan
talált rá dédelgetett álmára, és mik a jövőbeli
tervei. – Gyerekkoromban nem igazán érdeklődtem a rajz és a festészet iránt, kézügyességem se
igen volt hozzá. Én is meglepődtem, amikor pár
évvel ezelőtt, már felnőtt fejjel kedvet kaptam a
rajzoláshoz. A fekete-fehér ábrázolás azonban
nem igazán fogott meg. 50. születésnapom alkalmából vetettem számot az életemmel, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy engem a
színekkel való alkotás érdekel – meséli Éva, aki
2018-ban talált rá a Zsilip Festőtanodára, ahová
mai napig rendszeresen jár. – Több tanodában is
megfordultam, de itt találtam meg igazán a helyem. Az elején akrillal dolgoztam, de mestereim tanácsára olajfestékre váltottam, amivel
azóta is alkotok. Fecske Bea volt első tanárom, majd egy alapkép-

zés után Gasztonyi Kálmán vett a szárnyai alá,
aki most is egyengeti az utamat. – A doktornő
a munka mellett hetente fél napot tölt a tanodában, de a hétvégeken is alkot. – A festésre rá
kell hangolódni és idő is kell hozzá. Ráadásul
szeretek egy képet aprólékosan kidolgozni. Volt
olyan, amin fél évig dolgoztam. Főként tájképeket festek, de előfordult már, hogy más témát is
megfestettem. A külső benyomások alapján jön
az ihlet – mondta a hobbifestő, akinek otthona
és rendelője is az általa készült képekkel van
tele, ugyanígy a családjáé. Ajándékba is szokott
festményeket adni, és már egyre gyakrabban
megrendeléseket is kap. – Minél jobban beleásom magam a festészetbe, annál inkább rájövök,
mennyi mindent kell még tanulnom. Persze én is
látom a képeimen a fejlődést, de még nagyon az
elején járok. Szeretném a lehető legtöbb dolgot alaposan elsajátítani.
Nem sietek sehova, van rá időm. Ha pedig már úgy érzem, hogy megvan a kellő tapasztalatom, szívesen tartanék egy kiállítást. Kiss Nóra
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ÜNNEP, ÉS NEM TÖRTÉNELMI EMLÉK CSUPÁN
Március 15. jelképpé vált hazánkban, nemzetünk
szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi
ki, hősökre, hősiességre és bátorságra emlékeztet.
Anélkül, hogy relativizálnánk bármely eseményt,
bizton állíthatjuk, hogy az előző rendszerben
nevelkedett generációk könnyebben érezhettek

Ács Máté, 12. osztály
Számomra Március 15. főként a nép hangját,
a nép akaratának erejét jelenti. Egy olyan napot, melyre visszatekintve még büszkébbek lehetünk a magyarságunkra. Ezen a napon példás
módon mutattuk meg, hogy bármiféle elnyomás
megtörhető, és a legnagyobb hatalom mindig a nép
kezében van. Egy ember nem elég, de csapatban, összefogva képesek vagyunk áttörést elérni, ha pedig egy teljes nép szabadságát akarják elvenni, akkor készüljenek
a legnagyobb ellenállásra, mert egy magyar
ember a szabadságáért
örökké küzdeni fog! Az
1848-49-es forradalom
és szabadságharc óta
immár 172 év telt el.
Úgy gondolom, hogy
a 21. században élő fiatalként is vissza kell
néha nézni a múltba, a
történelembe. Tanulni,
művelődni, következtetéseket levonni a régmúlt történéseiből és
példát venni hőseinkről.

Jóvér Jázmin Eufémia, 12. osztály

Március 15. nem csak egy dátum, amit diákok ezrei tanulnak
meg és emberek milliói ismernek. Ez a nap szimbolizálja
a szabadságot, az erőt, amit egy nép képvisel, hogy habár
fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr! Jelképe
annak, hogy egy nép nem elnyomható, szó nélkül semmiképpen! Hogy jelent-e nekem valamit ez a nap? Igen, jelent.
A nehéz időkben felnézek az égre, és erőt merítek abból,
hogy tudom: egyszer, 173 éve, egy nagyon bátor nő vagy
férfi is félt, felnézett az
égre és ő is erőt merített, majd történelmet írt,
hogy abból mi itt most tanulhassunk és erőt gyűjthessünk. Tisztelettel tartozunk ezek felé a nők
és férfiak felé, akik mind
utolsó erejüket, sokan
életüket, családtagjukat,
gyermekeiket adták ezért
a harcért. Azért, hogy – a
magyar nemzet, múlt, jelen és jövő nemzedéke,
köztük mi is – most itt
szabadok lehessünk.

párhuzamot saját életük, saját céljaik, és az 1848-49es hősöké között. Felmerül a kérdés, hogy a napjainkban – elnyomó, idegen hatalomtól mentes,
szabad országban – szabadabban nevelkedett
fiataloknak mit jelent ez nap? Gimnazistákat kérdeztünk a témában. Összeállította: Veres Violetta

Czakó Erika, 12. osztály
Számomra 1848. március 15. egy nagy jelentőséggel bíró időpont. Fontos, mert a magyar nép
történelme során, bármilyen nehéz és válságos
helyzetben is volt, mindig is küzdeni tudott a hazáért, a szabadságért, a magyarságért. Hőseink vérüket áldozták egy szebb hazáért és jövőért, hogy a magyar
nép ne tűnjön el az idők során sohasem. Példát mutat a jövő
nemzedékeinek abban, hogy küzdeni kell és nem feladni a
reményt! Ha abban a korszakban éltem volna, mint mikor
kitört a szabadságharc, akkor biztosan részt vettem volna a
küzdelmekben, mert együtt, közös erővel, nagyobb dolgok
elérésére képes a magyar nemzet. Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc is azt
bizonyítja, hogy a magyar ember a végsőkig
kitart és harcol a számára fontos változásokért,
vagy bölcsen tudja, mikor kell ezt abbahagynia,
más emberek érdekében
– ahogy Görgei is tudta.
Március 15. azt jelenti
számomra, hogy hazánk
olyan mérhetetlen akaraterővel, kitartással és
összetartó erővel rendelkezik, amelyre büszkének
kell lennünk.

Szabó Sándor Zoltán, 11. osztály

Március 15. mindenkinek mást jelet. Valakinek politikai támadásfelületet, valakinek nemzeti ünnepet, de valljuk be, a
korosztályom egy részének semmit. A történelem a kedvenc
tantárgyam, így személy szerint nekem március 15. az a nap,
amikor megemlékezünk azokról az ifjakról, akik elősegítették, majd megteremtették
a polgári Magyarország
alapjait. Nem tölt el különösebb érzéssel, mert
valahol ugyanolyan, mint
a többi, de igazi ünnepnek
tartom. Ezért úgy érzem,
nem szabadna politikai
kampányt csinálni belőle.
Ez a nap nem a jelenkorról
kellene szóljon, hanem a
múltkor hőseiről. Azokról
a hősökről, akik a következmények teljes tudatában szembe mentek az elnyomó hatalommal.
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N Y Í L T

N A P

Nemsokára ballagnak az óvodások. A szeptemberi
tanévkezdés pedig nagy változást hoz majd az életükben, iskolások lesznek. A szülőknek lehetőségük
van arra, hogy gyermekük bevonásával eldöntsék,
milyen jellegű oktatásban-képzésben részesüljön a
tanuló. Az alaptantárgyak adottak, de már most is
lehet – a gyermek irányultsága alapján – szakosodni. Összeállításunkkal e komoly döntés meghozatalához nyújtunk segítséget. Érdemes több osztályt is
kiválasztani, mivel az osztályokat létszámarányosan
szervezik, tehát nem biztos, hogy mindenki az első
helyen megjelölt tanulócsoportba fog kerülni.

Néptánc irányultság – 1.a osztály

Fáskerti Márta vagyok, 1991. augusztusában kerültem Maglódra,
mint alsó tagozatos tanító. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a tanulási problémával küzdő gyermekek felzárkóztatására,
ezért fejlesztési (differenciáló) szakirányú szakképzettséget is
szereztem, pedagógus szakvizsgát tettem.
A néptánc irányultságú osztályban a gyermekek játékosan sajátítják el a magyar néptánc alapmotívumait. A tánc fejleszti a
mozgást és a ritmusérzéket, amely jó hatással van a koncentrációra és a tanulási képességek elsajátítására. Ezen kívül közösségépítő és formáló is a tánc.
Az 1. osztályban az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a
legfontosabb, amelyhez elengedhetetlen a játékos tanulás, pozitív
élmények szerzése, ami végigkíséri mindennapjainkat. Emellett
számomra elsődleges szempont a logikus, kreatív, önálló, problémamegoldó gondolkozás fejlesztése. Minden gyermek másban
tehetséges, de ennek kibontakoztatásához feltétlenül szükséges a
szülőkkel való szoros együttműködés.
Szeretettel várom a mozgást, táncot kedvelő kisgyermekeket
az 1. a osztályba.

