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A kokárdáról elmondhatjuk, hogy mindenki ismeri, hiszen március 15-én, a forradalomra emlékezve minden évben felkerül
ruházatunkra. De mit tudhatunk röviden
eredetéről, történetéről? A középkorban,
legkorábbi megjelenésében főúri ruhadísz
volt.Később még több tartalom kapcsolódott hozzá, hiszen a kokárda a francia forradalomhoz köthető, onnan terjedt el egész
Európában.
Az etimológia szerint a kokárda szó a
francia coq (kakas) szó főnevesüléséből
keletkezett, mint „kakastaréj alakú dísszel
ékesített sapka”. A kokárda szó ismeretes
szalagrózsa, szalagcsokor, és szalagcsillag
néven is. A kokárdák számos változatban
egy nemzeti színű szalag meghajtásával
és egy pántlika hozzávarrásával készültek.
Leginkább virágszirmokhoz, talán rózsához hasonlítottak, hasonlítanak ma is.
Érdekes, hogy a franciákkal ellentétben a
magyar márciusi ifjúság nem a kalapjára,
hanem kabátjára, a szív fölé
helyezte el a kokárdát.
A visszaemlékezések
szerint az első kokárdát
Petőfi Sándor felesége,
Szendrey Júlia készítette, az 1848. március
15-ét megelőző éjjelen,
miközben Petőfi a Nemzeti
dalt írta. Jókai Mór 1848.
március 15-én elmondott
beszédében pedig a három színt három szóval
kötötte össze: szabadság,
egyenlőség, testvériség.
A magyar kokárda 2021ben is az egyik legfontosabb
szimbólum, az ünnep, az emlékezés fontos kiegészítője: a zászlóból vett nemzeti
színeinkkel (piros, fehér, zöld) díszített
szalagcsokor, az 1848. március 15-én kezdődő forradalom, ennek megfelelően a
szabadság, a függetlenség, és a hazafiasság
jelképe. Emlékezzünk hát 1848 hőseire, az
általuk megfogalmazott célkitűzésekre,
azokra az emberekre, akik életüket adták a
magyar szabadságért.
Homok Zoltán könyvtárvezető
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A kokárda (szalagrózsa vagy szalagcsillag) – mint magyar neve is mutatja – eredetileg színes szalagból készített, kör alakú, rózsadíszt szimbolizáló, eredetét tekintve főúri
ruhadísz. A kokárda magyarországi megjelenése Petőfi Sándorhoz kötődik, aki 1848.
március 15. előtt ezt írta naplójában: „Míg én az egyik asztalnál a Nemzeti dalt írtam,
feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.” A hagyomány szerint a
forradalom kezdetének estéjén a pesti radikális ifjúság vezérei Szendrey Júliától illetve
Laborfalvi Rózától kapták az első kokárdákat, amelyeket a kabát hajtókáján vagy a mellrészén, a szív felőli oldalon viseltek.
A magyar nemzeti kokárda ma is összetartozásunk jelképe, viselése a legkisebbeket is
büszkeséggel tölti el. A MagHáz a forradalmi jelképekből a kokárdát kiválasztva Kokárda
készítő versenyt hirdetett a facebook-oldalán. Arra buzdítottuk az alkotókat, hogy bármely anyagból és technikával készülhet a kokárda, a lényeg, hogy egyedi, ötletes és kreatív legyen. A beérkezett munkák ezt tükrözik is, a lehető legszínesebb skálán mozognak
az alkotások. Könyvekből, süthető gyurmából, színes tésztából, legóból, horgolással, gyöngyökből, gipszből, filcrózsákból,
kézlenyomatokból, de még a gyerekek
által közkedvelt kukabúvár figurákból is
készült kokárda.

Örökbe fogadva

Településünkön a környezetre érzékenyebb lakók, civil szervezetek már évek
óta önszorgalomból gondoznak egy-egy
területet, melyeket ezért kicsit a sajátjuknak is éreznek. Szerencsére egyre több
ilyen ember él Maglódon, aki nem nézi
tétlenül, hogy a lakóhelye környéke gondozatlan, elhanyagolt.
A MagHáz munkatársai is így tesznek,
két évvel ezelőtt „örökbe fogadták” a
Petőfi-szobor előtti parkot, amit rendszeresen gondozásba vesznek. Szemetet
szednek, gyomlálnak, karbantartanak, virágot ültetnek. Buzdítunk erre minél több
embert, hiszen a tapasztalat az, hogy jobban vigyázunk a környezetünkre, ha maguk is tettünk érte.
P-O. J.
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A legtöbb szavazatot elnyerő remekmű tulajdonosa értékes nyereményben részesül.
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dr. laveczky lívia háziorvos

Megszűnt a III. számú háziorvosi körzetben a B+R Medical Kft. és Maglód Város
Önkormányzata által kötött feladatellátási
szerződés. A körzet betegeinek ellátása
mégis folyamatos lesz, önkormányzatunk
ugyanis a Dr. Revital Medicina Kft-vel
kötött határozatlan idejű helyettesítési
szerződést. A betegeket 2021. április 1-jétől a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Dr. Laveczky Lívia háziorvos és bőrgyógyász szakorvos fogadja majd.
Sok maglódi betegnek ismerősen cseng
a doktornő neve. Egyesek a gyömrői
szakrendelőben, mások a fővárosban
találkozhattak Önnel.
Igen, hosszú ideig a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez tartozó
XVII. kerületi Bőr- és Nemigyógyászati
Gondozónak voltam a megbízott főorvosa, illetve a Monori Szakrendelőben is
találkoztam kedves maglódi betegeimmel.
Hogy került Maglódra, miért döntött a
háziorvosi helyettesítés mellett?
Mindig is szerettem a csendesebb vidéki
életet, ezért Budapestről Gyömrőre költöztem, így mondhatjuk, hogy karnyújtásra élek Maglódtól. 1993 óta dolgozom
orvosként, zömmel bőrgyógyászati rendelést folytattam, néhány éve azonban meg-

A nagy múltú Püski Könyvkiadó
idén már negyedik történelmi regényét adja ki a Maglódon élő Zsámboki Jánosnak. Könyvei változatos
és vészterhes korokban játszódnak:
2. világháború, Tatárjárás, Mohácsi
vész, Szent István kora, miközben a
szerző kutatja a magyarok őstörténetének forrásait. Az íróval készült
TV-riport megtalálható a Médiaklikk felületén (M5 TV, Fülszöveg/
Zsámboki).

szereztem a háziorvostan szakvizsgámat
is, és azt kell mondanom, életem egyik
legjobb döntésének tartom, hogy a gyógyításnak ezt az emberközelibb, személyesebb, hosszú távú, bizalmi kapcsolatra
épülő formáját megismertem. A körzeti
orvos folyamatos orvosi ellátást nyújt a
betegeinek, ismeri az egész családot, így
sokkal személyesebb viszonyba kerül a
betegeivel.

