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m á j u s fa

anyák napja

pünkösd

Az ókori Rómában május első napján ünnepelték a termékenység istennőjét, Maiát, és
a természet virágba borulását. A céhek már
a középkorban is tartottak majálist. A májusfa a fiatalság, a természet újjászületése
és a szerelem szimbóluma. A népszokásról
a 15. századból valók az első feljegyzések.
Május elsejei közösségi rendezvény díszeként sokfelé állítanak májusfát a települések központjában, melyet – táncmulatságot
követően – pünkösdkor döntenek le.

Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vis�sza, ahol tavaszi ünnepségeket tartottak
Rhea, az istenek anyja, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. Magyarországon 1925. március 8-án tartották az első
Anyák napját, melyet a következő évtől május első vasárnapján ünneplünk
virággal, verssel, apró ajándékokkal.
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat,
a nagymamákat és a dédmamákat!

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és
hétfőn tartott keresztény ünnep, a Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra. A Szentlélek az Atya és
a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja,
áradása. A csíksomlyói búcsú hagyományáról a 15. századból maradt fenn az első
írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi
zarándoklatról. A nagyar kultúrában több
népszokás is kötődik az ünnephez, legismertebb a pünkösdi király választás.

gy e r m e k n a p
Gyermeknapot először Törökországban tartottak 1920-ban,
azóta a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain. Magyarországon az Országos Gyermekvédő
Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is
rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben. 1906-ban 46,
1907-ben 612, 1908-ban pedig 2262 vidéki város és község vett

részt a gyermeknap megünneplésében. Az 1920-as években vált
rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját gyermeknappá nevezték ki. 1931-től 1943-ig Nemzeti Gyermekhetet
tartottak május első felében. 1950-től minden év május utolsó
vasárnapja gyermeknap, melynek célja a világ figyelmét felhívni
a gyermekek helyzetére, jogaira.

fokozatosan kinyit az ország, továbbra is tartsuk be a szabályokat!
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ö n k o r m á n yz at i h í r e k
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A KULTÚRÁÉRT!

Magyarország Kormánya a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése érdekében a Szakmai Döntőbizottság döntését jóváhagyva, Maglód Város Önkormányzatának
10 millió forint összegű támogatást ítélt meg. A támogatás a város kulturális életének
újraindításához biztosít forrást. A szakmai
tervet és az újraindítás programját a MagHáz munkatársai készítik el.

ÁRKON-BOKRON

A település rendezettségét nagyban meghatározza a járdáink tisztasága, a csapadékvízelvezetést árkaink állapota. Nemcsak a település összképét rontja egy-egy
rendezetlen utcafront, benőtt növényzettel
övezett járhatatlan járda, hanem az árkok
tisztán tartása is különösen fontos, főleg
most a tavaszi esőzések idején.

JÁRDAFELÚJÍTÁS KEZDŐDIK

A Belügyminisztérium önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében, belterületi járdák
felújítása alcímen 30 millió Ft-os vissza
nem térítendő támogatásról döntött, kötelező 10 millió Ft önrész vállalása mellett.
A támogatás keretében május hónapban
kezdetét veszi az Ulicska köz, a Jókai,
az Andrássy és a Liszt Ferenc utcákban
a járdafelújítás. A felújítással a vasútállomás, a buszmegállók és az oktatási intézmények gyalogos megközelíthetősége
válik biztonságosabbá.

CSOMAGPONT NYÍLT

Magyarország egyik legnagyobb elektronikai webáruháza, az Alzabox önkiszolgáló csomagátvevő pontot létesített városunkban. Az érintés nélküli internetes
vásárlást megkönnyítő átvételi pont a Kertész Károly Stadion lekövezett bejáratánál
létesült. A csomagátvevő pont szabadon
megközelíthető, ezért 0-24 óráig felvehetik az ide érkezett csomagjaikat.

RÉGÓTA VÁRT FELÚJÍTÁS

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából az Utiber Kft. megkezdte az állami
tulajdonú 3111. sz. út felújításának tervezését. A közútkezelő tájékoztatása szerint a júniusig elkészülő tervdokumentáció alapján az év második felében lefolytatják a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.
Zökkenőmentes folyamatot feltételezve a tél beállta előtt megújul az Ecseri út, Wodianer
utca, Fő utca rossz minőségű szakasza, valamint a Katona József utca teljes hossza.

III. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET

A felmondási idő 6 hónapja alatt dr. Babos Örs Leventének nem sikerült eladnia a maglódi praxist, ezért Maglód Város Önkormányzata az átmeneti időszakra helyettesítő orvosokról gondoskodott, hogy a betegek ellátása biztosítva legyen:
Dr. Simon József
Dr. Farkas László
hétfőn 14:00–18:00 h
szerdán 8:00–12:00 h
kedden 8:00–12:00 h
csütörtök, pénteken 14:00–18:00 h
A vírus elleni oltást a körzetben dolgozó asszisztens, a családsegítő szolgálat és az önkormányzat szervezi. Rendelő címe: 2234 Maglód, Wodiáner utca 15.
Telefon: 06 29 324 421, 06 70 420 6333 – Asszisztens: Korojánné Máthé Ildikó

Az önkormányzat 3/2015.(II.16.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak szerint: 6§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az,
aki a) az általa használt, illetve tulajdonát
képező ingatlant hosszú időn keresztül
nem műveli meg, nem tartja rendben és a
gyomtól, gaztól hatósági felszólítás után
sem tisztítja meg, továbbá az a használó
vagy tulajdonos, aki belterületi ingatlanán
hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók
elszaporodását elősegíti; b) az ingatlan és
az ingatlan előtti járda tisztántartásáról
(hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről)
nem gondoskodik; c) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt
nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja. Ez esetben
közterületfelügyelőink első körben felszólítanak, ezt követően bírságot szabnak ki,
illetve szabálysértési eljárást indíthatnak
az ingatlan tulajdonosa ellen. Tartsuk tisztán a környezetünket, tegyünk együtt egy
rendezettebb, szebb és tisztább Maglódért.
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COVID19 PANDÉMIA

2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar Európát, így Magyarországot
is elérte. Jelenleg a járvány harmadik
hullámának tetőzése tart, továbbra is
érvényben vannak a védelmi intézkedések, zajlik az oltási program és azzal
párhuzamosan elindult a lépcsőzetes
újraindítás. Jelenleg még nem tudni,

hogy az újraindítás hogyan befolyásolja a rendezvényeket, városi eseményeket, azonban a legfontosabb a lakosság
biztonsága, ezért polgármesteri döntés
alapján Maglódon bizonytalan ideig
szabadtéri rendezvény nem tartható.
Ezen intézkedés a járványügyi helyzet
kedvező alakulása esetén visszavonható. A járványból az egyetlen kive-

HELLOPARKS MAGLÓD!

Magyarország egyik vezető ingatlanfejlesztőjéhez, a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks Maglódon alakítja ki
legújabb ipari és logisztikai központját HelloParks Maglód
néven. A projekt megvalósításában a Market Építő Zrt. vesz
részt fővállalkozóként, a helyszíni munkálatok már meg
is kezdődtek. A Market Építő Zrt. munkájával a HelloParks Maglód első ütemében mintegy 46 ezer négyzetméteres raktárcsarnok épül. A Market rendkívül rövid határidővel
építi meg a központot: augusztusban már át is adják az első
bérlőknek beköltözésre az elkészült projektet.
A maglódi fejlesztés fontos mérföldkő a Futureal-csoport életében is, amelynek célja, hogy a HelloParks az ipari és logisztikai piac egyik meghatározó szereplőjévé váljon
Magyarországon. A HelloParks Maglód ennek megfelelően
kulcsszerepet tölthet be a magyar logisztikai szektor erősödésében és a hazai versenyképesség növekedésében.
Az M0-s autóút, az M4-es és az M5-ös autópálya, valamint
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében fekvő, 46
hektáros területen összesen 193 ezer m2 raktár- és ipari terület
kialakítására van lehetőség. A fejlesztés első ütemében egy
közel 46 ezer m2-es raktárcsarnokot hoz létre a Market – ez
a HelloParks Maglód első épülete lesz. A csarnok területén
mintegy 250 fő dolgozik egyidejűleg.