Környezetvédelem irányultság – 1.b osztály

Gyeneiné Bócsa Zsuzsanna vagyok, két iskolás gyermek édesanyja. 2010 óta élek Maglódon. Diplomámat 2007-ben szereztem
Kaposváron, a Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karon magyar
nyelv és irodalom műveltségterületen.
2017-ben kezdtem el dolgozni a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskolában. Jelenleg napközis nevelőként tevékenykedek és
készségtárgyakat tanítok első osztályban.
Iskolánkban tavaly újra elindult a szelektív hulladékgyűjtés,
ennek ötletgazdája és tevékeny részese voltam. A környezetvédelem régóta szívügyem, ezért különösen örülök, hogy az első osztályom természettudományos szakiránnyal indul. Azt gondolom,
hogy a gyerekeknek már kicsi kortól kezdve ismereteket kell szerezniük arról, hogyan maradhat élhető a környezetünk, és ők mit
tehetnek ennek érdekében.
Az egészséges életmódra nevelés napjainkban egyre nagyobb
szerepet kap, ezért ezzel a témával is behatóan foglalkozunk a
négy év során, mindig az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten és formában. Ennek a tevékenységnek fontos eleme, hogy a
boldogságórás képzésen tanultakat továbbadjam a gyerekeknek,
játékos formában. Szeretnék olyan tudást a kezükbe adni, amitől
boldog emberekké válnak. Mindezt sok játékkal, kézműveskedéssel és énekléssel valósítom meg.
Szeretettel várom kis diákjaimat a környezetvédelmi osztályba!

H E L Y E T T

Angol nyelvi irányultság – 1.c osztály

Nánási Ágnes Katalin vagyok, harmadik éve tanítok a maglódi
általános iskolában, angol irányultságú osztályban. Az idegen
nyelvvel első osztálytól játékos formában ismerkednek a tanulók.
Dalok, mondókák, mesék, bábok, történetek és játékok segítségével vezetjük be a gyerekeket az angol nyelv hangzásvilágába,
alapszókincsébe.
A gyermekek és a játék szeretete hatja át pedagógiámat. Minden esetben a gyerekek fejlődése a célom. Hitem szerint a pedagógus-szülő-gyermek hármas egységével, együttműködésével lehet
hatékonyan segíteni a csemetéket a fejlődés útján. Boldogságóra
oktatóként az erős, biztonságos, jól működő közösség kialakítása,
a problémamegoldó készség fejlesztése kiemelten fontos az osztályomban.
Gyakran alkalmazok drámapedagógiai elemeket, mozgásos játékokat, zenét az óráimon. Változatos projektekkel, kihívásokkal
teszem még színesebbé a mindennapi munkát. Tudom, hogy mindenki tehetséges valamiben. Kreatív emberként örömmel bontogatom, gondozom az általam tanított gyermekek tehetségét.
Szeretettel és nagy izgalommal várom az angolos osztályba érkezőket. Biztos vagyok abban, hogy csodálatos négy esztendővel
fogjuk megajándékozni egymást.
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Művészeti irányultság– 1.d osztály

Mészáros Mária vagyok, több, mint 30 éve tanítok itt, az első
munkahelyemen, ahol egykor magam is diák voltam. Életemben
mindig fontos szerepet töltött be a zene szeretete és nagy örömömre szolgált, mikor 1997-ben – az akkori osztályomban – elindult a művészeti képzés is (ének-zene, szolfézs, tánc). Hiszem,
hogy minden gyermek egyedi értékeket rejt és mindenkiben ott
szunnyad a tehetség valamilyen területen.
Célom a minél hatékonyabb tehetséggondozás, a lemaradó gyerekek támogatása, segítése, elfogadó, empatikus osztályközösség
kialakítása. Az oktatás mellett nagyon fontos számomra a nevelés
is, amit a jó szülői háttér biztosításával lehet az iskolában is elérni.
Munkám során mindig szem előtt tartom a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzését, személyiségük komplex fejlesztését.
Az egész napos iskola jól alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz. A tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni
időszakra egyenletesen szétosztva szervezzük meg. A gyerekek
jó hangulatban töltik napjaikat, igyekszem minél több élményhez
juttatni őket.
Munkámban kiemelt szempont a gyermekek szeretete, tisztelete. A pozitív megerősítésnek, a nap mint nap elhangzó dicsérő
szavaknak motiváló erejük van.
Az oktatás és nevelés mellett számomra fő szempont, hogy
diákjaim szívesen jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos
környezetben jól érezzék magukat.

Vereczki-Rákóczy Krisztina tanító és örök diák vagyok, valamint
két teljesen különböző személyiségű gyermek édesanyja. „Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda” (Montessori Mária).
Számomra a legfontosabb a gyerekek megismerése külön-külön
és osztályban együttesen is. Nagyon szép folyamatnak élem meg,
amikor megismerem a gyerekeket, szüleiket, valamint ők is engem, és közös együttműködésben segítjük a gyermeket fejlődésében. Ez a kooperáció nagyban hozzájárul a gyermek testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságához.
A másik fontos szerep az életemben az egészségmegőrzés.
A gyermek-jóga egy tökéletes harmonizáló, fejlesztő lehetőség a gyerekek számára, hogy játékosan találhassanak
rá idővel önmagukra. Kineziológusként a lelki egészség
megőrzésére irányuló játékos, tevékenykedtető, szerepjátékokra épülő gyakorlatokkal segítem a gyerekek kiegyensúlyozottságát. Jelenleg fejlesztőpedagógus képzésben
veszek részt. Minden gyerek egyéni képességekkel rendelkezik, ezért az egyéni fejlesztés nagy lendületet adhat bármilyen elakadás feloldásában. Ezek az évek meghatározóak minden gyerek számára, ezért kiemelten fontos, hogy
a gyerekek érezzék a segítő légkört. Ez a tanítói hitvallásom.
Mészáros Mária kolléganőmmel együtt, szeretettel várjuk új
tanítványainkat a művészeti osztályban.

Kézműves irányultság – 1.e osztály

Szabó Kinga Helga (Kinga néni) vagyok, családommal élek Maglódon. 2015 óta a maglódi általános iskolában tanítok. Jelenleg a
4.e osztály osztályfőnöke vagyok. Pedagógiai végzettségemet 15
évvel ezelőtt szereztem Debrecenben. Gyermekkorom óta pedagógus szerettem volna lenni.
Sok játékkal, mesével szeretném a kis elsősök számára megkönnyíteni az óvodából az iskolába való zökkenőmentes átállást.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek játékosan tanulhassanak,
élményeket szerezhessenek és tehetségüket kibontakoztathassák,
hiszen mindannyian különbözőek és tehetségesek vagyunk valamiben. A boldogságórák a testi-lelki egészséghez segítenek majd
hozzá, a foglalkozások alatt fejlődik a pozitív, optimista gondolkodás is.
Tanításomban elsődleges szempont az életre nevelés, a problémamegoldó készség, a logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése. Ez utóbbihoz sokban hozzájárul majd a kézműves szakkörön a közös alkotás öröme.
Hiszem, hogy a gyerekek lelki fejlődéséhez elengedhetetlen
a szülőkkel való megfelelő együttműködés. Csak közösen tudjuk a
gyermek személyiségét formálni, tudását fejleszteni, ezáltal hozzásegíteni ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermek, majd
felnőtt váljon belőle.
Nagy izgalommal várom a kézműves szakirányú osztályba érkező gyerkőcöket.

Az általános iskolai beiratkozásra április második felében, a gyermekek osztályba sorolására
pedig május hónapban kerül sor.
További információkhoz juthatnak, ha figyelemmel kísérik az iskola honlapján megjelenő
híreket.
https://www.maglodis.hu
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ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT
„Van máááásik!”