újraírt
történelem

Nagykátán születtem, 1967 nyarán. Őseim
jászok és palócok voltak. Valahol nemesi
származás is fellelhető közöttük. Szentlőrinckáta számomra a bölcső, ott kezdtem
meg életem első éveit. Hároméves koromban költöztünk Budapestre, ami merőben
megváltoztatta az életemet. Megszeppent,
félénk kis óvodás, majd iskolás kölyök voltam. Már nyolc-kilenc
éves koromban megfertőzött az olvasási vágy, és ez rá is nyomta
bélyegét az egész életemre. Apámtól kapott, kisebb könyvtárnyi
szépirodalom hozott az életembe nemzeti büszkeséget és az irodalom iránti olthatatlan vágyat. Gaszner Kati néninek – aki általános
iskolában tanított – köszönhetem további sok száz darab könyvemet és érdeklődésemet a próza iránt. Úgy vásároltam őket, mintha
az utolsó darabok lettek volna. A kilencvenes években már konkrét terveim voltak és a könyvpiac kiszélesedése arra késztetett,
hogy a második világháború – számomra kusza – eseményeiről
értelmes képet kapjak. A Kádár-éra nem szerette a gondolkodó
embert, de az új lehetőségek is arra világítottak rá, hogy mindenki
a saját szájízére formálja a történelem elbeszélését. A német és

Mit vár Maglódtól, milyen tervekkel
kezd az új feladatba?
Nagyon szeretem a munkámat. Feladatomnak tartom – a gyógyítás mellett – pácienseim ösztönzését a betegségek megelőzésére, hiszen az egészség a legjobb
befektetés. Nagyon fontosnak tartom a
betegek/páciensek tájékoztatását, felvilágosítását. Igyekszem őket érthetően tájékoztatni, kérdéseiket megválaszolni.
Magánemberként mit lehet Önről tudni,
hiszen a betegeket a szakmaiságon túl a
köpeny mögött rejlő ember is érdekli?
A szabadidőmben szeretek olvasni, táncolni és szeretem a humort, hiszen jó kedv
nélkül néha nehéz elviselni a kudarcokat.
Köszönöm a kellemes beszélgetést, jó
egészséget és jó munkát kívánok!
Fajka Szilvia sajtóreferens
Városi Egészségügyi Központ
III. számú háziorvosi körzet
(2234 Maglód, Wodiáner utca 15.)
Telefonszám: 06-29-324-421
Asszisztens: Korojánné Máthé Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 1300–1700
Kedd, Csütörtök, Péntek: 800–1200

angol szerzők még csak úgy-ahogy tárgyilagosak próbáltak maradni, de a szovjet és
főként amerikai írások oly mértékben elrugaszkodtak a valóságtól, hogy a gyengén
tájékozott ember is könnyedén ráébredt,
semmi esély az igazság megismerésére.
Ekkor került a látókörömbe Földi Pál, kinek minden írása aranyat ér. Helyére került
minden, és sorsdöntő kérdések jutottak felszínre számomra, az ő hatására.
Amikor megismertem a feleségemet,
Maglódon találtunk egy boldog otthont
magunknak, majd jöttek sorban a gyerekek. Három gyönyörű és okos gyermek,
ők a mi boldogságunk forrásai.
Ami pedig a történelmi regényírást illeti:
elképesztő hideg fejre van szükség ahhoz,
hogy az ember ne vétsen helyrehozhatatlan
hibákat. Csakis korabeli és magyar források
érdekelnek – kevés kivétellel. Nem mindegy, ki írta, milyen nyelvről ki és milyen
szándékkal fordította! Veszedelmes dolog a könyvírás, ha történelmi regényt ír az ember! Három év alatt négy könyv a termés, de
ígérem, amíg bírom szusszal, nem hagyom cserben az olvasóimat!
A minap az M5 televízió felkért egy hosszú, fél órás riportfilm
felvételéhez Fülszöveg címmel. Örömmel mondtam igent, hiszen nekünk, nemzeti érzelmű íróknak nem sok babér terem ebben a liberális világban. Bán János igazgató úr – kiváló érzékkel
megáldott, nem mellesleg példa értékű író – készítette a riportot.
A lámpalázam leküzdésében nagy segítségemre volt a közös gondolkodásmód. Ezúton is köszönöm neki a lehetőséget! Kérte, amikor kiadásra kerül a következő művem, jelezzem felé, mert újabb
műsort szeretne szánni neki. Végtelen örömmel várom!
Zsámboki János
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a húsvét titka

Az első képen látott mondattal idézem John
MacArthur gondolatát azzal a szándékkal, hogy
megérezd Húsvét titkát. Húsvét ünnepét nem közelíthetjük másképpen, csak Jézus szeretetéből
nekünk adott élete árán. Jézus verejtéke, halálfélelme és Istennek adott élete itt van napjainkban. Szomorú a Húsvét sokaknak, fájó gyógyulás
némelyikünknek, s lelki kínlódás a régi életünk
másképp alakulása miatt talán mindannyiunknak. Más lett a Húsvétunk, immár második éve
valahogy más íze volt a készületünknek, tavaszunknak.
S ebben a nehézségben vigaszra találunk,
hiszen Isten jelen van, mert Rád néz és szenvedésedben, magányodban, másmilyen életedben,
rokonok halálában, betegek ezreiben Krisztust
látja. Isten jó, ne higgy a mást mondóknak, mert
Istennek terve van Veled és Mindenkivel. S mivel
Rád néz, s látja Benned Fiát, Jézust, feltámaszt
Téged is „harmadnapra”. Nem hagy magadra,
még halálodban sem. A miértek kérdései helyett
tedd életed Isten kezébe, s meglesz lelked óhajtott
békéje. Tekints a keresztre, ez Húsvét előíze.
Mikor ez az újság megjelenik, talán már vége
is az ünnepeknek, de a feltámadt Jézus velünk
marad! Lehetünk mi Tamások, emmauszi tanítványok, Mária Magdolnák, de mindenkihez szól,
mond valamit, üzen, küld… Van-e füled, hogy
meghalld ezt az üzenetet?
Húsvét titka a megváltás. Húsvétkor Krisztus
feltámadását ünnepli a keresztény világ. Boldogan hangzik az egész világ számára az üzenet:
Krisztus legyőzte a halált! Feltámadt! S boldogan
válaszolunk: Valóban feltámadt! Miért tudjuk
boldogan mondani minden nehézségünk ellenére? Van reményünk, van örök életünk! Jézussal
lehetünk!
Húsvét titka a szeretet – ahogy János evangélista üzen a második képen – megmutatja, hogy
mennyire szereti Isten az embert, mert egyszülött Fiát adja nekünk, hogy örök életünk legyen.
Szent-Gály Kata pedig ezt mondja: „Ne a halálra készülj, hanem
az örök életre”. Azt is elülteti szívünkbe, hogy „Hinni nehezebb,
mint kételkedni, de hinni boldogabb, mint kételkedni!” Majd ezt
írja: „A Kereszt: üdvösségünk eszköze…”, valamint „A hittel
szenvedők mindig valamiképpen rászegeződnek a Keresztre és
ezért ők Krisztus legbelsőbb munkatársai közé tartoznak.” Micsoda kegyelem, ajándék, hogy Krisztus életében mi is részesülhetünk, munkatársak lehetünk ki-ki a maga területén. Halál és
nehézség nélkül nincs élet, mert vérből élet születik, a halálból
feltámadás. Örök élet! Micsoda kincs! Micsoda cél! Vele lenni,
boldogan élni, ahogy Szent Pál írja: „Szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített,
akik őt szeretik.” (1Kor 2,9)
Krisztus nem megtámad, letámad, ránktámad, hanem FELtámad, Jézus szeretete utat mutató, az élő Istenre szegezi tekintetünket. „Fel a fejjel” közmondásunk is erre utal: ne bánkódj, ne törj
le, van kiút, Isten itt van, jelen van, s mindenben segít, ha hittel
kéred. Szeresd az Istent, öleld át az Istent, hogy boldog lehess!
Gyökössy Endre szavaival zárom gondolataimat: „Nem a nyitott sír a csoda. Nem az a feltámadás bizonyítéka, hanem a nyitott
szeretet.” „A feltámadt Jézus első szavai: Örüljetek, ne féljetek,
hanem beszéljetek az Életről! Akik most is az Életet keresitek,
megtaláltátok a megölhetetlen, elpusztíthatatlan örök agapét, mert
ez az Isten”.
Maglód, 2021. március 22.
dr. Fülöp Krisztina hittantanár