Az oldalpárt összeállította: Fajka Szilvia sajtóreferens

zető utat a védőoltás jelenti, amely
Magyarországon ingyenes és önkéntes, a www.vakcinainfo.gov.hu
honlapon lehet regisztrálni.
Ezúton is köszönjük az egészségügyben dolgozó orvosok, asszisztensek
és a védőoltás szervezésében közreműködők áldozatos munkáját.

A parkba elsősorban logisztikai, illetve városi disztribúciót
végző szolgáltatókat, könnyűipari gyártókat és összeszerelő vállalkozásokat várnak, de ki tudják elégíteni a speciális igényeket
is. Az első épületnél a minimális bérbe vehető terület 3200 m2
lesz, a következő ütemben pedig a kisebb üzemméretű bérlők
számára akár 500 m2-es bérlemények is elérhetőek lesznek
majd.
A telekhez szükséges közműcsatlakozások kialakítása a
telken belüli előkészítő munkákkal párhuzamosan zajlik.
A projekt első ütemében több mint 160 darab parkolóhelyeket
alakítanak ki, ebből 45 darab az épület előtti területen létesül.
A fenntarthatóság és emberközpontúság a projekt két hívó szava.
A tervezett, egyenként 20-90 ezer m2 közötti alapterületű, modern kialakítású létesítmények közös jellemzője, hogy
az energiahatékonyságot és a környezetkímélő üzemeltetést
biztosító okos megoldások révén teljesítik majd a BREEAM
fenntarthatósági szabvány előírásait.
A bérlők munkavállalóinak igényeit szem előtt tartva, a kikapcsolódást segítő szabadidős- és közösségi szolgáltatások
is megtalálhatóak lesznek az élhető, emberközpontú logisztikai parkban. Szintén a fenntarthatóságot szolgálja, hogy a
bérlők a park területén elektromos golfkocsikkal közlekedhetnek.
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h a s z n á lt s ü t ő o l a j b e gy ű j t é s
A környezettudatosság fontos az élet minden területén. Vannak, akik elkötelezettek
ezen a téren és megtesznek minden tőlük
telhetőt, hogy élhetőbb legyen világunk.
Maglódon a használt sütőolaj begyűjtés
világunk környezettudatosságának egyik
piciny szelete, és a mi feladatunk, hogy ezt
hosszútávra meghonosítsuk. Először a márciusi Maglód újság írt róla, hogy kihelyezésre kerültek a használt sütőolaj begyűjtő
edények Maglódon. (Örömmel tapasztaljuk, hogy azóta több más környékbeli településen is szaporodnak a gyűjtőpontok.)
Érdeklődtem a begyűjtési helyszíneken,
hogy mik a tapasztalatok, hogyan veszik
figyelembe és mennyire használják ki ezt
a lehetőséget a lakosok.  A Sugár út 48as szám alatt található a 100 forintos bolt.
A kapun belépve jobboldalt került kihelyezésre a begyűjtő edény. A tulajdonos elmondta, hogy már több alkalommal megtelt
olajjal és kicserélték. Mivel még újdonság a
begyűjtés, egy kicsit bizonytalanok az emberek, de fokozatosan többen és többen hozzák ide a már elhasznált olajat. Nyitvatartási időben bárki hozzáférhet a konténerhez
(gyűjtőedényhez).  A központi iskolába a
felső tagozathoz és a nyaralói alsótagozathoz is kerültek begyűjtő edények. A cég,
amely elszállítja a feleslegessé vált olajat,
javasolta, hogy az iskolák és óvodák a legjobb helyszínek a begyűjtésre. Az iskolában
a bejáratok körül vannak elhelyezve a konténerek. Sajnos, mivel az iskolák a vírushelyzet miatt nem voltak nyitva, még nincs elegendő tapasztalat az iskolai helyszínekkel
kapcsolatosan.  A Perczel Mór utca 2/A

alatt található a Farkasordító autószerelő
műhely. A tulajdonos környezetvédelemmel is foglalkozik, ezért vállalta, hogy begyűjtő pont legyen. Az autós bolt mögötti
második épület előtt a bejárattal szemben
egy jól látható helyen található a begyűjtő
edény. Hétköznapokon 8 és 17 óra között
lehetséges az olaj leadása.  Igazi sikertörténet a Kisközért ABC, a Kossuth Lajos
utca 114. szám alatti begyűjtő hely. Az üzlet
tulajdonképpen a hét minden napján nyitva
van, azonban a közért tulajdonosa úgy helyezte el a begyűtő edényt, hogy bármikor,
azaz éjjel-nappal lerakható a használt olaj.
Mivel a Maglódi Nyaraló állomás közvetlen szomszédságában található, így az uta-

zó közönség is jól ki tudja használni. Innen
volt eddig a legtöbb használtolaj elszállítás
Maglód tekintetében.  A Kata-pult ABC
a Katona József utca 64. szám alatt található. A bolt tulajdonosa elmondta, hogy van
igény a begyűjtésre. Kezdik megszokni az
emberek, és egyre többen hozzák el használt olajaikat. A bolt udvarán lett elhelyezve
a gyűjtőedény, és nyitvatartási időben H-P
6-19, hétvégén pedig délelőtt látogatható a
bolt udvara ebből a célból.  Továbbá két
óvodában vannak gyűjtőedények. Sajnos
nagy tapasztalat még az óvodáknál sem
lehetséges, mivel a kormánydöntés értelmében sokáig zárva voltak. A Hétszínvirág
óvodának az iskolával határos kerítésénél
található kiskapunál lehetséges a használt
olaj elhelyezése. Reggelente 7 órakor a közterületre kihelyezésre kerül a gyűjtőedény,
hogy mindenki hozzáférjen, és 13 órakor
technikai okok miatt visszakerül az óvoda
elzárt területére. A Szivárvány óvodában az
udvaron lett elhelyezve a gyűjtőedény, így a
lakosoknak az intézmény nyitvatartási idejében lehetséges az olaj elhelyezése.
Összességében megállapítható, hogy a
február vége óta igénybe vehető szolgáltatást
használja a lakosság, de nem egyszerű megoldani, hogy a háztartások széles köre számára megfelelő helyen és időben elérhetőek
legyenek a használt sütőolaj lerakók. Még a
begyűjtési folyamat elején tartunk, így tisztelettel kérem az embereket, hogy legyenek türelemmel, ha valahol nem elég „olajozottan”
haladna a folyamat; de kérem, használják ki
egyre többen ezt a lehetőséget.
Kérges László alpolgármester

nem szúrja a szemét a szemét?
Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre, magántulajdonú,
bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi
ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, építési
és veszélyes hulladék. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon –, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Maglódon a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges
elhelyezése, a műanyag-, papír- és fém hulladék kezelése megoldott. A zöldhulladék elszállítható mennyisége korlátozott, ezt
a kertbeni komposztálással lehet kompenzálni, illetve lehetőség
van a gallyak, ágak, nyesedékek aprítására. Amennyiben ezt a
telektulajdonos önmaga nem tudja elvégezni, az info@maglodprojekt.hu e-mail címen vagy a 06 29 327 222 telefonszámon
megrendelheti ezt a térítésköteles (10 ezer Ft+áfa/óra) szolgáltatást. Üveghulladék gyűjtőpont található a Katona József utca
3. szám alatt. A háztatásban keletkező sütőolajat Maglód több
pontján a kihelyezett sütőolaj gyűjtő edényekbe lehet elhelyezni.
A háztartási elektronikai hulladékokat és műszaki cikkeket (telefon, tv, számítógép, hűtő, mosógép stb.), lemez- és vashulladékokat a vas- és fémhulladék átvevő telepen a 31. sz. főút mentén
lehet leadni. A háztartásban felhalmozódó lomot (pl.: kanapé) a
DTKH Kft. által biztosított ingyenes lomtalanítás keretében lehet