Eötvös Gábor zenebohóc szállóigévé vált
mondata juthat az eszünkbe az idei farsang kapcsán. A járvány „elvette” tőlünk
a hagyományos farsangi mulatság lehetőségét, de mindenki vágyik már a jókedvre,
bolondozásra. Ezért kerestünk egy „máááásik” megoldást. Február 12-én az egész
délelőtt a szórakozásról szólt! Osztálykeretben zajlott a beöltözés. Volt itt „fiús
nap”, „fekete nap”, „pizsama parti”. No és
egész nap sok-sok Játék! Jogosan hangzott el többször is a mondat: „Nem lehetne
minden nap ilyen?”
Henter Katalin

Magyar Kultúra Napja –
Másként

Minden évben megemlékeztünk erről az
emléknapról valahogyan, néha nagyobb
rendezvénnyel, néha közös játékkal, néha
kiállítással, sőt volt olyan év, amikor osztályok közötti versennyel is.
Jó néhány éve a MagHázban előadás
volt, Hosszú Zsuzsával csináltuk, és egy
rendhagyó osztályfőnöki órát vittünk színpadra, és szövegekkel, zenékkel, képekkel
mutattuk meg a kulturális életünk javait.
Az osztályok közti vetélkedőt Henter
Kati szervezte, itt is a szokásokkal, a kulturális élet nagyjaival kapcsolatos kérdések voltak.
Volt olyan év, hogy minden osztályból
4-5 fős csapatokban versenyeztek a gyerekek, előtte a magyar szakos tanárok csináltak játékos, sőt vicces feladatokat.
A jutalmazás forrásai is vegyesek: sokat
segít a DÖK, mostanában pedig a KLIKtől kapunk pénzt.
Az utóbbi években a suli folyosóin állítottunk fel padokat, és szünetekben ott
játszhattak a gyerekek. Tesztkérdéseket
oldottak meg, puzzlet raktak össze, zenét
ismertek föl.
A kérdéseket már nem feltétlenül csak
mi, tanárok állítjuk össze, nagyon sok segítséget kapunk a tanulóktól is.
Idén a covid miatt nem lehet „bandázni” közösen a folyosón, ezért találtam ki
az online tesztet. A kitöltők 71-en voltak.
A magyartanárok külön is jutalmazták őket
piros ponttal, ötössel, és mindenki kapott
egy könyvjelzőt.
Szerény pótlék, de a semminél több.
A LEGFONTOSABB: A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN EDDIG MINDEN ÉVBEN – A HARMADIK ÓRA UTÁN AZ
AULÁBAN – ELSZAVALTUK KÖZÖSEN A HIMNUSZT.
Idén sajnos ez sem volt.
Osztertág Éva

Ötödikesek szerint a világ

Az élet értelme

A Vermesy Péter Általános Iskola ötödik
évfolyamos diákjaival tanév végére különleges színdarabbal készülünk, melyben
naplószerű vallomásokban igyekszünk
megmutatni az ötödikesek iskolával és
világgal kapcsolatos humoros, időnként
mély gondolatait, illetve érzéseit.
A bemutatónk annyiban tér el a megszokott gyermekelőadásoktól, hogy nem más
tollából született színdarabot mutatunk be,
hanem mi magunk írjuk színpadra a saját
történeteinket, amelyek ugyan valóságon
alapulnak, de a hatás kedvéért kicsit, néhol
pedig nagyon is túlszíneztük őket.
A gyerekek aktív résztvevői a cselekmény kitalálásának, a szövegkönyv megírásának, melyet végül jómagam fogok
egybe, és tisztázok le. Igyekszünk közösen
megbeszélni, hogy egy adott jelenet közönségbarát-e. Közösen osztjuk ki egymás
között a szerepeket, így mindenki olyan
szerepet vállalhat el, ami személyiségéhez
közel áll. És persze a színpadi mozgás rendezésénél is hozzátehetik majd a gyerekek
a saját ötleteiket.
A folyamat alatt a diákok megismerkedhetnek a színházi szövegkönyvek felépítésével, az írói tevékenységgel, a rendezéssel, díszlettervezéssel, a kellékek
jelentőségével, a színészmesterséggel.
Egyben tágul világlátásuk, fejlődik önismeretük, nagyobb önbizalomra tehetnek
szert. Titkon remélem, hogy szélesebb körben kapnak kedvet az olvasáshoz is.
Tehát az ötödik évfolyamon a drámaórák a tanév második félévére komoly
alkotóműhellyé változtak. Hogy eredményesek leszünk-e, az majd az előadásokon
derül ki. Mindenesetre legjobb tudásunkat
latba vetve lelkesen készülünk a júniusi
bemutatóinkra.
Grandpierre Aranka

Mi az élet értelme? Oly sokszor tették már
fel ezt a kérdést, azonban még sosem született rá pontos válasz. Nekem ez a véleményem:
1. Éld túl a világrajövetelt!
2. Fogadj szót és illeszkedj be!
3. Most mész iskolába: tanulj, és mindig
írj házit!
4. Ne bukj meg, törekedj a sikerre, és
válassz egy területet, amin majd elhelyezkedhetsz!
5. Miután elvégezted az iskolát, keress
munkát, és kezdj el dolgozni!
6. Találj egy szerető párt, és ha készen
álltok, alapítsatok családot!
7. Dolgozz keményen, de ne felejts el a gyerekekkel és a családdal is foglalkozni!
8. Mikor gyermekeid teenager korba lépnek, és szomorúnak, esetleg levertnek
tűnnek, ülj le és beszélgess velük. Fogadd el őket, és azt, ahogyan éreznek!
9. Mikor nyugdíjas korba érsz, egy idő
után elkezded félretenni a pénzt, és
elmesélheted a történeteidet az unokáidnak, de lassan a végrendeleted is
elkezdheted írni.
10. Már nincs semmi gondod. Szép éveket
éltél meg, és nem bántad meg. Hosszú
hófehér szakálladdal és bajuszoddal
elmehetnél Télapónak is. Ámde eljön
az a nap, mikor minden elkezd elsötétülni… Lehunyod a szemed, majd
napod végleg lemegy.
Egy szó, mint száz, az élet értelme mindenkinek mást jelent. Egész életedben
viselkedési normáknak akarsz megfelelni.
De ami ma még menő, lehet, három hét
múlva már gáz lesz. Aki meg más, azt kiközösítik, furának mondják. Biztos, jó ez
így? Néha azt kívánom, bárcsak visszamehetnék az időben.
Memlauer Zsófia (7.b)
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Gondolatok Farkas Miklósné Emlékezzünk! A maglódi óvodai
nevelés és a Napsugár Óvoda története című művéről.
A nyolcvanas-kilencvenes éveket éltük, a világ átalakult körülöttünk. Erők, ellenerők feszültek egymásnak és a változások szelét
éreztük mindenütt. Az egész társadalom forrongott, mi pedagógusok azonban eskünkhöz híven tettük a dolgunkat: védőernyőt emelve a gyermekek fölé, neveltük a jövő nemzedékét. Ebben az időszakban egy kedves óvónő került a maglód-nyaralói óvoda (később
Napsugár Óvoda) élére, Farkas
Miklósné Marika. Hihetetlen
lendülettel fogott hozzá a körülmények javításához, az új nevelési szemlélet átalakításához, az
óvoda élhetőbbé és szebbé tételéhez. Meglepően jó eredményeket ért el, mert megvolt az érzéke, hogy a kollégáit meggyőzze,
hogy mellé álljanak, és a szülőket is sikerült bevonnia a tervei
megvalósításába. Munkatársaival hamarosan békés szigetté
varázsolta az óvodát, amely a
gyermekek százainak lett a második otthona. Akkoriban az
iskola igazgató-helyetteseként,
majd képviselőként nemcsak a kiváló eredményeiket láttam, hanem azt a heroikus küzdelmet is, ahogyan az óvónők a „nincs”ből minden akadály ellenére egy csodás birodalmat teremtettek.
A vezető óvónő szellemisége volt a záloga a sikereknek. Évtizedek
teltek el, már-már feledésbe merült az az embert-próbáló korszak,
amikor Marika azzal keresett meg, hogy Maglód első óvónőjének,
Gäwert Henrietta életét kutatva rengeteg jó dokumentumra és adatra bukkant, egy könyvnyi anyaga állt össze a maglódi óvodai nevelésről a Napsugár Óvoda életéről és a korszakról. Elhatározta,
hogy megírj az óvodájuk történetét, és kért, hogy vállaljam el az
anyagok rendszerezését, a mű szerkesztését, kiadásra rendezését.
Nem mindennapi teljesítmény egy munkás életút után arra vállalkozni, hogy valaki rengeteg utánajárással megörökítsen egy korszakot és példaként szolgáljon az újabb nemzedékeknek, továbbá
emléket állítson az akkori szülők, gyermekek és óvodai dolgozók