5

6

MAGLÓD ▪ 2021 ▪ ÁPRILIS

b ö l c s ő d e i

A jelenlegi nehéz helyzet ellenére a Maglódi Városi Bölcsőde teljes kapacitással üzemel. Célunk az, hogy segítséget nyújtsunk a
családoknak, továbbá gondozott gyerekeink számára biztosítani
szeretnénk azt az állandóságot, stabil hátteret, amire szükségük
van. Az elmúlt időszakban a bölcsőde működési rendjében történt változtatásokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a lehető
legkisebb mértékben érintse a gyerekek megszokott napirendjét.
Úgy gondolom, nekünk felnőtteknek kell gondoskodnunk ennek
zavartalan működéséről. A szülők szinte teljes egészében megértették és elfogadták a változtatásokat, egy szülő tiltakozott a 10
perccel korábbi érkezés ellen. Eddig 8 óra előtt 5 perccel kellett
érkezni a bölcsődébe, most ez 7.45-re módosult. A szülő szóbeli jelzése szerint, ezért elveszítheti a munkáját és különben is a
bölcsőde csak a munkahely, az iskola és az óvoda után következik, hiszen nem kötelező. Igen, valóban nem kötelező. Ezért a
szülő dönthet úgy, hogy nem igényli a bölcsődei gondoskodást,
illetve másik állami vagy magánbölcsődét választ. Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy a lehető legjobb körülményeket és
feltételeket biztosítsuk a gyerekekeink számára, de ebben a szülőknek is partnernek kell lenniük!
A bölcsődei gondoskodást csak egészséges gyermek veheti
igénybe, ennek a szabálynak a betartását a jelenlegi helyzetben
különösen fontosnak tartom. Hiszen felelőséggel tartozunk a hoz-

h í r e k

zánk járó gyerekek és a bölcsődei dolgozók egészségéért is. Eddig
sikerült elkerülnünk az egység- vagy csoportbezárásokat. Fontos
lenne számunkra – bölcsődei dolgozók számára – a védőoltás soron kívüli beadása, mert hosszútávon csak így biztosítható a gondozott gyerekek és a bölcsődei dolgozók védelme.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szülőknek és a kollégáimnak a helytállásért és a szabályok betartásáért! Továbbra is
közösen kell dolgoznunk azon, hogy megakadályozzuk a helyzet
rossz irányba fordulását!
Gellérthegyi Tibor Györgyné intézményvezető

A Maglódi Városi Bölcsőde felvétel hirdet
a 2021/2022-es gondozási évre!
Jelentkezési határidő 2021. április 30.
A jelentkezési lap letölthető a bölcsőde honlapjáról:
http://maglodibolcsi.hu/nyomtatvanyok/
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük küldjék el a
bölcsőde e-mail címére (info@maglodibolcsi.hu),
illetve – előzetes egyeztetés után – személyesen is
leadható.

o n l i n e

A tantermen kívüli, digitális munkarend sikeréhez szükséges a folyamatos szülői támogatás. Ennek
lényege, hogy az életkortól függő
rendszerességgel figyelemmel kell
kísérni a gyermek iskolai munkáját. Ehhez a kicsiknél segítő szándékkal ott kell lenni a tanórán, és
minden tanuló esetében követni
kell az e-Kréta szülői felületét.
Itt látni lehet a tanórák anyagát, a
házi feladatokat, a szerzett jegyeket és a tanulók digitális jelenlétét
is. Maga az oktatás azonban nem
az e-Kréta egyre sokoldalúbb felületén, hanem az MS Teams alkalmazás platformján történik.
Iskolánkban nem csak a tanórákat, hanem az értekezleteket, szakmai képzéseket, iskolai ünnepeket,
tanulmányi versenyeket, sőt szabadidős programjainkat is áthelyeztük
az online térbe. Utóbbira nagyszerű példa volt a „Boldogság Napja”
alkalmából szervezett közös játék,
melynek sikerét jól mutatják a gyermekek által nagy számban megfestett kis boldogság kavicsok. A „Rákóczi a magyarok csillaga”
című tehetséggondozó programunk keretében is online eszközökkel készítjük fel a szereplőket. A Nemzeti Tehetség Program által
támogatott pályázat célja, hogy a Rákócziak korát felidéző zene-,
ének- és táncművészeti ágak együttműködésére alapozott, színpadi
előadást hozzunk létre. Reméljük, hogy a vírushelyzet javulásával
– még a tanév befejezése előtt – a színházi fellépésre is sor kerül.
A leendő elsősök beiratkozásának időpontja április 15–16.
Kérjük a szülőket, hogy éljenek az online beiratkozás lehetőségével és az ügyintézést az e-Kréta felületén végezzék. A beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztatókat az iskola honlapján
tekinthetik meg. Április 8-án, 18–19 óra között online szülői fórumot tartunk a leendő elsős tanítók részvételével. A fórum linkje az
iskola honlapján lesz elérhető.

A Maglódi suli Boldogságkavicsai A boldogság napja Bhutánból származik. Az ázsiai ország elsőként vezette be a bruttó nemzeti
boldogság (GNH) fogalmát, ami
a lakosok jólétét méri, szerintük
ugyanis az többet elárul egy ország
állapotáról, mint a bruttó hazai össztermék. A boldogság világnapja
is arra épül, hogy boldogságérzetünket nem csak az anyagi környezetünk, gazdasági helyzetünk
határozza meg. Világszerte először
2013-ban ünnepelték a Boldogság
Világnapját. Az ENSZ közgyűlése
2011-től arra ösztönözte a tagországokat, hogy kövessék Bhután példáját, és ismerjék el a boldogságot,
mint alapvető emberi célt. Ennek a
célnak kívántunk megfelelni. A boldogságórákon pedagógus társaimmal arra törekszünk, hogy a gyermekek minden helyzetben megtalálják
az örömöt, és meg is tudják élni.
A Boldogságkavics készítés ötlete
is ezt a nemes célt szolgálta. Március 20-án a Boldogság Világnapján arra kértük a maglódi diákságot és szüleiket, hogy fessenek meg
egy kavicsot, írjanak rá egy kedves szót vagy mondatot, és hozzák
el nekünk az iskolánál kihelyezett gyűjtődobozba. A megfestett kavicsokból egy nagy szívet formáztunk, annak jelképeként, hogy az
online oktatás alatt is tudunk együtt lenni, együtt tenni. Végül pedig
a Boldogságkavicsokat szétszórtuk a városban az iskola telephelyei
és az óvodák környékén. Ezzel még izgalmasabbá téve a programot.
Reméljünk, hogy jövőre még többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez és élvezik ennek a szép napnak az apró örömeit.
Berencsi-Eke Csilla tanító