évente kétszer, előre egyeztetett időpontban elvitetni. Sitt, építési
törmelék, veszélyes hulladék konténeres elszállítását a Maglód
Projekt Kft-nél (info@maglodprojekt.hu, 06 29 327 222) lehet
megrendelni. Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. Az ingatlanon más által, az
ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának
és kezelésének kötelezettsége a hulladékgazdálkodási hatóság
bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági
döntésének véglegessé válásától számított tizenöt napon belül –
a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy a korábbi birtokosa ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bizonyításig – azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán
a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. A hulladékgazdálkodási
hatóság a döntést közérdekből azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja. A hulladék felszámolásával összefüggésben felmerülő költségek a kötelezettet terhelik. A kötelezettet terhelő meg
nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adó módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, kiszabására a megyei kormányhivatal
jogosult. Helyszíni bírságot a jegyző, közterület-felügyelő és a
mezőőr is kiszabhat.
Fajka Szilvia
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Tipikus tüneteim voltak: iszonyatos SZERET ENGEM A JÓ ISTEN, meglepni az egészségügyben dolgozóvégtag fájdalommal, fáradtsággal kezkat! Mindenkit jó szívvel bíztatok erre!
TENYERÉN HORDOZ
dődött, majd láz, hányinger, hasi panaKöszönjük a Maglódon helyt állóknak,
szok, hasmenés, gyengeség. Kilenc nap otthoni fekvés, tüneti ke- hogy ilyen körülmények között is a legjobb tudásuk szerint gyózelés után rosszabbodott az állapotom, az ügyelettel megbeszélve gyítanak! Az is nehezíti a gyógyítást, hogy a közvetlen orvos-beúgy döntöttem, hogy bemegyek a kórházba. Nagyon fontos lenne teg találkozás nem lehetséges, hisz védeni kell az orvost és az
az OXIMETER használata (nekem valószínű az életemet mentette asszisztenst, mert ha ők is megbetegszenek, akkor leáll a gyómeg, mert így időben kerültem kórházba), de erről nem sokat be- gyítás. Nem egyszerű pótolni, ha valaki kiesik a betegellátásból,
szélnek, az okát nem tudom (3000–6000 forintba kerül). Nekem is hisz nincs honnan pótolni szakembert. Sok egészségügyi dolgoa barátnőm küldött egyet. Innen kezdve mértem a véroxigénemet, zót kórházakba vezényelnek, kötelező bizonyos időt ágy melletti
mert ha 90 alá csökken, akkor komoly baj alakulhat ki, akár pár óra gyógyításban eltölteniük. Ezért is kell vigyázni a háziorvosainkra,
alatt is. Amikor 82-re csökkent és minden erőm kezdett elhagyni, asszisztenseinkre. Mindenkitől türelmet kérünk, tudom, minden
a kórházat választottam. Jó döntés volt, bár igen nagy félelemmel embernek a saját problémája a legfontosabb, de a telefonon való
mentem be. Odabent hadiállapotok uralkodtak, a mentők csak hoz- gyógyítás sokkal nehezebb. A covid miatt sokkal többen keresik
ták a sok covidos beteget, hely nem volt, én is a folyosón feküdtem az orvost, ezért torlódik minden. A háziorvosok nem csak gyóés vártam, hogy egyszer sorra kerülök. Néhány óra várakozás után gyítanak, hanem itt van plusz feladatnak az oltás és annak megkaptam ágyat a Bajcsy-kórház Covid 2 osztályán. Egyheti infúziós szervezése, adminisztrációja is. Köszönjük, hogy helytállnak és
kezelés után jöhettem haza, még igen gyenge állapotban, de jóked- kitartanak! Tisztelet és hála nekik is!
vűen és bizakodóan. A kórházban elég rossz állapotok uralkodtak,
Mire tanított ez a betegség? Megtanított arra, hogy még nade az orvosok, ápolók, segédápolók hihetetlen kitartással, erővel, gyobb örömmel, tisztelettel legyek a körülöttem lévő mindenség
türelemmel látták el a betegeket, pedig igen nagy teher volt raj- felé. A legfontosabb hogy ÉLEK, és láthatom a sok csodát, ami
tuk. Túl sok a beteg és ehhez az egészségügyiek kevesen vannak. itt van körülöttünk, itt van a családom, a barátaim, akik szeretnek
A védőruha, a maszkok, kesztyűk igen megnehezítik a munkájukat. és viszont szerethetem őket! Köszönöm, hogy számíthatok rájuk!
Ráadásul nincs elég megfelelő méretű fecskendő, nincs elég infúMinden napnak örülök, láthatom a természet csodáit, a fákat,
ziós állvány, nincs elég takaró, bár ők ezt is megoldják valamilyen a virágokat, érezhetem a nap melegét, az illatokat, az ételek ízét,
módon. Megkérdeztem tőlük, hogyan bírják? Azt válaszolták: ez hallhatom a zenét… Tanuljunk meg a mindennapi apróságoknak
a dolgunk. Köszönet mindenkinek, aki a gyógyításban közvetlenül örülni, és értékelni azt, ami van! Pont most kell ezekre még job(mentősök, orvosok, ápolók) vagy közvetetten (takarítók, szállítók, ban figyelnünk, hogy könnyebben átvészeljük ezt a szokatlan,
szerelők, adminisztrátorok) vesznek részt!
bizonytalan és sokszor kilátástalan helyzetet! Mindenkinek jó
Ha valaki szeretne kedveskedni a gyógyításban résztvevőknek, gyakorlást, tanulást kívánok a fentiekhez! Jó egészséget, türelmet,
az megteheti. Mi is finomságokból összeállított csomagot küld- szeretetet, sok apró örömet kívánok! Etka anyó szavai: „Ne csak
tünk a Bajcsy Kórház Covid osztályára az ott dolgozóknak. Egyik nézz, láss is!”.
képviselőtársam is gyűjtött hasonló dolgokat, és juttatott el Nekik,
Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, értünk! Köszönagyon örültek az ajándéknak. Ezt bárki megteheti, csak a portán nöm a bíztatásokat, imákat, a jókívánságokat, sokat segített a gyókell leadni! Esetleg néhány köszönő levél is mehet, hisz az min- gyulásban!
denkinek jólesik. Ez a gesztus is elismerése annak a munkának,
Falusi-Tóthné Koller Ilona, az Egészségügyi, Szociális és
amit a fehérköpenyesek erejükön felül teljesítenek. Bátran szabad
Sport Bizottság elnöke

családsegítés

A koronavírus járvány megjelenése miatt intézményünk
munkája is módosult, igazodott a megváltozott körülményekhez. Az első hullám
idején a védekezésben (maszkvarrás koordinálása, felhívások, tájékoztató anyagok
közzététele), az idős, vagy a fertőzés miatt
karanténba kerülők ellátásában, a munkanélkülivé váltak regisztrációjában, a családok élelmiszerekkel történő ellátásában,
az online tanulással kapcsolatos feltételek
biztosításában igyekeztünk segíteni klienseiknek. Az átmeneti válsághelyzet elhúzódott, ezért mára a családok egyre nehezebben tudnak alkalmazkodni a több mint
egy éve fennálló nehéz körülményekhez.
Az oktatási-nevelési intézmények bezárásával a tanulás a családi térbe helyeződött
át, átrendezve a korábbi szerepeket. A szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak is
olyan kihívásokkal kellett szembenézniük,
amelyek mára kimerítették erőtartalékaikat. A legnehezebb helyzetben levő családok pedig nem is tudnak megfelelni az elvárásoknak. A gyermekeknek hiányoznak
a kortárs kapcsolatok, a mozgás, a szülők