munkájának! Örömmel álltam a vállalkozás mellé. A művet olvasva már akkor is látszott, hogy hihetetlen értékes korrajz és kiváló
összefoglalása az óvodai életnek. Hosszú – majdnem egy éves –
fáradságos munka állt mögöttük, mire elkészült a könyv. Magam is
meglepődtem, hogy szülőként is mennyi mindent nem tudok arról,
hogyan formálták az akkori óvodapedagógusok és dajkák okos,
értelmes kisiskolássá az ovis gyermeket, amíg a szülők munkába
jártak és hogyan vált az intézmény a kor egyik lemodernebb és
színvonalas nevelési centrumává. Szinte megelevenedett a kor, kedves ismerősök
bukkantak fel a múltból az
emlékezés segítségével. Marika kiváló érzékkel jelölte
ki a mű főbb logikai egységeit, és érdekes, olvasmányos tartalommal töltötte
meg. A könyv megjelenése
is példás: a lektori teendőket
az egykori iskolaigazgatónő dr. Móczár Istvánné és a
település legendás orvosa,
dr. Móczár István, a gépelést
Papp Márta, a tipográfiai és
nyomdai szerkesztést Vémi
József, a képek rendezését Farkas Tamás vállalta térítésmentesen,
a nyomtatási költségeket az akkori szülők, ismerősök és más támogatók adták össze.
Véleményem szerint a maga nemében egyedülálló, hiánypótló könyv és méltán kerülhet a maglódi életet megörökítő művek
sorába, gazdagítja a településünk életét feldolgozó művek palettáját. Számtalan korabeli fotón sok-sok mostani szülő ismerhet rá
gyermekkori önmagára, a kedves óvó nénijére, dadus nénijére,
kedvenc játékára és emlékezhet a könyvben felvonultatott szuper
programok sorára. Emeli a kötet értékét, hogy a kor kiváló óvónői is segítettek hitelessé tenni a benne bemutatott eseményeket,
életérzést a visszaemlékezéseikkel, véleményükkel. Gratulálunk a
szerző életművéhez, állhatatos óvónői, óvodavezetői munkájához
és nem utolsó sorban a korszakot hitelesen bemutató nagyszerű
könyvhöz.
Dr. Hornyacsek Júlia

EGY KÖNYV MARGÓJÁRA…
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NINCS HÚSVÉT NAGYPÉNTEK NÉLKÜL!
„…térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott,
és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.”
(Lk 22,41–44)
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell, az
élet hogyan fogy el.” (Sztevanovity Dusán)
Hogy várjuk e hosszú koronavírusos „tél” után a szabadságunkat
meghozó tavaszt! Hogy melegen simogassa arcunkat a nap! Hogy
érezzük orrunkban a virágillatot! Hogy a madárdallal együtt szárnyaljon a szívünk! És ne csak a szívünk, hanem a testünk is szabadon kimozdulhasson, akár vágyott tájakra repülhessen! Hogy
az „online kalickából” kilépve újra hús-vér emberként ölelhessük
egymást szeretett családunk, szívünknek kedves közösségeink körében. Hogy várjuk a tavaszt, a húsvétot, a feltámadást!
Csakhogy nincs tavasz tél nélkül! Nincs húsvét nagypéntek nélkül! Nincs feltámadás meghalás nélkül! „Hogy értsd, egy pohár víz
mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!” Bár ott volt múltunk
mindennapjaiban a pohár víz, a napsütés, a virágillat, a madárének,
a tavasz és a húsvét, a szabadságunk, a szárnyalás és az ölelés lehetősége, de hogy bármit is megértsünk, átélhessünk ajándékaiból,
ahhoz valójában „hőség kell, ahhoz sivatag kell!” Csakhogy mi
nemigen szeretjük sem a hőséget, sem a sivatagot. Ha valamit ki
akarnánk kerülni, meg akarnánk spórolni, szeretnénk megúszni, az
éppen az ilyesfélék. Nekünk, ami kell: a tavasz meg a húsvét meg a
feltámadás, de tél és nagypéntek és meghalás nélkül! Ez utóbbiakat
tartsa meg magának a Jóisten vagy az Akárki.
Hogy Akárki létezik-e, és mit csinál, nem tudom. De hogy Isten ez utóbbiakról is tud, és megengedte (akár visszatekintve a
magunk személyes életére, akár az egész világot sokkoló koronavírusra), a magunk bőrén tapasztaltuk meg. Hogy Isten mit és
miért enged meg (összeszorult szívvel gondolok a meghaltakra, a
haldoklókra és a gyászolókra), nem tudom, egyikünk sem tudhatja. Amit hiszek, hogy Isten nagyon szeret mindannyiunkat: akár
élünk, akár halunk (Róm 8,38–39). S minket, akiket azzal szeret,
hogy kegyelméből „túléltük” a halálunkat (akár fizikai, akár lelki értelemben), azzal ajándékozott meg, hogy belekóstolhattunk
a télbe, a nagypéntekbe, a kicsit vagy nagyon meghalásba.
Micsoda? Hogy mindez ajándék? Igen. Mert „tud valamit” Isten! Tudja, hogy lesz tavasz, húsvét meg feltámadás. Lesz, de érzékelhető, értékelhető módon csak a telet meg a nagypénteket meg
a meghalást kicsit vagy nagyon már megismerők, átélők számára.
Tényleg várjuk a tavaszt, a húsvétot és a feltámadást? Ha valóban,
akkor ne kerüljük ki, ne akarjuk megspórolni és megúszni a telet,
a nagypénteket és a meghalást! Ne lépj át se a rajtad kívül lévő,
se a benned élő télen. Nem baj, ki kell bírd, sőt meg kell éld, akár
kicsit, akár nagyon fáj a tél hidege. Te majd ezek után fogod tudni
értékelni a tavasz ölelését, és akkor döbbensz majd rá, hogy a tél
ajándéka nélkül nem lenne tavaszod.
És ne akard megúszni a nagypénteket sem! Sem azt az igazit
ott a Golgotán, sem a magadét a kisgolgotáidon. Mert ott, a Golgotán, megtörtént a világtörténelemben egyszeri és megismételhetetlen módon a megváltás. Isten Jézus Krisztusban engedte
magát keresztre feszíteni az ember helyett! És ha te odamész a
Golgotára, és tudsz (még vagy már) szívből sírni magad felett,
és tudod mondani, hogy: sajnálom, és fáj mindaz, amivel megbántottalak… Veled is megtörténhet a csoda: „Mikor a lelkem
roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul, / Átölelt az Isten!”
(Ady Endre) Lejön a keresztről, hogy „néma, igaz öleléssel”
öleljen, majd visszamegy meghalni helyetted és helyettem, mert