i s k o l a

Főszervező: Berencsi-Eke Csilla. Társszervezők: Jászainé
Nádudvari Judit, Nánási Ágnes, Szabó Kinga és Vass Krisztina
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A tavasz beköszöntével az „iskola polgárainak” az évzárás is
eszébe jut. A tanári kar az utolsó dolgozatokat és az ilyenkor
megszokott iskolai rendezvényeket tervezi, a diákok az évvégi
jegyek javításán munkálkodnak. A nyolcadikosok általában megkezdik a búcsúzást, igyekeznek még kihasználni
az időt közös élmények
szerzésére, a középiskolák végzősei lázasan készülnek az érettségire. Idén azonban – a
múlt évihez hasonlóan – valószínűleg másképp alakul majd a tanév végének rendje. A járványhelyzet alakította bizonytalanság az
oktatási szektort is jelentősen sújtja: még nincs információ arról,
hogy visszatérhetünk-e a tantermi oktatásba, hogyan és milyen
feltételek mellett rendezik meg az érettségit, a szakvizsgákat, le-

het-e majd ballagást, tanárbúcsúztatást tartani? A diákok egyre
többen jelzik, hogy már nehezebben ülnek le egyedül tanulni,
motiválatlanok, hiányzik számukra a közösség, a szociális élet.
Az érettségi előtt állók körében általánossá vált a kétségbeesés.
Demotiváló
tényező
számukra továbbá az is,
hogy az intézmények
összekovácsoló
erejű,
életre szóló élményt nyújtó, tanórán kívüli eseményei, ünnepei
– a kirándulások, táborok, szalagavatók, ballagások – elmaradtak, vagy megtartásukról még nem döntöttek. Félő, hogy ezek az
évfolyamok élmények nélkül maradnak. Diákokat kértünk, hogy
őszintén meséljenek érzéseikről, félelmeikről.
Veres Violetta

d i á k f é l e l m e k

Puskás Rebeka, 8. osztály

A tantermi oktatást sokkal jobban szeretem, nem csak azért mert a barátaimmal
lehetek, hanem azért is, mert a digitális
oktatásban nem mindig merek kérdezni,
ha valamit nem értek. Olyan furcsa és személytelen. A felvételi szerencsére rendben
lezajlott, jól sikerült, de úgy érzem nehezebb volt így felkészülni, sok kérdésben
bizonytalan voltam, de igyekeztem itthon
nagyon sokat gyakorolni. Az osztály igazán nyolcadikra kovácsolódott össze, nagyon sajnálom, hogy ezt pont most nem
tudjuk kihasználni, hiszen a kirándulások
és iskolai programok valószínűleg elmaradnak. Hatalmas félelmem, hogy a ballagást sem tartják meg, ez az élmény nagyon
hiányozna az életemből. Ha rendhagyó
módon tartanák meg, akkor pedig nagyon
sajnálnám, hogy a családom és más számomra fontos emberek nem tudják velem
közösen megélni ezt az élményt, ezt a
nagy pillanatot! A másik nagy félelmem,
hogy szeptemberben, mikor elkezdem a
középiskolát, még mindig digitális oktatás
lesz. Rossz lenne, ha nem tudnám rögtön
megismerni az új osztálytársaimat, vagy
nem lenne elég időnk a felületes ismerkedésnél többre, hiszen a leendő új osztályom meghatározó lesz az elkövetkezendő
éveimben. Azért volt némi pozitívum is a
online oktatásban. Örültem, hogy nem kell
annyira korán kelnem, nem kellett sietnem reggelente és így nem is volt annyira
stresszes számomra a tanulás. Az osztálytársaimmal pedig a távolság rádöbbentett
minket, hogy mennyivel jobb együtt lenni,
együtt tanulni! Kár, hogy erre már valószínűleg nem lesz sok lehetőségünk!

Komáromi Bence, 12. osztály
Online oktatás… pfuuuu, több sebből vérzik :) Kimaradt az utolsó évünk, aminek
emlékezetesnek kellene lennie, amire felnőtt fejjel nosztalgiával gondolhatnék vis�sza. Ehelyett majd mesélhetek arról a gyerekeimnek és az unokáimnak, hogy otthon
ültünk a gép előtt és próbáltunk tanulni. Ez
az egész sajnos nem az én stílusom, őszintén szólva, nem tetszett ez a közel másfél
év. A napok szinte egybefolynak: délelőtt
digitális óráink vannak egészen délutánig,
utána készülünk a következő napra, szintén a számítógép előtt. Ezután szívesen
találkoznék a barátaimmal, de most nem
lehet. Pozitívumként azt tudnám kiemelni,
hogy nem annyira stresszes a tanulás, mint
mikor bejártunk. A személyes kontaktus
hiánya azonban számomra megnehezíti a
készülést, különösen matematikából. Eddig a matekórán – ha valamit nem értettünk – a tanárnő rögtön és gyorsan tudott
segíteni, most mire végigkérdezi, hogy ki
mit nem ért, már a jöhet is a következő óra.
Pedig ő mindent megtesz! Az érettségi miatt mindenkinek tényleges gyomorgörcse
van, nem tehetünk mást, mint hogy várjuk

az ezzel kapcsolatos bejelentéseket. Úgy
érzem, a bizonytalanság miatt is nehezebben tudok koncentrálni a készülésre. A
helyzetet most még elég kilátástalannak
látom, de reménykedek abban, hogy az
állam részéről minden segítséget megkapunk és a helyzetünk jó irányba halad.

Tóth Viktória, 12. osztály
Az érettségivel kapcsolatos félelmeim a
vírus miatt körülbelül a háromszorosára
nőttek. Rengeteget rontott a körülményeinken az online tanulás. A bennem újra és
újra felmerülő kérdések, mint: Hogyan fogok jó jeggyel leérettségizni majdnem egy
év digitális oktatás után? Vajon könnyítenek-e feladatsorokon? Eleget tanulok-e?
– egyre jobban zavarják a nyugalmam.