pedig gyakran kénytelenek otthon maradni
velük, ami munkahelyi teljesítményüket,
bérezésüket csökkenti. Intézményünkben
a kezdeti szüneteltetés után újra elérhetővé
váltak a jogi, pszichológusi tanácsadások,
a fejlesztő foglalkozás, de a járványhelyzet miatt azokat az online térben tudtuk
csak folytatni. A szakmai tanácskozásokat,
a jelzőrendszeri értekezleteket jelenleg is
így tartjuk meg. Személyes találkozásokra
ügyfeleinkkel továbbra is lehetőség van,
de ezeket előre egyeztetett időpontban, a
járványügyi szabályoknak megfelelően
igyekszünk megszervezni.
A védőoltások megjelenésével a helyi
egészségügyi rendszerre is rengeteg feladat hárult, amit a háziorvosi praxisokban
történő változások tovább nehezítettek.
Ezért felajánlottuk a segítségünket az oltások szervezésével kapcsolatos feladatok
egy részének átvállalásában. Így a III. számú háziorvosi körzet itt maradó betegeinek felkeresésében, nyilatkozataik megtételének segítésében. Nagy mennyiségű

oltóanyag érkezése során a
központi regisztrációs listákból az egyes orvosok kérése és iránymutatása alapján felhívtuk az oltásra jelentkezőket, és az oltópontokra irányítottuk őket.
Szolgálatunknál egyszerre három telefon
állt rendelkezésünkre ehhez. Egy-egy időpontra és oltóanyagra jellemzően 50-65
főt kellett beszervezni, amely több száz
telefonhívást követően realizálódott. Ezzel
nagymértékben tudtuk tehermentesíteni a
háziorvosi körzeteket, amelyekben közben
párhuzamosan folytak/folynak a helyben
történő oltások, rendelések is. Esetenként
nem győztük a feladatot, és kértük az önkormányzat segítségét is.
Reméljük, hogy a helyzet fokozatos
javulásával az életünk hamarosan visszatérhet a járvány előtt megszokott módokra,
és a személyes találkozásokat még sokkal
jobban tudjuk majd értékelni. Addig is segítsük egymás munkáját, és ahogyan eddig
sokszor, most is tartsunk össze ebben a nehéz időben.  
Mayerné Lénárd Aranka
intézményvezető-helyettes
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visszakapni

a

Mindannyian nagyon belefáradtunk ebbe a koronavírusos egy
évbe. A szájmaszkba, a korlátozásokba, a rémisztő hírekbe, a szorongásainkba és az együttérző gyászainkba. Elegünk van a falakból, amik elválasztanak minket egymástól, az életterünktől és az
álmainktól. Vissza akarjuk kapni a régi életünket! Mielőbb szeretnénk ott folytatni, ahol abbahagytuk! És mihamarabb el akarjuk feledni ezt az egész rémálmot, mintha meg sem történt volna!
Pedig bizony megtörtént! Ez a borzasztóan nehéz év is az életünk része, hozzánk tartozik, a miénk. Nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. Mert történt! Ugyanakkor ez esetben
is igaz, hogy nem az a fontos az életünkben, hogy mi történik
velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, ami történik velünk. Kidobni a nehezet, a fájdalmat az életünkből? Vagy inkább elcsendesedni, és azt kérdezgetni, mit is akar mindez tanítani nekünk?
Ebben az évben túl sokszor megszaggatta szívemet a gyászhír. Hogy mára virradóan mennyien (köztük szeretett nagyszülők,
életerős fiatalok, többgyermekes
kismamák) haltak meg hazánkban
(és hogy a nagyvilágban mennyien, azt már hallgatni se tudnám).
Szeretett kolléga, közeli jóbarát,
akikért heteken át remegett a szívünk, s kulcsolódott közös imára a
kezünk… és mégis elmentek. Nincsenek szavaink, csak fájdalmunk
és könnyeink.
A gyász, miközben lesújt, rádöbbent: az élet nem magától értetődő, nem természetes! Hogy élek,
hogy élhetek, az nem automatikusan „jár” nekem. Hisz a vírus nem
válogatott öreg vagy fiatal, gazdag
vagy szegény, híres vagy egyszerű, hívő vagy nem hívő, „jó” vagy
„rossz” ember között. Egy biztos,
akik meghaltak, egy hajszállal
sem voltak rosszabbak, érdemtelenebbek az életre, mint te vagy én.
Ők mégis meghaltak, de te és én
élünk.
Te és én innentől kezdve minden nap ajándékéletet élünk. És
ezt az ajándékéletet mi semmivel
sem „érdemeltük” ki. Ajándékba
kaptuk. Hogy éljünk az ajándékéletünkkel. Hogy a mindig „itt és
mostban” megéljük az ajándékéletünket. Hogy jól éljük meg az
ajándékéletünket. Azaz hogy minden egyes nap – reggel, délben,
este – tudatosan, szívvel és lélekkel értékeljük, megbecsüljük,
hálát adjunk érte. Hálát Istennek a magunk életéért és a szeretteink létéért. Értékelni az életet, azaz értékként tekinteni rá. Istentől kapott értékként. És ha már Istentől kaptuk, visszakaptuk
az életünket, érdemes Istenben elcsendesednünk, hogy értegesse
a szívünk, mivégre is kaptuk vissza az életünket.
Ez a világkatasztrófa (remélhetően) átírta az emberiség értékrendjét. Ma már nem az a fontos, ami tegnap fontos volt. Ma
már nem az az érték, mint egy éve. Ami korábban természetesnek

régi

életünket?

tűnt, az ma már felbecsülhetetlen ajándék. Ha majd újból találkozhatunk az egész nagy családunkkal, és együtt ülhetjük körbe
a nagy családi asztalt. Ha majd újból megölelhetjük egymást a
templomajtóban, és nemcsak egymás ragyogó szemének, de szájának mosolyát is láthatjuk. Ha majd tudsz rácsodálkozni, hogy
neked él a házastársad, az édesanyád, az édesapád, a gyereked.
Ha majd megrendültségünkben tudunk azon sírni, hogy hogyan
lehetséges az, hogy mi élhetünk? Ha majd az élet feletti örömödben kebledre öleled az egész világot… megbocsátasz az ellened
vétkezőknek; észreveszed a tőled jó szóra, szeretetre vágyót;
megbecsülöd és szereted nemcsak magadat, de a felebarátodat is
– nemcsak felebarátodat, de magadat is. Minden új napunkat akár
köszönthetjük így: „Jó reggelt, Uram Jézus! Jó reggelt öröm! Jó
reggelt békesség! Jó reggelt kegyelem!” (Túrmezei Erzsébet)
Tényleg el akarjuk feledni ezt az egész koronavírusos rémálmot? Ne elfelejteni akarjuk, hanem felfejteni a benne rejlő
tanítást, és mostantól aszerint értékelni, élni az élnivaló életet. És
tényleg ott szeretnénk folytatni
az életünket, ahol abbahagytuk?
Ott? És mi lesz akkor mindazzal
az értékkel, amit azóta, ebben a
nehéz évben fedeztünk fel? Nem
az egy évvel ezelőttitől kell folytassuk az életünket – miközben
elsikkasztjuk, eltékozoljuk a fájdalomba becsomagolt ajándékainkat –, hanem mindezt integrálva, a
valóságos jelenünkből kilépve, az
elmúlt évünktől meggazdagodva
léphetünk be életünk egyik új szakaszába.
És valóban a régi életünket
akarjuk visszakapni? A régit?
Azt az életet, ahol minden olyan
természetesnek, magától értetődőnek tűnt, ahol még azt hittük,
hogy nekünk „jár” az élet? Én nem
szeretném már ezt a régi életemet
visszakapni. Én már nagyon tudok
örülni ennek az új életemnek. Annak az új életemnek, ami tud valóban örülni az életnek. Ami tudja
értékelni és megbecsülni nemcsak
a maga, de a szerettei és mindenki más életét. Az életet!
Isten és a bibliai Bárúk beszélgetése foglalja össze, világítja
be számomra leginkább az itt leírt gondolatokat. Bárúk, Jeremiás próféta íródeákja egy háborús, éhínséggel és járványokkal teli
időszakban így panaszkodott: „Jaj nekem, mert az Úr bánattal
tetézte fájdalmamat! Elfáradtam fohászkodásomban, és nyugalmat nem találok!” Mire Isten megláttatja Bárúkkal az egész világot érintő nagy veszedelmet, halált és pusztulást; majd mindezek
után ezt kérdi tőle: „És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! … De a te lelkedet/életedet zsákmányul/ajándékul adom
néked, bárhová is mégy.” (Jeremiás 45,3–5)
Bálint Klára református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

Május 2-tól megnyílnak a templomkapuk. Szeretettel várjuk vasárnaponként
10:30 órára jelenléti istentiszteleteinkre szeretett és régen látott gyülekezetünket!
Istentiszteleteinket élő online adásban közvetítjük a Facebookon ugyanebben az
időpontban, amely istentiszteletek bármikor, bárki számára később is megtekinthetők a személyes Facebook-oldalamon és a gyülekezet Facebook-csoportjában:
Maglódi Református Gyülekezet (Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp).