„…hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg
arcodat.” (József Attila)
Kikerülhetjük a Golgotát – nagyon sokan ezt teszik, hisz ki
szereti a fájdalmas és szomorú helyeket? De ha kikerülöd a nagypénteket, akkor az Isten veled sírását, ölelését kerülöd el. Tényleg
ezt akarod? Akkor hogy lesz húsvétod? Akkor hogy lesz megbocsátásod? Hogy lesz erőd a továbbmenetelhez? És a magad golgotáit se akard megúszni! Ha vannak, akkor vannak. Ha fáj, akkor
fáj. Ha kicsit vagy nagyon belehalsz, akkor belehalsz. Többnyire
nem választás kérdése, hogy vannak. De hogy hogy reagálsz a
golgotáidra, az már a te döntésed. Mert nem az az igazán fontos,
hogy mi történik velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, ami történik velünk. Szitkozódsz, toporzékolsz? Mit segít? Öleld inkább
magadhoz! A tiéd. Az elcsendesedésben, az ölelésben, az elfogadásban megszelídül; sőt, tanít. És ha tudtál elég ideig kint lenni
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(ne kérdezd tőlem, hogy mennyi az „elég”) a szélben, a sötétben,
a hidegben; akár térdre borulva, halálos gyötrődésben a magad
Gecsemané-kertjében, akkor te érezni fogod a tavasz közeledtét,
meglátod a pirkadatot, beleremegsz, ha átölel… Tudni fogod,
hogy ez a feltámadás!
Ha vagy olyan tudatos, erős és bátor, hogy kibírd a golgotán a
fájdalmat, a tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot; ha tudsz addig,
amíg kell néma és mozdulatlan lenni az időtlenségben… akkor jön
el hozzád (számodra érzelmileg is megélhető, értékelhető módon)
a húsvét: a hajnal, az öröm, a szabadság, a szárnyalás, a feltámadás. Mert nem üres felettünk az ég! Se éjszaka, se pirkadatkor. Isten
tud róla, ha neked nagyon nehéz. Éppen ott, a Golgotán – mert nem
akarta megúszni – élte át, ami neked nagyon fáj; hogy te abban már
soha ne légy egyedül, magadra hagyva. És ha tudod, hogy tud rólad,
veled van, ez a tudás megölel, erőt ad, és ki fogod bírni a magad golgotáját, míg felkel a nap. (1Móz 32,31 – a Jabbók révénél) „Oszlik
lelkemnek barna gyásza: / Nagy, fehér fényben jön az Isten, / Hogy
ellenségeim leigázza […] És hogyha néha-néha győzök, / Ő járt, az
Isten járt előttem, / Kivonta kardját, megelőzött. / Hallom, ahogy lelkemben lépked / S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára
/ Felelnek hangos szívverések. / Szívemben már őt megtaláltam, / Megtaláltam és
megöleltem” (Ady Endre)
Igen, majd egyszer… a tavaszban, a
húsvétban, a feltámadásban, a szabadságban, a szárnyalásban, ha visszagondolsz a télre, a nagypéntekre, a meghalásra, meg fogod köszönni az ajándékot!
Nemcsak a mostani szépet (amit te már
fogsz tudni értékelni), hanem a telet, meg
a golgotát, meg a majd belehalást is. Mert
megtapasztalhattad ott lent, hogy milyen
mélyre hajolt le hozzád Isten, hogy megöleljen. És ezt az ölelést mélyebben, sehol másutt nem élhetted volna meg, mint
éppen a magad fájdalmában, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában. És igen,
fáztál a télben, de belülről Isten szeretete
melegített, és kibírtad pont addig, ameddig kellett. És fájt a Golgotán lenned,
látva, hogy szenved érted és miattad és
helyetted. De éppen a Golgotán, és csak
is ott élhetted át, mennyire nagyon szeret téged; és ez adott erőt, hogy kibírd a
magad golgotáit, ahol Isten nem hagyott
magadra. És a kicsit vagy nagyon belehalásaidra is úgy gondolsz majd vissza,
hogy az emberré lett Isten, Jézus Krisztus azért halt bele annakidején valóságosan, ott és akkor, hogy itt és most neked
ne kelljen belehalnod… Csak kóstolót
kaptál, és látod, túlélted! Ha kicsit vagy
nagyon bele is haltál, de elhozta neked
a Feltámadott a feltámadást.
Igen, a tél, a nagypéntek, a meghalás:
ajándék! Önmagában is, és a továbbmenetelért is! Mert „Hogy értsd, egy pohár
víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!” Mert nincs tavasz, tél nélkül!
Nincs húsvét, nagypéntek nélkül! Nincs
feltámadás, meghalás nélkül!
Gyönyörű tavaszt! Örömteli húsvétot!
Boldog szárnyalást! És már idelent is:
áldott feltámadást!
Bálint Klára, református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

VIKI HÚSVÉTI ÉTELEI

A hagyományos sonka, tojás, kalács mellett minálunk édes
és sós sütemények is készülnek. Nagymamám készített diós
és mákos bejglit is. A Batyuska, mint hagyományos ünnepi
sütemény is megjelent a húsvéti asztalon. Kalácsból készülhet édes és sós verzió is, mindkettő illik az ünnephez. A mi
családunkban a sárga túró is ékesíti a húsvéti asztalt.

Sárga túró

A sárga túró főleg a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ismeretes húsvéti étel, hagyományosan a görög katolikus
vallásúak készítik, de a római katolikusok is átvették. Ez a finom
édesség remek befejezése lehet az ünnepi menünek.

Hozzávalók: 1l tej, 10 dkg cukor, 10 tojás, 1 vaníliáscukor,
1 csipet só
Elkészítés: Az edénybe öntsd bele a tejet, add hozzá a csipetnyi sót, a cukrot és a vaníliás cukrot, majd tedd fel melegedni.
Közben egy tálba törd fel egyenként a tojásokat, ezután egy villa
segítségével lyukaszd ki a sárgájukat. Ha ez megvan, öntsd a tojást a tejhez, és lassú tűz mellett óvatosan kevergesd. Addig kell
főnie, amíg darabos nem lesz, ez jelzi ugyanis, hogy a tejsavó kicsapódott. Vegyél elő egy szűrőt, helyezz bele egy konyharuhát,
és szedd rá az ételt, melyet néhány óráig felakasztva tárolj egy
hűvös helyen. A szűrő alá tegyél egy tálat, hogy oda csepegjen ki
belőle a tejsavó. A csepegtetés után tedd a túrót a hűtőbe. Igény
szerint mazsolával is készíthető.

Fonott kalács

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 mk. só, 60 g cukor, 1 tojás,
1 tojás sárgája, 2 dl 30%-os habtejszín, 1 dl zsíros tej, 2 dkg
friss élesztő; a tetejére: 1 tojás
Elkészítés: Lehet géppel vagy akár kézzel is dagasztani. Gépbe
egyszerűen csak belemérjük a szobahőmérsékletű hozzávalókat.
Kézzel történő dagasztáskor tálba mérjük a lisztet, elkeverjük a
sóval és a cukorral. A közepébe mélyedést készítünk, ide tesszük
a tojást, a tojás sárgáját, a tejszínt és a tejet. Végül rámorzsoljuk
a friss élesztőt. A tésztát dagasztani kezdjük. Amikor összeáll
egy gombóccá kitesszük a deszkára és erőteljes mozdulatokkal
tovább dagasztjuk. Kb. 10-15 perc alatt szép sima, rugalmas, fényes felületű tésztát készítünk. Akkor jó, ha nem ragad a munkalaphoz és a kezünkhöz sem. A bedagasztott tésztát tálba tesszük
és 30-35 percig kelni hagyjuk, szobahőmérsékleten. Ezután enyhén lisztezett felületre borítjuk és annyi egyforma darabba vágjuk, ahányas fonással fonni szeretnénk. A darabokat egyesével
gömbölyítjük, majd letakarva további 10-15 percig pihentetjük.
Ezután a gombócokat megsodorjuk, finoman meghintjük liszttel
és megfonjuk. A kalácsot 1 egész tojassal megkenjük a fonás
után, majd 180-190 Celsius fokon, tűpróbáig sütjük.
Nagy Viki - Viki konyhája
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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
Nagy Zsófiának hívnak, 15 éves vagyok és itt élek Maglódon.
Most 9. osztályos vagyok a Semmelweis Egyetem Bókay János
Többcélú Szakképző Intézmény Sport tagozatán. Nagyon szeretek
sportolni, több sportágat is kipróbáltam már. Ritmikus sportgimnasztikával kezdtem 2 évig, majd mazsorettre jártam 1 évet. Utána
fél évet kézilabdáztam, de az nem nagyon kötött le. A családban
anyukám, apukám és a nővérem is síel, így szüleim beírattak síiskolába, hogy télen én is tudjak velük menni. Első körben ez nem
jött össze, mert nem nagyon érdekelt, ezért a suliból is ki kellett
venni  Következő évben azonban rábeszéltek a sísuliban, hogy
próbáljam meg a snowboardot. Ez a próba olyannyira jól sikerült,
hogy egy éven belül bekerültem a versenycsapatba és azóta is versenyszerűen boardozom. Ennek már 8 éve. Műanyagpályás versenyeken sokszor értem el dobogós helyezést, nem egyszer elsőt.