Az érettségire való felkészítésnek online
keretek között rengeteg veszélye van, az
egyik legnagyobb az, hogy a tanárok így
nehezebben, vagy egyáltalán nem tudnak
szemléltetni bizonyos dolgokat, amiket
az iskolai szertár eszközeivel könnyen
be lehetne mutatni. Az én tanáraim ettől
függetlenül mindent megtesznek és mindent megpróbálnak, ezúton is köszönöm
nekik! Számomra az egyre fogyó motiváció okozza a legnagyobb problémát, de
tudom, ezzel nem vagyok egyedül. A legfájóbb, hogy a korosztályunk mennyi mindenből kimaradt, amiből nem szabadott
volna, mert azok az események már nem
jönnek vissza! A szalagavató, a keringő,
az osztálykirándulások, a kisérettségik…
Igen szomorú, hogy ezek a fontos események a mi életünkből hiányozni fognak.
Talán csak az vígasztal, hogy mindezekről
egy jó és fontos dolog érdekében mondtunk le: a saját és az idősebb generáció
egészségének védelméért! Ám nagyon hiányoznak azok a megszokott napok a jó
társasággal, a hangoskodással, jókedvvel,
sőt még talán az iskolai viták is!
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hétköznapi túlélő praktikák
Bizonyos munkakörökben hasznosan is lehet tölteni a karantént

A járványhelyzet miatt másodszorra kellett karanténba vonulnia az országnak. A lakosságnak már van rutinja az otthonlétből, ezért sokan igyekeznek kihasználni ezt az időszakot. Így tesz néhány maglódi ember is, akik közül most hárman elmesélték, hogyan
is zajlanak a hétköznapjaik.
Kiss Nóra
Nagy Lászlóné Ani néni
Ani néni nyugdíjasként is nehezen éli meg
a bezártságot, ugyanakkor igyekszik nagyon vigyázni magára.
– A Nyugdíjas Egyesülettel sok helyre
kimozdultunk, sokat nyaraltunk, kirándultunk és kártyaversenyeket tartottunk. Ezek
most elmaradnak. Hiányzik a társaság, a jó
beszélgetések és a családi összejövetelek.
Remélem hamarosan jobb lesz – mesélte a
69 éves nyugdíjas, aki otthon is igyekszik
lefoglalni magát.

– Nem unatkozom, jön a tavasz és nagyon szeretem a virágokat. Lefoglalom vele
magam és szeretek bennük gyönyörködni.
Ezen kívül minden nap főzőcskézek, olvasok, tévét nézek, keresztrejtvényt fejtek és
most tanulom a papírfonást is – mondta Ani
néni, aki mindenkinek jó egészséget kíván
és azt tanácsolja: foglalják le magukat otthon, mert így az idő is jobban telik.

Saskövy Zsolt
Zsolt kifejezetten szerencsésnek érzi magát, hogy informatikusként már egy éve
otthonról dolgozhat.

– Ez több szempontból is jó: amellett
hogy a munkám nem szűnt meg, biztonságos környezetben, a napi 2 óra utazást elkerülve látom el a feladataimat. A távmunka
a családom számára is pozitív, hisz többet
lehetünk együtt. Bár a napi teendők többnyire lekötik az időmet, még így is többet
látom a gyermekemet, mintha bejárnék az
irodába – mesélte Zsolti, akinek persze
van, ami így is hiányzik a hétköznapjaiból.
– A karanténban a legjobban azt sajnálom, hogy a barátaimmal sokkal ritkábban
találkozunk, a kollégámat pedig szinte egy
éve nem láttam. Összességében úgy gondolom, hogy a vírus okozta változtatások számtalan előnnyel is járnak, ezek kényelmesebbé
és modernebbé teszik a mindennapjainkat.

Váli Józsefné Kovács Andrea
– Számomra a karantén a vállalkozásom
építésével telik. 2018-ban – amikor a
munkahelyemen változások kezdődtek –
döbbentem rá, mennyire fontos az, hogy
az ember több lábon álljon. Ekkor nyílt lehetőségem együttműködésre egy egyesülettel, és kezdtem a virtuális asszisztensi
tevékenységemet másodállású vállalkozóként – mesélte Andi, aki mostanra felhagyott korábbi munkájával, hogy teljes
erőbedobással a vállalkozását építhesse.

– Szeretném az általam nyújtott szolgáltatások körét folyamatosan bővíteni, hogy
minél szélesebb kört ki tudjak szolgálni.
Végzettségem és eddigi munkatapasztalataim is maradéktalanul ki tudom aknázni
ezen a területen. Mindig imádtam tanulni,
fejlődni, és kerestem a lehetőségeket, ami
közelebb vitt a home office-ban végezhető
munkához. Tanulás iránti vágyam érdekében elvégeztem egy webdesigner képzést,
és jelenleg online marketinget tanulok –
mesélte a családanya. Célja, hogy minél
több vállalkozóval megismertesse a virtuális asszisztencia előnyeit azzal a mentalitással és precíz hozzáállással, ami őt jellemzi.

Március 15-én, az előírásoknak megfelelően
csak szűk körben emlékeztünk 1848-49 hőseiről. Horváthné Kertész
Erzsébet képviselő as�szony, Kérges László és
Jenei Péter alpolgármesterek, valamint Németh Mihály
evangélikus lelkész vettek részt.
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Március 8. Nemzetközi Nőnap, mégsem emiatt marad emlékezetes a nagy nap. A koronavírus-hullám és az egyre romló járványügyi adatok miatt a kormány úgy döntött, hogy (egyelőre)
április 7-ig az óvodák és az általános iskolák is zárva tartanak,
az üzletek közül pedig csak a létfontosságúak maradhatnak nyitva. Milyen életre számíthatunk? Ki, hogy oldja meg ezeket a heteket? Mit tesz egy-egy helyi vállalkozás a bezárás ideje alatt?
Hogy oldódik meg az online tanulás?
Kodaj-Horváth Réka

Kurucz Enikő egy helyi vállalkozás tulajdonosa, édesanya, a
Chocolate Brown Hálózati Csokiszolárium partnereként március
8-án zárta be vállalkozását.
„Nagyon megdöbbentett minket a mostani bezárás, nem számítottunk rá, nem is értettük. De nem tétlenkedünk! Ezt a kényszerszabadságot arra használjuk fel, hogy a szalont felújítjuk, fejlesztjük,
még szebbé varázsoljuk. Újranyitáskor hadd érezzék a Vendégeink, hogy nagyon vártuk őket, itt mindig történik valami jó dolog,
értük! A szoláriumok működése a teljes fertőtlenítésen alapul!
A légtechnikája pedig mint egy hatalmas szivattyú, folyamatosan
szívja be a friss levegőt, saját átkeringetett levegőjét pedig kifújja
egy zárt szellőző rendszeren keresztül a szabadba, így a folyamatos légcsere biztosított. Nagy, 6 gépes szalon vagyunk, 100 m2en, így nem probléma, ha átlagosan két-három ember tartózkodik bent, hiszen a vendégek nem érintkeznek egymással. A pultra
kihelyezett vírusölő, kézfertőtlenítő szert mindenki használhatja
díjmentesen, mielőtt bemennek a kabinba. Ránk is vonatkoznak
a szabályok, ezért a maszk használat kötelező. A szoláriumok fertőtlenítésére eddig is nagy figyelmet fordítottunk, nagyon fontos
számunkra a tisztaság, a fertőtlenítés, hogy vendégeink biztonságban érezzék magukat nálunk, de a mostani helyzetre tekintettel,
naponta még többször takarítottunk és folyamatosan fertőtlenítettük (és fogunk is) mind a vendégteret, mind a kabinok területét,
a gépeket és minden más felületet.