Köszönjük, ha jövedelme egyik 1%-val
valamely egyházi felekezetet támogatja.
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035
Magyarországi Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066

MAGLÓD ▪ 2021 ▪ MÁJUS

virágének

A március eleji szigorító intézkedések a vállalkozások nagy
részét újra érzékenyen érinthette, hiszen sokan nem számoltak azzal, hogy egyik napról a másikra be kell zárniuk.
Így volt ezzel Valentné Fekete
Anikó és férje, Balázs is, akik
a „Bübe Virág” fantázianévvel
ellátott virágüzletet vezetik.
A rendeletet követő időszakról
Anikó vegyes érzésekkel beszélt, elmondása szerint újra
kellett tervezniük mindent.
„Amikor megkaptuk az információt a bezárásokról, úgy
éreztem, mintha leforráztak
volna. Eleve a szokásos hajnali virágpiacozáson túl voltunk
már aznap, így fel volt pakolva az áru egy része a kocsiba,
a másik része már az üzletben
volt, a termelőknél lévő részről
nem is beszélve. A virágtermelőinktől időben meg kell rendelnünk mindent, így evidens
volt, hogy a bezárások ellenére nem hagyhatjuk náluk az árut.”
Anikó arról is beszámolt, hogy meghatotta a férfi vásárlók kiemelten támogató hozzáállása a nőnap miatt. „Nagyon rendesek
voltak a férfi vevőink, már a hétvégén érezhető volt a forgalmon,
hogy nagyrészt mindenki azon van, hogy támogassa a virágboltosokat ebben a váratlan helyzetben. Sokan eljöttek előbb, hogy elvigyék a hölgyeknek szánt virágokat, de még az engedélyezett hétfői
nyitvatartásunk során is mindenki éreztette, hogy még inkább mellénk áll ebben a bizonytalanságban. Nagyon jól esett a hozzáállásuk” – tette hozzá a maglódi vállalkozó, akit nagyon elszomorított,
hogy az üzletük bezárása ellenére a multik tele voltak virággal.
„Még azoknál is lett, akiknek nem tartozik a fő profiljába a
vágott virág árusítása. Rosszul esett, hogy ők nem ebből élnek,
nekünk mégis a megélhetésünk forgott kockán – egyszóval bos�szantó volt. Másrészt úgy gondolom, nem pótolható azért minden,
hiszen nem egy barkácsáruházban fog tudni az ember koszorút
köttetni, vagy egy esküvői csokrot… bár az utóbbira való igény
nyilván háttérbe szorult az elmúlt időben, de a temetések szá-

ma – sajnálatos módon – nagyon megugrott, ezzel együtt
a kegyeleti árura való kereslet
is nőtt. Jöttek a telefonok, és
rossz volt, hogy mi sem tudunk
mit csinálni, meg van kötve a
kezünk… nem elég, hogy nem
lehet rendes temetés, csak korlátozva, nem tudtak az emberek méltó módon elbúcsúzni,
hiszen sokan nem csak egy szál
virággal rónák le a kegyeletüket” – folytatta a virágkötő, aki
a férjével összedolgozva próbált megoldást találni ebben
a szituációban.
„Kiszállítottuk a koszorúkat
ebben a nehéz helyzetben, de
mégsem volt olyan egyszerű
az egész. Eleve nem tudtam a
vásárlóknak rendes választékot
biztosítani, hiszen sokáig ott lógott a levegőben, hogy nem lesz
virágpiac. Nem volt importáru
sem, sőt, volt olyan kamion,
amit visszafordítottak. Nyilván
csak a magyar termelőkhöz fordulhatott minden virágos, így a vevőimnek is csak azt tudtam mondani, hogy nem tudok ígérni, csak a
meglévő virágválasztékból tudok dolgozni. Természetesen mindenki nagyon megértő volt, örültek annak, ami van.”
Az üzletben megszokott húsvéti készülődés hiánya Anikóra is
hatással volt: „Nem az a húsvét volt, amit megszokhattunk, hiszen
alapesetben sokan betérnek hozzánk, hogy asztaldíszeket, barkát,
tojásdekorációkat vásároljanak, de nyilván idén ez is elmaradt.
Még én sem úgy készültem otthon, ahogy szoktam, talán kissé
belefásultam abba, hogy most semmi sem ragadhatott rám a vásárlók öröméből. Viszont annál inkább több ember fordult hozzám
a kegyeleti termékek miatt… ami nyilván nyomasztó volt. Az újranyitás óta nekünk is hatalmas erőt ad, hogy megint fogadhatjuk
személyesen a vevőinket, és láthatjuk, hogy mennyi örömet tudunk okozni egy-egy csokorral vagy virággal az embereknek. De
a legjobban személy szerint azt várom, hogy újra beinduljanak az
esküvők, hiszen azt gondolom, szükségünk lenne több vidámabb
eseményre a következő időkben.”
Kalmár Csilla Imola

A boldogságnak sem a kor, sem a Covid nem szabhat határt. 26 évvel
megismerkedésük és együttélésük után, hivatalosan is összekötötte
az életét az alig 80 esztendős Takács Gyula vőlegény, és nála pár évvel fiatalabb párja, a tősgyökeres maglódi Koncsek Erzsébet menyasszony. Mert boldognak lenni sosem késő!
Kodaj-Horváth Réka

A még mindig fennálló vírushelyzet miatt idén is elmaradtak maglódon a húsvéti programok, de ápolva az évek óta tartó hagyományt,
ezúttal is állítottunk tojásfát. Kifújt, festett, horgolt – a lakosság által a korábbi években összegyűjtött tojások díszítették az ünnepi
dekorációt. A fa mellé szalma nyuszi, nyusziház, ugróiskola és húsvéti fotófal is került, amelyek igen népszerűek voltak, a városban
sétálók előszeretettel fényképezkedtek előttük, velük. A színes és
vidám hangulatot árasztó elemek két hétig várták a látogatókat.