2018-ban Ausztriában, Murauban, az Országos Magyar Bajnokságon magyar bajnok is lettem. 5 éve a Magyar Snowboard Szövetség bordercross utánpótlás csapatába tartozom, a Junior csapatot
erősítem. Elsősorban szlalom, bordercross, freestyle és slopstyle
kategóriában versenyzem. Többször megyünk külföldre edzőtáborba, versenyre (Ausztria, Csehország, Hollandia) mivel Magyarországon nem nagyon van lehetőség snowboardozni.
Nyáron is járok szárazedzésekre a szövetség keretein belül.
Minden évben egy hetet töltök Tatán edzőtáborban. Nagyon szeretek wakeboardozni is. Dunaharasztiban, Lupa Beachen és Hejőkeresztúron szoktam csúszni, ez nyári edzésnek is minősül. Idén
a Covid miatt nagyon leszűkült a versenyek lehetősége, így csak
Eplényben és Mátraszentistvánon rendezett versenyeken vettem
részt. Mindhárom versenyen dobogós helyezést értem el. Későbbiek folyamán szeretnék a sporttal foglalkozni, ezért is mentem
sportiskolába. Érettségi után sportpszichológus szeretnék lenni.

k ö z t ü n k
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Lozsi Hajnalka vagyok logisztikus, másodéves tanító szakos
hallgató, és a Maglódi Kacamajka Folklór Egyesület egyik táncosa. Dédnagyszüleimnek, nagyszüleimnek és szüleimnek köszönhetően mindig is büszke voltam maglódi származásomra, saját viseletünkre és hagyományainkra, ezek olyan értékek amire minden
maglódi büszke lehet. Féltve őrzött kincseim a dédnagyszüleimtől
örökölt viseleteim, ezek közül is a legértékesebb dédnagymamám
menyasszonyi viselete.
Elsős korom óta néptáncolok Maglódon. A tánc szeretetét általános iskolai tanító
nénimnek, Osztertágné Szeili
Mariannak köszönhetem, aki
elsőtől negyedikig tanította a
táncot az osztálynak. Nyolcadik után nem folytattam a
táncot mert az új iskola új kihívások elé állított, ugyanakkor a tánc hiánya végig ott volt
bennem. Így kerültem be a Kacamajkába 15 éves koromban.
Már 8 éve vagyok a csoport tagja. Ez idő alatt rengeteget tanultam és fejlődtem,
illetve sok új barátot szereztem. Ha valami csalódás ért,
jó volt lemenni a próbára,
átadni magamat a táncnak,
és megfeledkezni minden
bajomról. Szeretek a viseletekkel, és népi kiegészítőkkel is foglalkozni. Ezek mind hozzá tartoznak a kultúránkhoz. Ez nem
csupán hobbi, ez az életem. A tánc és a népdalok erőt adnak nekem bizonyos élethelyzetekben, mert azzal szembesülök, hogy az
egyéni problémáim nem is annyira egyéniek, hanem előttem már
sokan mások is átélték ezeket a helyzeteket. Mind a tánc, mind
az ének segít feloldani a bennem lévő feszültséget. Úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon sokat tanulhatunk a néptánc által,
hiszen ez kicsit mindannyiunk múltja, jelene és jövője. A fiatalabbak azért hagyják abba a néptáncot mert úgy gondolják, az
nem menő. A legfontosabb, amit nem tudok elégszer mondani:
NÉPTÁNCOLNI NEM CIKI, HANEM IGENIS MENŐ! 
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érdekes emberek
Zsiborács Dávid vagyok, hamarosan 12 éves leszek. A családommal pici korom óta járjuk a természetet, várakat, múzeumokat.
A kezdeti szülői lelkesedés mára már az én hobbim is lett. Imádok túrázni, felfedezni, kutakodni, de az olvasás és a társasozás is
a kedvenc időtöltéseim közé tartozik. Nálunk nincs olyan, hogy
csak beszaladunk egy addig még ismeretlen városba, mert biztos,
hogy egy egész napos felfedezés lesz belőle. Egy túrázás pedig
annál jobb, minél kalandosabb. Imádok a szabad ég alatt aludni,
táborozni, főzni, botot faragni vagy épp megfigyelni a természetet.

Egy vártúra vagy egy múzeumlátogatás manapság már egyáltalán nem unalmas tevékenység – legalábbis nekem. Ha nincs lehetőség interaktív vagy játékos felfedezésre, akkor a múzeumi teremőrök nagyon lelkesen szeretnek válaszolni a kérdésekre, amiből
nálam sosincs hiány – erről a tanáraim tudnának mesélni.
A hobbijaimhoz kötődik a két kedvenc tantárgyam, ami a természetismeret és a történelem. Többször indultam már természetismeret-versenyeken kisebb-nagyobb sikerrel. A két legkiemelkedőbb helyezésem, amire büszke vagyok: harmadikban megyei
bajnok lettem a Tudásbajnokság versenyen, ötödikben pedig a
Kaán Károly versenyen – amelynek a megyei fordulója a vírus miatt átcsúszott már erre a tanévre – megyei 2. helyezett lettem. Egy
ilyen versenyen nagy előny tud lenni az érdeklődés, de természetesen ez már nem elég, ennél azért nagyobb felkészülést igényel.

A természet-versenyek mellett egyre jobban érdekelnek a mozgáshoz köthető nagyobb kihívások is, ezért tavaly teljesítettem a
Mama 33 km-es körét biciklivel, a Téli Mátra túrát és az akadályokkal teli Brutál Futást is.

Mogyorósi Eszter vagyok, végzett lakberendező, marketinges,
anyuka, barát, feleség, nő… a lovak szerelmese és egy kicsit művész is, aki kézműves termékeket készít, fest és üveget gravíroz.
Maglódon élek a családommal, 26 éve. Gyermekeim – Ádám és
Rita – már ide születtek. Életem során mindig tanultam. Ez máig
tart, képzem magam szakmailag és önismereti téren is. 15 éve lett
hivatásom a lakberendezés és önkifejezésként a gravírozás. Ezen
gyönyörű dolgok mellett a lovak szerelmese lettem. Sok év lovaglás
után az élet megajándékozott egy csodás saját lóval. Aki igazi önismereti tanítóm lett az évek során, és akinek hatására – a Testnevelési Egyetem másoddiplomás képzésén – elvégeztem a Lovaskultúra
oktatói szakot. Munkáimat ez a három pillér határozza meg. Így érzem magam teljesnek. Mindegyik
tevékenységben az ember egészét
keresem, a testi-lelki harmóniát, szépséget. Lakberendezőként
csodás otthonokat tervezhetek,
és tanácsaimmal, egyedi megoldásokkal segíthetek a hozzám
fordulóknak. A gravírozott üvegtárgyakkal személyes ajándékokat
készítek. Legtöbbször fotókról állat és ember portrékat gravírozok,
de készítek egyedi tervezésű mintákat használati és lakberendezési tárgyakra, üveg, fém és fa felületekre. Nagyon büszke vagyok
Míves Patkószeg ékszereimre, amit közel s távol nemigen készít
más. Ezeket az ékszereket a lovas életem ihlette. Nagyon aprólékos,
gravírozással megmintázott, valódi patkószegekből készülnek. Itt
is érvényes az egyediség, sok megrendelőmnek saját elképzelését
valósítom meg. A sok tervezőasztal, műhelyasztal mellett töltött
időt mindennapi lovaglással kompenzálom. Heti két nap gyerekeket és felnőtteket oktatok lovaglásra és lovaskultúrára. Hiszek abban, hogy a lovakkal való kapcsolat nem csak sport, hanem egy
különleges kapcsolat egyben. Nagy vágyam, hogy itt Maglódon is
megvalósuljon egy olyan lovarda, lovasközpont, ahol megismerhetik az itt élők, hogyan hat ránk, emberekre a lovaglás, a lovakkal
töltött idő. Talán ennél is nagyobb vágyam, hogy az iskolai lovasoktatás is elindulhasson a mi kis közösségünkben. Ahol a gyerekek
új ismereteket, a lovaskultúrába betekintést és a környezetükre való
nagyobb odafigyelést tanulhatják meg. Az egészséges testmozgáson keresztül játszva, észrevétlenül fejleszthetjük képességeiket.
Növelhetjük önállóságukat, felelősségvállalásukat és mindemellett
önbizalmukat. Oldódik a szorongásuk és megtanulhatnak egy újfajta kommunikációt. Mert azok a gyerekek, aki megtanulják, hogyan
lehet együttműködni 5-600 kg önálló gondolattal, akarattal rendelkező élőlénnyel – ahol nem működik se verbális, se fizikai erőszak
– azok a társaikkal és környezetükkel is megértőbb kommunikációt
használnak, és elfogadóbbá válnak. Mindezek mellett természetesen az is cél, hogy minél többen sajátítsák el a lovaglás alapjait,
megfertőzve őket a lovak szeretetével ♥ Remélem, ezek az „álmok”
egyszer megvalósulhatnak, én addig is tovább oktatok, tervezek,
gravírozok – és szeretettel várom bármelyik témában a hozzám fordulókat  Munkáimat és írásaimat megtalálhatják a facebook.com/
GravirHome oldalon.
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RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

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

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

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

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

Y A - BA J

A

UT

Hirdessen ÁLLATORVOSI
aRENDELÔ
Maglód újságban!
Dr.Téglás Csilla

Maglód, Jókai utca 1.
Y A - BÁLLATORVOSI
AJ
Telefon:
RENDELÔ

A

UT

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J
UT

A

K

06 29 326 222
Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig
maglodujsaghirdetes@gmail.com

K

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
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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

F U VA R O Z Á S T VÁ L L A L O K
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK
Jendruscsik Zoltán, Maglód, Wodiáner utca 33.