Bár nem hisszük, hogy potenciális vírusveszély lenne nálunk
(egyes most is nyitva tartó üzletekben nagyobb zsúfoltságot, fertőzésveszélyt tapasztalok, mint ami nálunk lenne, ha nyitva lehetnénk), bízunk benne, hogy ezzel a bezárással mi rásegítünk
a járvány lelassítására, és hamarosan nyithatunk! Nagyon sok
vendégünk számára az egyetlen kikapcsolódási forma, pihenés
vagyunk, és ebben a nehéz helyzetben igenis szükségük van az
embereknek arra, hogy egy kis napfény érje a testüket, lelküket,
hogy feltöltődjenek!”
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Molnár Andrea szintén egy helyi vállalkozás tulajdonosa, édesanya.
„Üzletünk, a maglódi Suli Bolt vevőköre lakossági vevőkből, elsősorban óvodás és iskolás gyerekek szüleiből, vállalkozókból,
cégekből, és oktatási, nevelési, egészségügyi, közigazgatási intézményekből áll. Őket szolgáljuk, nekik segítünk nap mint nap.
Ahogy ők a mi életünkhöz, úgy a mi üzletünk pedig az övékéhez
több szálon kötődik. Több problémájukra, sokféle eszközigényükre igyekszünk rendszeresen megoldást kínálni.
Ahogy a kötelező zárásról hírt kaptunk, első gondolatom az
volt, hogyan leszünk meg egymás nélkül. Rögtön teljes volt az
egyetértés köztünk kolléganőmmel, Évával, hogy a lehető leghasznosabban kell töltenünk az időnket. Így aztán az üzletünket
felforgató, szinte a teljes árukészletet áttekintő feladatba kezdtünk, egy olyan adatbázis létrehozásába, ami a hamarosan induló
webshopunk alapja lesz. Örülök, hogy elindulunk végre a webes
kereskedelem útján, hisz az nem csak a nehezebb időkön segít át
minket, hanem bárki számára bármikor elérhetővé teszi az üzletet.
A másik fontos teendőnk – ami minden tavasszal aktuális – az
a következő őszi iskolaszezonra történő felkészülés. Most, hogy
már a Maglód Újság hasábjain keresztül a szülők is megismerkedhettek a tanító nénikkel, nekünk is fontos feladatunk, hogy
elkezdjük az előrendelések összeállítását annak érdekében, hogy
felkészülten, gazdag író- és iskolaszer választékkal szolgáljunk.
Magánéletemben pedig – kihasználva az állami segítségnyújtást – régóta halogatott lakásfelújításba kezdtem, hogy a gyerekeimnek és nekem is élhetőbb és komfortosabb életteret biztosítsak.
A gyerekeim életébe nem hoztak nagy változásokat a szigorítások, hiszen a középiskolás gyermekeim már november óta
kénytelenek az új körülményekhez igazítani a tanulásukat. Bár
a gyerekek bámulatosan rugalmasan tudnak alkalmazkodni, de
a társaktól és a tanári segítségtől való távolság őket is próbára
teszi. Különösen érettségiző fiammal tudok együttérezni, aki magára maradt élete első nagy megpróbáltatása idején, az érettségi és
a továbbtanulás időszakában. Ezen az úton főleg a kiszámítható
és biztonságos körülmények, valamint a lehető legjobb eszközök
biztosításában szorulnak a segítségemre.”
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Bacsa Zsóka vagyok. Mindig is érdekelt a rajzolás és a festészet, itt, Maglódon, hét évig jártam Csépe Milla és Nánássy Zita tanárnőhöz festészetre. Akkor
éreztem igazán, hogy képzőművészettel

köztünk élő
érdekes emberek

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
Dr. Takács Béla vagyok, jogász, Maglód aljegyzője. 2005-ben, 25 évesen szerettem bele a
népi kultúrába, a táncházak világába. Különösen a moldvai csángó táncházak világa fogott
meg, és kezdetekben autodidakta módon, majd
később a mesterektől is tanulva ismerkedtem a
csángó népi furulyákkal. Egyszerre tanultam
meg népi táncolni, és népi muzsikálni felnőtt
fejjel. Vallom, hogy ezeket a dolgokat soha
nem késő elkezdeni. A tánc mára csak táncházaké az életemben, de az együttes muzsikálás
sokáig aktív maradt, azt csak a koronavírus tudta megtörni. Moldvai csángó népzenei formációinkkal, a 2007-ben alakult Hettyenfütty Zenekarral számtalan táncházban, folkkocsmában,
lakodalomban szolgáltattuk a talpalávalót az
elmúlt évek során, és bízom benne, hogy a vírushelyzet elmúltával újból belevetjük magunkat a táncházi forgatagba. Ismerkedésképpen
mindenkinek szeretettel ajánlom a 2016-ban
megjelent Tovafelé című albumunk szerzeményeit, amely az alábbi oldalról ingyenesen
letölthető, meghallgatható: https://soundcloud.com/fuetty-hettyen

szeretnék foglalkozni, amikor elkezdtem
tanulmányaimat a Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumban, ahol most vagyok ötödéves. Szobrász szakon tanulok,
jelenleg a vizsgamunkámon dolgozom.
Bár sokat foglalkozom festészettel, de a
szobrászat az, amiben a leginkább ki tudok
teljesedni, és ami a legközelebb áll a szívemhez. Maglódon 2017-ben vettem részt
egy kiállításon és szobrász szakon minden
évben van egy évvégi kiállításunk. A Képzőművészeti Egyetemen szeretnék továbbtanulni, látványtervező szakon.

MAGLÓD ▪ 2021 ▪ ÁPRILIS
Kamarás Zoltán vagyok, a MagHáz hangtechnikusa. Nagy
családból származom, házasságkötésemig Gyömrőn éltem, azóta Ecseren élek. Két fiam, két leány unokám van. Végzettségem
tervberuházó műszaki ellenőr, mely munkát a privatizációig végeztem, utána kisebb magánvállalkozásban, majd nyugdíjba lépésemig kulturális szervező munkatársként dolgoztam Ecseren, a
Rábai Miklós Művelődési Házban.
A rendezvények, a színpad világa közel áll hozzám, gyerekkorom óta színpadon vagyok mint zenész, később mint rendezvényszervező is. Tizenöt évesen már zenekarban játszottam, írtam
dalokat. A Budapesti Rhythm & Blues Fesztiválokat 1992 és 1998
között én szerveztem. A hazai rock blues világ legnagyobbjai mellet fellépési lehetőséget kaptak feltörekvő együttesek is, de volt
amerikai fellépő is, egy alakommal a Rolling Stones gitárosa,
Mick Taylor is vendégem volt.
Az utolsó zenekarom, mely harmincöt évig működött, a TengsLengs, ahol a basszusgitárosi poszt mellett a zenekarvezető is én
voltam. A nyolcvanas évek megkerülhetetlen zenekara voltunk,
saját klubunk volt, ott voltunk minden nagyobb fesztiválon, állandó helyünk volt a Sziget rendezvényein, egyetemi, főiskolai
rendezvényeken, fesztiválokon. Ez idő alatt kiadtunk egy kazettát,
két CD-t, készült rólunk egy dokumentumfilm – ami a Magyar

Madár Olga vagyok, egy Duna–Tisza
közi kisvárosban, Solton születtem. Az
első szakmám porcelánfestő, a második
tűzzománcozott dísztárgykészítő. Néhány
évig tűzzománcot taníthattam Budapesten
és Kecelen. Az oktatás mellett lehetőségem volt a saját elképzeléseimet is megvalósítani, több csoportos és egyéni kiállításon is részt vettem Budapesten, Kalocsán,
Madocsán, Solton, Gyergyószentmiklóson, Maglódon, Hajóson.
2011-ben költöztünk Maglódra férjemmel és két kislányunkkal, harmadik kislányunk már itt született. Igyekeztünk már
a kezdetektől fogva részt venni a város
kulturális életében, hozzátenni azt a kis
szeletet, amit mi tudunk nyújtani az itt élő
embereknek. Szerencsére nagyon nyitott
városlakókkal találkoztunk, az évek során
a Tamási Áron Erdélyi Kör tagjai lettünk,
de más egyesületek munkájában is tevékenyen részt veszünk. A Maglódi Mesefalu
rendezvényen minden évben részt veszünk.