tojásfa

éljen az ifjú pár!
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rákóczi

–

a magyarok csillaga

A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával – jelenleg online mű- táncos lakodalmasának és XIV. Lajos, a „Napkirály” táncelőadásáhelyfoglalkozások keretében – készül a Maglódi Vermesy Péter nak barokk környezetében. A harmadik rész a kuruc-labanc háború.
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenés, táncos tör- Kuruc és labanc énekekkel, hangszeres zenével, tánccal, kuruc és
ténelmi játéka.
labanc öltözékkel, díszIskolánk a négy éve
lettel elevenedik meg a
felújított „Mátyás és
háromszáz évvel ezelőtti
Beatrix” című zenés-tánmagyar történelem és kicos előadás után el fogja
derül, hogy az Esterházy
készíteni az ugyancsak
Pál (aki a „Harmonia Caetörténelmi személyiségek
lestis” zenegyűjtemény
köré felépített „Rákóczi
szerzője) féle „Szatmári
– a magyarok csillaga”
béke” mennyivel emberösszművészeti darabot.
ségesebb a későbbi „AraA díszlettől kezdve a zedi vértanúk” befejezésnél.
nélés, éneklés, táncolás
Kedvcsinálóként elárulés színpadi játék mind – a
hatjuk, hogy előadásunk
tanáraink irányította – vábefejező része különösen
logatott diákjaink magvaemlékezetes lesz.
lósítása lesz. A háromréA tantermen kívüli,
szes, egy óra időtartamú
digitális oktatás időszadarab első harmadában az
kában számítógépes köralsó tagozatos diákjaink
nyezetben, otthonról dolIskolánk hetedik évfolyamos tanulói 2018-ban
fogják felidézni a gyerek
gozunk és próbálunk. Az
a Felvidéken számos Rákóczi emlékhelyet kerestek fel
Rákóczi édesapa nélküelőadásról videófelvétel
a „Határtalanul” program támogatásával.
li életét Júlia nővérével,
készül, de az élő műsort a
édesanyjával, Zrínyi Ilo„Vermesy Művészeti Nanával és gyerektársaival
pok” keretében is szeretKájoni-kódexbeli táncok és énekek előadásával. A felsős és már
nénk bemutatni.
végzett „öregdiákjaink” a második harmadban Rákóczi fiatalságát,
Tóth István,
házasságát Amáliával, Bercsényivel való szövetségét adják elő Viintézményvezető
valdi, Lully, Bach, Pachelbel zenéjének, valamint Czinka Panna
helyettes
Az elmúlt évben olyan dolog történt, amire senki nem számított: a koronavírus egy
világjárványt idézett elő, ami mindent
felülírt, mindent megváltoztatott. A járvány miatt több hónapos karantént vezettek be az egész világon, így Magyarországon is, melynek harmadik hullámát éljük
jelenleg is. Ez a helyzet teljesen felforgatta a családok mindennapjait, az egészségügyi ellátórendszert, a gazdaságot és
a köznevelést is. A bezártság, a bizonytalanság, az egészség megóvása céljából hozott központi szabályok és korlátozások,
a mindennapok megszervezése minden
állampolgár számára nehézséget okozott.
Óvodánkban is kezdetektől betartjuk az
óvintézkedéseket, melyek a személyi higiénére, a tárgyi eszközök fertőtlenítésére
vonatkoznak, ami persze együtt járt az intézményünk házirendjének – remélhetően
átmeneti – módosításával, de nem feledkeznék meg a dolgozók munkaköri kötelezettségeinek változásáról sem. Természetesen
az intézmény fenntartója támogatóan segíti
a fertőtlenítéshez szükséges tisztítószerek
beszerzését, melyek ez idáig segítették védekezésünket a tömeges megbetegedés kialakulásának elkerülése érdekében.
Szülői közösségünket folyamatosan
tájékoztatjuk a gyermekeiket érintő, intézményünkben történő egészségmegőrző és
a védekezésre vonatkozó szabályok beve-

óvodai

óvintézkedések

zetéséről, azok betartásának fontosságáról.
A kommunikációs forma partnereinkkel,
köztük elsődlegesen a szülőkkel, többnyire
elektronikus levélben és telefonon keresztül történik, de tartottunk szülői értekezletet online módon is. Az óvoda rendkívüli
zárva tartásának ideje alatt kollégáimmal
együtt szinte nap-nap után küldtük a szülők
bevonásával elektronikus úton a játékötleteinket, a játékos feladatokat a gyermekeknek, ezzel is segítve, változatosabbá tenni
az otthoni tevékenységeiket. Az egyéni,
személyre szabott fejlesztések, az egyéni
készségek, képességek kibontakoztatása,
ha nem is a teljesség igényével, de nem
maradtak el, hiszen az óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógus, a logopédus és
a gyógypedagógus szakemberek digitális
oktatással, neveléssel igyekeztek mindent
megtenni a gyermekek érdekében.
Dacolva a vírus teremtette nehézségekkel még fontosabbá vált számunkra a
jókívánságaink közvetítése ünnepek alkalmával, ily módon karantén-videókat is
készítettünk munkatársi közösségünk részvételével, szereplésével az ünnepek alkalmából (karácsony, húsvét).

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban
a koronavírus terjedése okán kihirdetett
veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a
2021/2022-es óvodai nevelési évre történő
beiratkozás az előző évektől eltérően szintén más időpontban és eljárásrendben –
a személyes kontaktus elkerülése végett –
elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy
telefonon történt 2021. április 20-30. között. Erre vonatkozóan információk voltak
olvashatók az óvodák honlapján és Maglód Város Önkormányzatának hírportálján.
Az óvodai felvételről, melynek elbírálása
jelenleg még zajlik, az intézményvezetők
döntenek 2021. május 20-ig, majd ezt követően erről elektronikus úton értesítést
küldünk a szülőnek, hogy a gyermekük
óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Ahogy mindannyian tapasztaljuk, felborult az óvodák megszokott rendje, nyugalma, megváltoztak a nevelés feltételei és
az intézmények működésének szabályai.
A nehézségek ellenére a partnereink fegyelmezett, megértő magatartásával és
együttműködésével – amiért hálásak vagyunk – sikeresen tudjuk végezni a mindennapi feladatainkat, ezzel eleget téve
a felénk irányuló elvárásoknak.
Gönczy Judit intézményvezető,
Szivárvány Óvoda
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Kocsis-Kis Anikó Maglódon élő
matematika-ábrázoló
geometria
szakos tanár. Debrecenben született,
Balmazújvárosban nőtt fel, középés felsőfokú tanulmányait szintén
Debrecenben végezte. Férjével közel egy évtizede költöztek Maglódra, ezt követően születtek meg gyermekeik, akik már „maglódiakként”
nőnek fel.
– Maglódon, ebben a folyamatosan fejlődő kisvárosban megtaláltuk
mindazt, ami a mindennapi életünket könnyebbé, színesebbé teszi:
a családunk egy része a közelben
lakik, közel van a munkahelyünk,
széleskörű a kulturális programok
kínálata. Vonzó volt továbbá, hogy
elérhető közelségben vannak a felújított, modern oktatási intézmények, valamint, hogy bár közel a
főváros, Maglód mégis csendes, békés. Itt nyugodt szívvel elengedem a
gyerekeket biciklizni, sétálni – meséli a két gyermekes édesanya.
Anikó a gyömrői Teleki László Gimnáziumban tanít. Saját bevallása szerint reál
beállítottságát a szüleitől örökölte, a tanári hivatás pedig édesanyja miatt vonzotta,
aki szintén pedagógus. A tárgy szeretetét
kiváló tanárainak köszönheti és bár a pályaválasztáskor több szakma is szóba jött,
a szíve a matematikához húzta.
– Azért szeretem ezt a tudományt, mert
kiszámítható, logikus, nem lehet semmit
belemagyarázni. Izgalmas, hogy egy feladatot többféleképpen meg lehet oldani, de
a lényeg: az eredmény mindig ugyanaz!
A tanításban is talán azt szeretem a legjobban, mikor a diákok már maguk felismerik a témák közötti összefüggéseket.Ezért
sajnálatos, hogy a fiatalokban korán negatív kép alakul ki a matematikáról. Küldetésemnek érzem, hogy ezen változtassak.

anikó

a matektanárnő

Hiszem, hogy egy tantárgy szeretete az azt
tanító tanár személyiségétől is függ.
A digitális tanrendre való átállás Anikót
is hidegzuhanyként érte. Ízig-vérig elhivatott pedagógus, így első gondolata az volt,
hogy mi lesz a végzősökkel, hogyan tudnak
leérettségizni? Valószínűleg az Olvasókban
is felmerül a kérdés: hogyan lehet egyáltalán matematikát digitálisan tanítani?
– Az online matematikaórákhoz elengedhetetlen a türelem, a kreativitás és természetesen rengeteg „láthatatlan munka”
és készülés. Kezdetekben igazi családi ös�szefogás kellett a megvalósításhoz. A férjem és a gyerekeim vették fel a magyarázó
videóimat (ezért az sem ritka, hogy megjelenik rajtuk egy-egy gyermekláb, vagy ci-