+36 20 990 7305
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Az idei évben arculatot
kapott az általános
iskolásoknak szóló,
az elmúlt években
egyre sikeresebb programunk. A 3 évvel ezelőtt indult júliusi,
rendszeres Smafu-Tücsök Tornák a 2020-as
évben már egész nyáron folytak. Az alkalmak során a legfontosabb a természetben
való mozgás szeretetének a hirdetése, a szabadság és a közösségi élmények közvetítése
a sporton keresztül. A Martinovics téren, az
Árpád parkban, illetve a patakparton tartott
alkalmak lassan kiegészültek kisebb kirándulásokkal, a Tücsök Túrákkal, melyekre
nagyon nagy volt az érdeklődés. A további
tervezések folytán újabb programtípussal
bővült a projekt. Elindítottuk a Tücsök Pályázat sorozatot, melynek részeként a már
meglévő lehetőségek mellett újabb formában is szeretnénk motiválni a gyerekeket a
környezeti ismereteiknek, értékeiknek növelésére. A programsorozatban igyekszünk
igazodni a mai technikai trendekhez, így
a hagyományos alkotó feladatokon túl online megoldandó feladattípusokkal is találkozhatnak a gyerekek. Az alkotó pályázat
lebonyolításában és értékelésében a helyi
általános iskola pedagógusai segédkeznek,
melyért nagyon hálásak vagyunk.
Az elkészült alkotásokat az iskola két
festészet tanárnője Csépe Milla és Kálmánné Nánássy Zita értékeli.
Az alkotó pályázat ez alkalommal egy
hagyományos rajzpályázat. A téma: az év
madara, a cigánycsuk. A tetszőleges technikával készített alkotásokat a maglódi általános iskolában alsó tagozaton Csák Ildikó
és Szabó Kinga tanárnőknek, illetve felső
tagozaton Monekné Kókai Beáta pedagógus asszisztensnek lehet leadni. Kérjük,
hogy azok a gyermekek, akik nem a helyi
iskolába járnak, az alkotásról készült jó minőségű fotót a maglodimaszat@gmail.hu
email címre küldjék be. A levél tárgyába írják be a „Tücsök” szót, illetve a
nevüket, iskolájuk nevét és osztályát.
A beadási határidő: 2021. március 31.
A pályázatról bővebben, illetve a további
feladatokról információ a facebook.com/tucsokprogram oldalon található. Jó munkát
kívánunk!
A Tücsök Program felelősei: Dudás Éva és
Katona-Siklósi Gabriella

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
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Pozitív gondolatokkal és tervekkel készülünk az idei évre.
Lapunknak három helyi lakos mesélt 2021-es terveiről.
Kiss Nóra

Fészkiné Schőn Gabriella

Gabi 2021-ben, ha a helyzet is megengedi, szeretne legnagyobb félelmével leszámolni. – A legnagyobb vágyam, eljutni Egyiptomba és Kanadába. Szeretném, ha az új hobbim a
repülés lenne, bár ezzel a legnagyobb félelmemmel mennék
szembe. Ugyanakkor vágyom arra, hogy világot láthassak –
mondta a családanya, aki az idei évbe és terveibe is a tőle
jól megszokott szeretettel, és sok-sok szenvedéllyel vág bele.

Szarvas Boglárka

– A tavalyi év sok szempontból nehéz volt számomra, viszont rengeteget
tapasztaltam és tanultam belőle. Szeretnék sok mindent
bepótolni és új dolgokat
kipróbálni – kezdte Bogi,
aki jelenleg dekoratőrnek
tanul.
– Tanulmányi szempontból célom a vizsgák sikeres
elvégzése és az ösztöndíj
megszerzése. Kipróbálnám magamat
a „vezetés terén” is, tervezem idén letenni a jogosítványt. Emellett sokkal

több programot szeretnék
szervezni a családommal
és barátaimmal, amen�nyire a helyzet megengedi
akár moziba, koncertekre,
nyaralni menni. Több időt
próbálok majd szentelni a kreatív hobbijaimnak
és szívesen kipróbálnám
a barkácsolás művészetét
is – tette hozzá a 19 éves
tanuló, aki 2020-ban még
jobban megtanulta értékelni a szeretteivel töltött időt, és reméli, hogy idén erre
még többször kerülhet majd sor.

Turcsik Krisztián

– A tavalyi év nehézségei
után bizakodva gondolok
az idei terveimre. Bár jelenleg az online tanrend
összeegyeztethetőbbé teszi
a mérnöki tanulmányaimat
a munkahelyi kötelezettségeimmel, mégis remélem,
hogy a nyári államvizsga
már nem maszkban történik
majd – mesélte a kétgyermekes édesapa, aki nagyon
szeretne már családjával
moziba menni, ellátogatni egy jó étterembe és nyáron strandolni. Reméli,
hogy ezekre idén sor kerülhet.
– A barátainkkal való összejövetelek
lehetőségében is nagyon bízom, úgy érzem, mindannyiunkra rá fog férni, hogy

felszabadultan, kijárási korlátozások nélkül bulizhassunk végre egyet. Ráadásul
egy nagyon fontos eseményt
is kitűztünk párommal: ha
minden jól megy, nyár végén
megtartanánk az esküvőnket,
ahova külföldről is várunk
vendégeket. Ezért is fontos,
hogy addigra a korlátozások
fokozatosan megszűnjenek.
Várom, hogy a gyermekeim
óvodai programjain is újra
részt tudjunk venni. Régi kacamajkásként
szeretném kisfiaimat újra elvinni a gyermektáncházas alkalmakra, ahogyan mi is
várjuk a párommal, hogy visszatérhessünk
a Szenior Kacamajkás táncpróbákra – tette
hozzá Krisztián.

▪ 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 ▪

13

14

MAGLÓD ▪ 2021 ▪ MÁRCIUS

HIRDETÉS

• festés, mázolás
• lábazat rendbehozatal
• szigetelés

• lapostető szigetelés
• régi tetők újrafedése
• csatornatisztítás

Megbízható áron és garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
Hívjon bizalommal: 06-20-4011-755