Filmszemlén bemutatásra került – több, a hazai rock blues élettel
foglalkozó könyvben kaptunk fejezetet, majd megjelent velünk
egy riportkönyv. Fellépést már nem vállalunk, de a dalszerzést
a mai napig művelem, néhány dalom meg is található a youtube
csatornámon. A hangtechnikusi munkát nyugdíj mellett, örömmel
csinálom, színpadi emberként az előadás részesének érzem magam, nagyon fontosnak találom minden produkció sikerét.

A Gyergyószentmiklósi kiállítás alkalmával ismerkedtem meg Bajna György
újságíróval, akivel közösen készítettünk
két könyvecskét. Két gyergyói legendát:
a Both vára történetét és a Gábor deákot.
Később készítettem egy Galagonya bohócos foglalkoztató könyvet is, meseképekkel, színezőkkel, feladatos oldalakkal.
Illusztráltam verses mesekönyvecskét,
Kacaj Panka Mesetára CD borítót, illetve
logót is. Kettő, gyermekeknek szánt évszakos-feladatos színezőt is illusztráltam
a Varázsbab meseműhely számára. Mindig
is nagyon szerettem a meséket. Hallgatni,
olvasni, sőt egy ideig gyűjtöttem is mesekönyveket…
Talán a mesék őszintesége, közvetlensége, bizonyos fokú kiszámíthatósága fogott meg a leginkább. Három kislányunknak is szívesen olvasok mesét, rajzaimon
gyakran megjelennek ők is egy-egy figura
képébe rejtve. Gyakran inspirálnak, ötleteket adnak egy-egy új munka, megrendelés

készítésekor. Célom további mesekönyvek, versek, játékok, foglalkoztató könyvecskék illusztrálása.
Az alkotás mellett tűzzománc foglalkozásokat is tartok évek óta gyermekek és
felnőttek számára. Tavaly nyáron a Várkert
Bazárban tűzzománcoztunk a gyermekekkel egy tematikus foglalkozássorozaton,
ősszel pedig a Hámori Házban felnőttekkel dolgoztunk együtt. Maglódon is több
városi rendezvényen kézműveskedhettem,
a Tamási Áron Erdélyi Kör segítségével
pedig már két évben is kézműves napokat
szerveztünk szociálisan rászoruló gyermekek számára.
Különböző mesés tárgyak is készülnek
a műhelyemben: mesebögrék, mesedobozok, tűzzománc ékszerek. Feladatomnak
érzem, hogy ebben a globalizáló, felgyorsult világban a mesék világára, az őszinteségre, az egymás felé fordulásra hívjam
fel a figyelmet. Rajzaimon és minden munkámon a harmóniát, a szeretetet szeretném
sugározni az emberek felé. 2020 augusztusában nagy megtiszteltetés ért: Maglód városától Domján Edit díjat kaptam kiemelkedő képzőművészeti munkásságomért.
facebook.com/tuzzomancrajz
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GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

víz-, gáz-, központi fűtés szerelés
gázkészülék javítása, karbantartása,
cseréje és beüzemelése

non-stop hívható: +36 70 405 00 30

J U D I T- I N G AT L A N
JUTALÉK 2%

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

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

YA -B

A

K

AJ
Hirdessen aU TMaglód
újságban!
06 29 326 222
ÁLLATORVOSI
maglodujsaghirdetes@gmail.com
Dr.Téglás
RENDELÔ

Csilla

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J

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

A

UT

UT

A

K

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

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

12

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
Ultrahangos
29/328-353
Maglód, 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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Kedves MASZAT-tagok, Túrázók!

Sajnos hosszú ideje már, hogy nem tudtunk jelentkezni szervezett programokra történő felhívással s ez még most sincs
másképp. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan enyhülés fog
bekövetkezni a járványban és ismét tudunk veletek találkozni
szabadtéri programjainkon.
Addig is, arra szeretnénk kérni a velünk szimpatizáló túratársakat,
tagjainkat, a velünk rendszeresen, vagy alkalomszerűen együtt
kirándulókat, hogy az előző évekhez hasonlóan - amennyiben lehetőségetek engedi, éljetek az SZJA 1% felajánlási lehetőséggel a
MASZAT SE részére! A rendelkező nyilatkozaton kérjük, hogy
a következő adószámot tüntessétek fel: 18408582-1-13. Köszönjük előre is a felajánlásokat, amelyeket az eddigiekhez hasonlóan, a továbbiakban is színvonalas események megszervezésére
fogunk felhasználni!
A MASZAT SE vezetőségének nevében, üdvözlettel:
Bota Zoltán, MASZAT SE elnök

2. világháborús
szárnyas akna Maglód
határában

Szárnyas aknát találtak a maglódi határ Üllőhöz közeli területén.
A 82 mm-es aknára egy helyi „kincskereső” bukkant fémdetektorral, aki
azonnal értesítette a hatóságokat.
A területet lezárták és az aknát hatástalanították a tűzszerészek.
Fajka Szilvia sajtóreferens
A 112 az Európai Unió tagállamainak
a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, amelynek hívásával azonnali segítség kapható a készenléti
szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem). A 112es segélyhívószámot közel 30 évvel
ezelőtt az Európai Unió kezdeményezése alapján hozták
létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy rendőrt szeretnének
hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és
mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható.
Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha
nincs hálózat a mobiltelefonon.
Hol fogadják a 112-es segélyhívást?
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket
az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.

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

Szelektív hulladékok
szállítási rendje
Maglód, 2021 április
csomagolási 1.; 15.; 29.
zöldhulladék 6.; 20

május
13.; 27.
4.; 18.

június
10.; 24.
1.; 15.; 29.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink
szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon,
az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére
használttól eltérő, jól láthatóan megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás zsák helyezhető ki.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink
2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló,
zöld színű, emblémás, lebomló) biztosítanak.