cafül). Mára már kialakult a digitális
oktatásban jól működő saját módszertanom. Kihasználom az internet
nyújtotta lehetőségeket, rutinosabban
alkalmazom az online tananyagokat.
A tárgyamnak megvan a sajátos jelrendszere, sokszor kell rajzolnunk,
szerkesztenünk, ezek nem mindig
oldhatók meg gyorsan billentyűzettel. Otthoni munkámban jelentős
változást hozott egy digitalizáló rajztábla beszerzése, mely segítségével
a diákok saját képernyőjükön látják,
amit ráírok, és közben a magyarázatot is hallják. Ma már valamennyi
órámat élőben tartom! Problémát talán csak a számonkérés jelent.
Az online oktatás alatt Anikó gyermekei is otthon voltak. A multitasking
mestereként – a tanítás mellett – koordinálta másodikos fia, Miki tanulását
és igyekezett óvodás lánya, Panka
figyelmét foglalkoztató füzetekkel
és kreatív feladatokkal lekötni. Saját
gyermekei mellett azonban, osztályfőnökként huszonegy végzős(!) fiatalért is
felelős. A rendkívüli helyzetben nem csak
pályaorientációs felvételivel és érettségivel
kapcsolatos kérdésekben nyújtott nekik segítséget, lelkileg is igyekezett őket támogatni. Sőt arra is gondja volt, hogy az elmaradt,
meghatározó végzős eseményeket is valamilyen formában pótolja számukra! Őszintén reméli, hogy a diákok, minden nehézség
ellenére, szívesen gondolnak majd vissza
a Telgiszben töltött éveikre!
Ennyi teendő mellett mégis szakított
arra időt, hogy üzenetként megfogalmazza, miért merjenek lányok is matematikát
tanulni: „Ma már egyre több nő tanít reáltárgyakat. Ne feledjétek, minden tantárgynak megvan a maga szépsége. A matematika logikus, egyértelmű, szimmetrikus,
ezáltal szép!”.
Veres Violetta

jelenléti oktatás

Míg a középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben tanulnak, április 19-től az alsós gyermekek visszatérhettek az iskolapadokba.
Maglódon a szülők 20-25%-a élt a lehetőséggel, és a vírushelyzetre, vagy egyéb egészségügyi okokra hivatkozva kérvényezte,
hogy gyermeke otthon maradhasson. Ezek a tanulók hivatalosan,
intézményvezetői engedéllyel vannak távol a tanórákról, hiányzásukat az iskola igazoltnak tekinti. Bár igyekszünk mindenben
segíteni az otthon maradt gyermekek tanulását, de tisztában kell
lenni azzal, hogy ebben a helyzetben a szülőkre a korábbinál nagyobb teher és felelősség hárul. Ennek oka, hogy az érintett osztályokban már nincs online, csak jelenléti oktatás. A nehéz helyzetben jó hír, hogy a tantermi oktatásban érintett pedagógusok

teljes létszámban visszatérhettek a katedrára. Ehhez hozzájárult
az is, hogy a pedagógusok éltek a soron kívüli oltás lehetőségével. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az oltásban erőn felül közreműködő orvosoknak, ápolóknak és a segítő személyzetnek. A jelenléti oktatás alatt a korábban is érvényes járványügyi
szabályok vannak érvényben: testhőmérséklet mérése, kéz-, és
felületfertőtlenítés, távolságtartás, maszkhasználat, rendszeres
szellőztetés. Egyúttal kérem a szülőket, hogy betegségre utaló
tünetekkel vagy a családban történt fertőzés esetében továbbra
se engedjék gyermeküket az iskolába, jelezzék a fertőzöttség
gyanúját az osztályfőnöknek. Vigyázzunk magunkra és egymás
egészségére is!
Hosszú Tibor, intézményvezető

A Budapesti és Pest megyei Tájékozódási Futó Diákolimpián a II. korcsoportban Gyurina Márton (3.a) 4. helyezést
ért el és továbbjutott az országos döntőbe. Testvére Gyurina László (7.d) is jól szerepelt, ő 6. helyezett lett a III. korcsoportban. Gratulálunk a versenyzőknek és sok sikert az országos döntőhöz!
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Mint minden évben, a könyvtár és a művelődési ház idén is megemlékezett a Magyar
Költészet Napjáról, mely egyben József
Attila születésnapja is. Ennek jegyében, a
„Költők Háza” várta a költészet, a versek
barátait, mely a MagHáz előtt került felállításra. Itt bepillanthattunk „a költő szobájába”, amellyel az ihletettség, a költészet
bensőséges hangulatának megidézése volt
legfőbb célunk. A házikó ablakánál választható, elvihető versekkel vártuk kedves
Olvasóinkat, egy másik dobozkában pedig
látogatóink helyezhették el saját vagy legkedvesebb költeményeiket. A kisház egy
helyi áruházlánc felajánlásaként érkezett,
melyet ezúton is köszönünk!
Az emlékezés jegyében egy virtuális kiállítással is készültünk: a könyvtár
facebook oldalán olyan magyar bélyegek fotóit rendeztünk albumba, melyek
a költészethez, költőinkhez kapcsolód-

nak. Manapság keveset gondolunk a bélyegekre, pedig ezek is dokumentumok,
melyek érdekes, értékes tartalmakat közvetítenek. Ezek a bélyegek művészi módon jelenítik meg leghíresebb költőinket.
A bélyegek időrendben kerültek bemutatásra (teljes sorok vagy önálló kiadások), mely
az 1923–1990 közötti időszakot jelenti.
A legkorábbi kiadású (1923) és bélyegeinken leggyakrabban megjelenő költőnk Petőfi Sándor. Legismertebb költőink, mint
Janus Pannonius, Arany János, Tompa Mihály, Ady Endre, Babits Mihály, Radnóti
Miklós és természetesen József Attila mindmind megtalálhatóak-e tárlat keretében és
jelenleg is megtekinthetőek a könyvtár közösségi oldalán. 2021-ben így ünnepeltük a
Magyar Költészet Napját, reméljük jövőre
személyesen, a MagHáz, a könyvtár falain
belül tehetjük mindezt.
Homok Zoltán könyvtárvezető

kovácsovics fruzsina

Háromszoros Fonogram-díjas lett
a maglódi kiscsillag, Kovácsovics
Fruzsina. Írország és Olvasváros
című lemezével nyerte el az idei
díjat. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által
rendezett eseményen 12+1 hazai
és 6 külföldi kategóriában adták át
a szakmai zsűri által odaítélt 2021es díjakat, a koronavírus-járvány
miatt − akárcsak tavaly − virtuálisan. A győzteseket online videókban jelentették be. Ezúton is
GRATULÁLUNK a kiemelkedő
teljesítményhez!

könyvtárfal

Az üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetője, Velkei Hajni keresett meg
még 2018-ban egy különleges kéréssel.
A könyvtár homlokzatára szeretett volna
egy mesés képet készíttetni velem mintegy
figyelemfelkeltő, érdekes „graffitiként”.
Végül ez nem valósult meg, mert ígéretet
kaptak egy új székház megépítésére, és
Hajni a végleges helyére akarja majd felfestetni. Közben persze a Covid 19 és más
nehézségek is hátráltatják az építkezést.
Bízunk benne, hogy egyszer végre megvalósul ez az ötlet, és nagy örömet fog okozni az Üllőieknek is.
Madár Olga

hongkongban
A Hongkongi Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Szövetsége által kiírt festészeti
versenyre két európai alkotó jutott be. Az
egyik Bors Györgyi maglódi festőnő, aki
megkapta a második díjat Abszorpció című
festményére, a másik pedig mestere, Gasztonyi Kálmán, aki a harmadik díjat hozta
el. Két-két alkotással neveztek, és összesen
hatvanhat képet választottak ki, melyek
2021 júniusában lesznek megtekinthetők a
Honkong-i Kulturális Központban. A kiállítás anyagából egy albumot is kiadnak.
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Harangozó László vagyok. 1987 óta élek
Maglódon. Anno a Környezetvédelmi
Egyesület tagjaként felajánlás formájában
én festettem azt a három fenyőfát a víztorony glóbuszára 40 méteres magasságban,
egy hegymászó kötélen lógva. 1999-ben
a falu „belsejéből” kiköltöztünk az Öregszőlőbe, aholis 6000 m2 telken – közművek nélkül – felépítettük a házunkat, ketten a feleségemmel.