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

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u
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Gőzerős készülődés, gólerős csapatok
Bizakodás
közepette,
gőzerővel zajlik a munka labdarúgó és kézilabda szakosztályunkban. Olyannyira, hogy
nagypályás felnőtt labdarúgóink három bajnoki mérkőzésen túl is vannak már. A rövid,
mindössze három hetes felkészülést követően
előbb Veresegyházán nyertek 1-0-ra, majd
Gyömrőn a Kisnémedi ellen 3-2-re. Sajnos
a Gödöllő ellen nagyon tartalékosan álltunk
fel, aminek köszönhetően egygólos vereséget
szenvedtünk. A felkészülési időszakot Kopunovics Goran vezetőedző a következőképpen értékelte: – Úgy alakult, ahogy elterveztem, igaz a létszám nem volt mindig teljes,
de azért a keret nyolcvan százaléka mindig a
rendelkezésemre állt. Az elvégezett munkát
abszolút pozitívan tudom értékelni, mindenki
becsülettel tette a dolgát, így a jövőre nézve
is optimista vagyok. – Milyen célkitűzéssel
vágnak neki a bajnokságnak? – Elsősorban azt
szeretném, hogy jól játszunk, élvezzük, hogy
a pályán lehetünk, emellett természetesen
a lehető legtöbb mérkőzést nyerjük is meg. Tavasszal is minden mérkőzésre úgy fogom pályára küldeni a csapatomat, hogy a három pontot
megszerezzük, aztán a bajnokság végére meglátjuk mennyiszer fog sikerülni és az hányadik
helyre lesz elég. Természetesen – ahogy a holt
időszakokban lenni szokott – a keret összetétele is változott. Távozott: Lipők Benjamin
(Biatorbágy), Rajz Miklós (Örkény), Lakatos
Balázs (Gázgyár), Kontér Dávid (Csomád),
Vágó Zoltán (szünetelteti pályafutását), Pintér
András (Gyömrő) – a CSO-KI mérkőzés után,
a két egyesület megegyezése értelmében. Érkezett: Fischer Zsigmond (Dobersdorf, Ausztria), Lázár Zsolt (Jeging, Ausztria), Molnár Dániel (Szabadkikötő), Sándli Márk (FC Dabas).
Rajtuk kívül a felnőtt csapattal készül az U17
és az U19 kapuját őrző Nyilas Levente, illetve
a tehetséges védő, Ofella Gergő (képünkön).
Mérkőzések: VERESEGYHÁZ VSK –
MAGLÓDI TC 0–1 (0–0) gól: Pintér A.
Maglódi TC: Bene M. – Kőbányai R., Petric
B., Halász B., Tatai T., Horváth R., Seregy
T., Sándli M., Kalina T., Pintér A. (Németh
Zs. 63p), Fischer Zs. Kopunovics Goran:
Nagyon nehéz mérkőzésen egy nagyon jó és
erős Veresegyházát sikerült megvernünk. Az
első félidőben gyakorlatilag csak a védekezéssel törödtünk, amit ha úgy veszünk, hogy
még a felkészülési időszaknak kellene zajlania, akkor nem is baj, hiszen kellőképpen
tudtuk ezt a játékelemet gyakorolni. Viszont
ez bajnoki volt és egy félidőnyi előnyt máskor nem adhatunk ellenfeleinknek. A második félidő elején sikerült megszereznünk a
vezetést, mely után már csak tartanunk kellett az előnyünket, amit sikerrel is tettünk.
Nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert
a sok hiányzó ellenére is egységesek, taktikailag érettek voltunk és remek csapatot
alkottunk. A Veresegyházának gratulálok a
játékához és további sok sikert kívánok nekik a bajnokságban!

MAGLÓDI TC – CSO-KI 3–2 (0–1) gól:
Fischer Zs., Pintér A., Seregy T. Maglódi TC:
Bene M. – Halász B. Petric B., Kalina T., Tatai
T., Sándli M., Németh R., Lázár Zs., Seregy
T., Fischer Zs. (Molnár D. 83p), Pintér A. (Kőbányai R. 73p). Kopunovics Goran: Kiegyenlített első félidőben, ugyan mi dolgoztunk ki
több helyzetet mégis ellenfelünknek sikerült
előnnyel pihenőre vonulnia. Szünet után nem
tudom mi történhetett a Kisnémedivel, hiszen
első játékrészben látott szervezett, agresszíven
futballjuk után rengeteg teret adtak nekünk,
így igen gyorsan három gólt tudtunk rúgni.
A biztos előny tudatában le is zárhattunk
volna a találkozót, bőven voltak hozzá lehetőségeink is, de miután azok kimaradtak, magunknak tettük nehézzé az összecsapás végét.
Nagy örülök, hogy csatlakozott hozzánk korábbi játékosom Lázár Zsolt, akinek érkezése
nagyot lendíthet a csapaton, új variációs lehetőségek nyílnak előttünk. Gratulálok a csapatnak! Örülünk a győzelemnek, és keményen
dolgozunk tovább.

MAGLÓDI TC – GÖDÖLLŐ 0–1 (0–1)
Maglódi TC: Bene M. – Halász B. Petric B.,
Kalina T., Tatai T., Vincze L., Németh R., Lázár Zs., Kőbányai R. (Ofella G. 54p), Fischer
Zs., Molnár D. Kopunovics Goran: Gratulálok a Gödöllőnek a három pont megszerzéséhez, illetve gratulálok Ofella Gergőnek is a
felnőttek között való ügyes bemutatkozásához. A bajnokságban a Maglódi TC 12 mérkőzés után 20 ponttal a 8. helyen áll.
Utánpótlás csapataink csak március elején, közepén kezdik el a tornákat, bajnokságokat, így ők jelenleg edzésekkel,
felkészülési mérkőzésekkel hangolódnak
a tavaszi rajtra. Az átigazolási időszak a
korosztályainkban is eredményezett némi
változást. Három tehetséges játékosunkat, Molnár Lara Lénát (U11), Horváth
Márkot (U9) és Ladó Milánt (U9) az immár Tehetségközponti státuszban álló Mo-

nor igazolta le, ami jó visszaigazolás az
egyesületünkben végzett munka jó minőségére. U17-es együttesünkből a BVSChez távozott Dobó-Kocsis Márk, míg helyére Szalai Milán érkezett az Újpest FC-től és
Takács Balázs Ecserről. Továbbá U7-es, U9,
és U11-es együtteseinkben folyamatosan
zajlik az új játékosok leigazolása. A felsőházra hajtó felnőtt futsal csapatunk a Csenger együttese ellen rangadót nyert, majd két
fontos találkozót bukott el, ráadásul a Gyöngyös elleni fiaskó történelminek is nevezhető, hiszen nyolc góllal is alul maradtunk.
A terem labdarúgásban nem ritka a nagy különbségű eredmény, de csapatunk 2015 óta
vívott csatáiban ilyen még egyszer sem fordult elő. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy együttesünk tartalékosan lépett
pályára. A hátralévő négy fordulóban a négy
mögöttünk állóval játszunk, így minden esélyünk megmaradt a céljaink elérésére.
Felnőtt NB II. eredmények:  Maglódi TC – Csenger 5–3 g: Vékei N. 2, Simon
Zs., Érsek R., Lázár Zs.  Kincsem Tápiószentmárton – Maglódi TC 6–4 g: Petric
B. 2, Simon Zs., Horváth R.  Gyöngyös
– Maglódi TC 10–2 g: Petric B., Érsek R.
A bajnokságban a Maglódi TC 16 mérkőzés
után 25 ponttal a 7. helyen áll.
Nb 1-ben szereplő U18-as együttesünk
nem lépett pályára az elmúlt időszakban.
Kézilabdázóink felkészüléséről Bakonyi
Marietta edzőt kérdeztük: A várhatóan március végén induló kisiskolás bajnokságra
elkezdtük a felkészülést már januárban, és
ezt februárban is töretlenül folytatjuk. Két
korosztályban – U8 és U10 – indítunk fiú és
lány csapatokat. Az U10-es korosztályban
a fiúknál a kellő létszámmal tudjuk végezni
az edzéseket, sajnos a lányoknál akadnak
létszámbeli problémák. Az U8-as korosztályban szintén elkélne az utánpótlás! Így
ezúton is szeretnénk buzdítani a 2011/2012es születésű kisiskolás lányokat, valamint a
2013/2014-es születésű fiúkat és lányokat,
hogy jelentkezzenek edzéseinkre! Jól halad
az edzésmunka, próbáljuk behozni a tavalyi
év nehézségei okán kimaradt időszakot, és
pótolni az elmaradt edzéseket. A kézilabdás
fiúk-lányok alig várják, hogy mérkőzéseken
is megmérettessék magukat, és felölthessék a
Maglódi mezt!
www.maglodtc.hu
2021. február 2-án, 79 éves korában
elhunyt sportegyesületünk korábbi elnöke, CSÁKÓ DEZSŐ. Dezső
bácsi 1990-től négy éven át volt a
Maglódi KSK csupaszív elnöke.
Irányítása alatt új erőre kapott a
helyi sportélet. Áldozatvállalásával
tovább öregbítette a maglódi sport
hírnevét. Nyugodjék békében!
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HIRDETÉS

KULCSMÁSOLÁS
CIPŐJAVÍTÁS
• táskajavítás • ruhajavítás
• zippzár csere • élezés
• zárak • zárbetétek • lakatok
• zárszerelés • zárnyitás
• gravírozás • bélyegzőkészítés
• cipőfűzők • talpbetétek
• autókulcsok másolása
Nyitva tartás: H - Szo: 09-20-ig V: 10-16-ig

cipoestaskajavitas

AUCHAN KORZÓ MAGLÓD
+36-30/467-9727 www.haszonkulcssuszter.hu