Bővebb információ honlapunkon található.
DTkH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Kút utca 5.
06-53-500-152, 06-53-500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www. dtkh.hu
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
elhunyt szerettünket, Farkas Sándort (1958–2021)
elkísérték velünk utolsó útjára és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Segélyhíváskor mit kell mindenképpen
elmondani?
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora
jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények
és a lehetőségek függvényében amen�nyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):
• a bejelentő neve, telefonszáma;
• az esemény helyszíne;
• mi történt, kinek van szüksége segítségre;
• az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
• esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
• az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.
Mi történik, ha valaki indokolatlanul felhívja a 112-es
segélyhívószámot?
A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik
valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak.
http://www.police.hu/hu/112

▪ 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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• 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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Megtorpanva, de törve nem

Amilyen jól indult a februári időszak felnőtt
labdarúgó együttesünknek, olyan rossz, sőt
sokkal rosszabb lett a folytatás. Kettő győzelem után öt vereség következett, és három
esetben a gólszerzés sem sikerült. A vesszőfutás oka leginkább a keret szűkösségében
keresendő, amit a sok sérült játékos, illetve az eltiltások eredményeznek, de az sem
elhanyagolható tény, hogy egy kivételével,
az élmezőny tagjaival, vagyis komoly játékerőt képviselő együttesekkel találkoztunk.
A negatív szériának egy pozitív hozadéka is
akadt: Ofella Gergő után egy újabb tehetséges, 16 éves játékosunk, Kovács Máté is bemutatkozhatott a felnőtt együttesben. A sok
vereség ellenére csapatunk továbbra is a
középmezőnyben, egész pontosan a nyolcadik helyen áll, de ahhoz, hogy a bajnokság
végén ne kelljen izgulnunk, újra bele kell
kezdenünk a pontgyűjtésbe.
VECSÉS – MAGLÓDI TC 3–0 (0–0) Maglódi TC: Bene M. – Kalina T., Petric B.,
Halász B., Tatai T., Lázár Zs., Németh R.,
Seregy T., Sándli M., Molnár D. (Horváth
R. 60p), Fischer Zs. Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Nem szoktam magyarázkodni és egy 3-0-ra elveszített találkozó után nem is ildomos. Jobb volt a Vecsés,
ezért jár nekik a gratuláció. Minden mérkőzés más, reméljük a Biatorbágy ellen már
jobb teljesítményt nyújtunk és nyerünk, ezért
keményen fogunk dolgozni.  MAGLÓDI
TC – BIATORBÁGY 0–1 (0–1) Maglódi
TC: Bene M. - Halász B., Petric B., Kalina
T., Borsos G., Horváth R. (Poncok Cs. 75p),
Seregy T., Németh R., Lázár Zs., Sándli M.,
Fischer Zs. (Molnár D. 85p) Kopunovics
Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Gratulálok a Biatorbágynak!  BUDAKALÁSZ
– MAGLÓDI TC 2–1 (0–1) gól: Sándli M.
Maglódi TC: Bene M. – Kalina T., Petric
B., Halász B., Tatai T. (Poncok Cs. 70p),
Lázár Zs., Borsos G., Németh R., Seregy T.,

Sándli M. (Ofella G. 82p), Fischer Zs. Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC):
Gratulálok a három pont megszerzéséhez a
Budakalásznak. Továbbra sem vagyok hajlandó alibizni, magyarázkodni és kifogásokat keresni. Dolgozunk tovább, próbálunk
javítani.
MAGLÓDI TC – NAGYKÁTA 3–5 (2–3)
gól: Borsos G., Poncok Cs., Fischer Zs.
Maglódi TC: Bene M. – Kovács M., Petric
B., Ofella G., Borsos G., Poncok Cs., Seregy
T., Németh R., Lázár Zs., Tatai T., Fischer
Zs. Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Jelenlegi helyzetünkből igyekszünk
a legtöbbet kihozni. Szívből gratulálok fiatal
játékosainknak, és egyben meg is köszönöm
a segítségüket. Biztos vagyok benne, hogy
szép pályafutás áll előttük. A Nagykátának
gratulálok a három pont megszerzéséhez.
Sikerrel vette első tavaszi akadályát az
U15 és az U19-es korosztályunk. A Baranyai Pál vezette serdülő együttesünk
– döcögős játékkal – a Dány vendégeként
aratott 2-1-es győzelmet, míg ifjúsági
együttesünk hazai pályán, kétgólos hátrányból felállva tudott 3-2-re nyerni. Az U17-es
és U14-es csapatunk lapzártánk után kezdi
tavaszi szezonját. Kisebb korcsoportjaink
Bozsik rendezvényei felfüggesztésre kerültek a járvány miatt. Hogy lesz-e a tavasszal
rendezvény, csak a későbbiekben derül ki.
U15 DÁNY KSK – MAGLÓDI TC 1–2
(0–1) gól: Fodor D., Lengyel R. (11-esből)
Maglódi TC: Nagy Zs. – Lengyel R., Fodor D. (Nagy B. 78p), Matók B., Marton
B., Kristóf L., Karajos K., Nagy B. (Kiss
K. 41p), Kovács Bálint, Kovács Barnabás
(Angyalosi P. 79p), Gyenes G. Baranyai Pál
(edző, Maglódi TC): A szezon első mérkőzésén csak a három pont megszerzésének tudok örülni. A játékunk akadozott, igaz ezen
nem is csodálkozhatunk, hiszen nem tudtunk
elegendő mennyiségben nagy pályán edzeni.

U19 MAGLÓDI TC – BUGYI 3–2 (1–2)
gól: Szabó K., Csongrádi K. (11-esből), Teiner G. Maglódi TC: Kormány B. – Németh
M. (Szarka D. 46p), Nagy A., Hantosi B.,
Skultéty D., Csongrádi K., Holkó M. (Fekete D. 46p), Papellás P., Varga V. (Juhász
D. 46p), Szabó K., Teiner G. (Vadon B.
90p). Kántor Krisztián (edző, Maglódi TC):
A mérkőzést egy kicsit álmosan kezdtük, a
semmiből kaptunk két gólt. Az idő előrehaladtával kezdünk felébredni és még a félidő
előtt szépítettünk. A szünet után uraltuk a
játékot, aminek meg is lett az eredménye:
sikerült megfordítani a mérkőzést, ami azt
mutatja, van tartása a csapatnak. Gratulálok
a srácoknak a szép teljesítményhez!
Futsal csapatunk, a Gyöngyös ellen elszenvedett nagyarányú vereséget követően
már nem hibázott. Az így bezsebelt 12 pont
pedig azt jelentette, hogy a hetedik helyről a
biztos felső-házat jelentő harmadik pozícióba masírozott előre. Mádon (10-3) és Miskolcon (9-1) nyert együttesünk, míg a Nyírség és a Nyírbátor lemondta az ellenünk
vívott találkozót, így 3-0-al lett igazolva
számunkra a le nem játszott mérkőzés.
A Felső-ház küzdelmeit március 22-én,
Tápiószentmártonban, a Kincsem vendégeként kezdi meg együttesünk.
Felnőtt NB II. eredmények:  Mád – Maglódi TC 3–10 g: Seregy T. 7, Simon Zs.,
Petric B., Papp R.  Maglódi TC – Nyírség
3–0 – játék nélkül  MEAFC-Miskolc –
Maglódi TC 1–9 g: Simon Zs. 5, Seregy T.,
Vékei N., Vadászi E., Petric B.  Maglódi
TC – Nyírbátor 3–0 – játék nélkül
A legkisebb labdarúgó korosztályokhoz
hasonlóan kézilabda csapataink is csak
edzéseket tarthatnak, mert a szakági szövetség felfüggesztette versenyek megrendezését. Végleges döntés itt sincs, a járvány
enyhülése esetén elképzelhető a folytatás.
www.maglodtc.hu

A képen (korábbi felvétel) balról jobbra  hátul: Merczel János, ügyvezető elnök, Seregy Tamás, Simon Zsolt, Poncok Csaba,
Érsek Róbert, Vékei Nándor, Németh Gusztáv csapatvezető, Haffner György vezetőedző, Haffner Tamás technikai vezető
 elöl: Pavlovics László buszsofőr, Matus Tamás, Papp Richárd, Petric Branko, Vadászi Edwárd, Lipők Benjamin, Horváth Richárd
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