Három kutyával és – mint macskatenyésztők – 15, esetenként akár 30 bengáli
cicával élünk együtt. Emellett néhány éve
megtetszett a könyvszobrászat, és úgy gondoltuk kipróbáljuk. Beleszerettünk! Immáron nem csak könyvszobrokat hívunk életre, de a könyvszobrokhoz elengedhetetlen
sablonokat is tervezünk és készítünk.

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-oldalunkon 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 Viktória vagyok, 44 éve élek Maglódon – kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Cukrászként végeztem a Gundel Károly Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Nem szerettem a szakmámat az elején,
hiszen kerámikusnak készültem, ahová nem vettek
fel (de nincsenek véletlenek, a sorsunk meg van
írva). Vendéglátós családból származom, így hamar
egy olasz étteremben találtam magam. Sokáig a
vendéglátásban dolgoztam, de kipróbáltam magam
pl. a telemarketingben is, aztán rá kellett jönnöm,
hiányzik a kelt tészta, a tészta szeretete – ez vicces,
de tényleg így van. Az ember, ha szereti amit csinál,
akkor azzal kel, azzal fekszik, és amikor elfogyott
a kenyér, nekiálltam, és kenyeret sütöttem a családomnak, majd a rokonoknak, később már az ismerősöknek is. Érdekelt, hogyan tudnék kovásszal, adalékmentesen (E nélküli) kenyeret sütni. A kovász
maga az élet, a csoda. 7-8 évvel ezelőtt elkezdtem
beleásni magam a kovászkészítés rejtelmeibe. Akkor még nem voltak facebook csoportok, nem kaptam netről tanácsot, segítséget. Külföldi oldalakat
fordítgattam le, és abból merítettem ihletet, majd sikerült az első kovászos csoda kenyér, ami aranybarna volt, illatos és csodaszép. Mára már több helyen
oktatom, hirdetem az igét,
hogy ez mennyire csodás
dolog. Alázatra és türelemre tanít. Hogy semmi sincs
ingyen, és kőkeményen meg
kell dolgozni minden egyes
napért.
2019-ben lehetőségem
adódott kijutni Toscánába,
amiért a mai napig hálás vagyok azoknak az embereknek, akikkel együtt töltöttük
azt a hetet. Onnan hoztam
egy tradicionális Toscan
kovászt, amit valaki 85 évvel ezelőtt lisztből és vízből
hozott létre valahol Olaszországban (Lievito Madre).
Ma ezzel a kovásszal készülnek a maglódi kovászos
kenyerek is.
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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
RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK

JUTALÉK 2%

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

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

Bende Zsolt

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

Hirdessen a Maglód újságban!
06 29 326 222  maglodujsaghirdetes@gmail.com

UT

Y A - BA J

K

A

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í TÁ S ,
ÁLLATORVOSI
TA K A R Í TÁ
S – HDr.Téglás
Á Z N ÁCsilla
L
RENDELÔ
Jakus Ferencné

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
+36/70 357-0050 +36/30 124-0036

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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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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K é sz ü l ü n k a ny á r ra !
Bár az időjárás még nem azt mutatja, hamarosan beköszönt a nyár, ezzel együtt pedig a nyaralások, kirándulások időszaka is.
A hosszantartó rosszidő és a bezártság után már mindenki lázasan tervezgeti a nyári programjait.
Kiss Nóra

Bartalis Claudia
Lajos Pálné Anna

A Maglódi Nyugdíjas Klub tagjai a korlátozások miatt mellőzték a közös programokat, nyárra
viszont már több
kiruccanást is terveznek.
– Sok olyan látnivalót írtunk már
össze, ahová tömegközlekedéssel
gyorsan és kön�nyedén eljutunk.
Még nem tudjuk,
hogy a helyzet
miatt minden tervezett helyre ellátogathatunk-e,
és ha igen, pontosan mikor, de a lista már
elkészült – kezdte Lajos Pálné, a klub vezetője lapunknak.
– Tervezzük a Velencei-tó körbebiciklizését, a vácrátóti arborétum megtekintését és egy városnézést Székesfehérváron.
Budapesten is szeretnénk egy sétát a Kossuth téren és környékén. Reméljük, hogy
minderre lesz lehetőségünk, és a tagokkal
biztonságban találkozhatunk újra.

A Kacamajka táncosa reméli, hogy a nyáron már több lehetősége lesz a kikapcsolódásra.
– A már egy éve tartó vírushelyzet igencsak megnehezíti az utazásokat és egyéb
programokat, de tavaly is volt szerencsém
elszakadni egy kicsit a mindennapoktól
és kikapcsolódni. Ezt idén sem tervezem másképpen.
Amellett,
hogy
a
családommal
és a barátaimmal
is tervezek belföldi illetve külföldi utazásokat,
a tánccsoporttal
való táborozás is
szerepel a palettán. A Maglódi
Kacamajka Városi Táncegyüttes
tagja vagyok, és
tavaly nyáron is
szerveztünk edzőtábort. Remélem ez idén
is meg tud majd valósulni, hiszen mind a
kicsik, mind a nagyok felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A járványügyi intézkedéseket betartva idén is egy mozgalmas
nyár elébe nézek – mesélte Claudia.

Vémi Ildikó

A kétszeres nagymama a jelenlegi járványhelyzet és korlátozások miatt nem
igazán tervezget még.
– A helyzet miatt nem merünk nagyon
tervezni, de ha lehet majd biztonságosan
külföldre utazni, irány Egyiptom, mert
imádjuk és többször voltunk már
ott. Itthon egy-egy
strandos hétvégét
is beiktatunk majd
az unokákkal –
mondta
Ildikó,
akinek a tavalyi
útja is elmaradt a
vírus miatt, reméli
erre idén sor kerülhet.
– Már 2020ban
befizettünk
egy utat Bulgáriába, mert ott lett volna Mazsorett Európa
Bajnokság, ahová elkísértük volna a nagyobbik unokámat, Nórit. Sajnos a verseny elmaradt, ezért a foglalást áttettük
idénre. Bízunk benne, hogy most el tudunk
majd utazni – tette hozzá.

Hagyományos esztergán dolgozni tudó
munkatársat keresünk maglódi, családi, fémipari
vállalkozásunkba.
Elvárásaink: szakirányú végzettség; legalább 3 éves tapasztalat; saját munkájával szembeni igényesség
Előny: hagyományos marógép kezelése
Amit kínálunk: hosszútávú munkalehetőség; változatos
munka, egyedi, kisszériás gépalkatrészek; családias környezet; teljesítményarányos, versenyképes jövedelem

Jelentkezni Szöllősi Tibornál lehet
a 20-477-5659-es telefonszámon.

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

▪ 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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Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Dr. Móczár István főorvos
Telefonon vagy interneten történt
egyeztetést követően az alábbi vizsgálatokat végezzük: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés, kockázatbecslés,
dolgozók szűrése stb.

Üzemorvosi rendelés szerdán, 8–12 óráig
2230 Gyömrő, Szent István út 55.
06-29-326-657  06-30-949-2240  Honlap: www.moczar.hu
E-mail: moczar@hu.inter.net  moczar.istvan@rendelo.com
Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta üzem- és háziorvos
szakápoló-asszisztens 06-70-310-7687
Adminisztrátor: dr. Móczár Istvánné 06-30-396-9230

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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NYITNI KÉK – NEM CSAK A CINEGE SZERINT

Hiába van öt szakosztálya, a Maglódi Torna Club egyesület továbbra is csak a labdarúgó és futsal csapatait tudja versenyeztetni.
A többi szakág már annak is örül, ha valamilyen formában edzéseket tarthat, így sporteseményekről az ő esetükben sajnos nem tudunk beszámolni. (De a közeli nyitás nekik is reményt ad a versenyzésre.) Felnőtt labdarúgó együttesünk öt vereséget számláló
sorozatát egy négy meccses veretlennel zárta le. A javuló mérlegben
nagy szerepe volt annak, hogy több játékosunk is felépült sérüléséből, illetve az eltiltások is jóval kisebb mértékben sújtják a csapatot.
Jellemző különbséget mutat a dobogós Nagykáta ellen elért két
eredményünk. Míg március 17-én tartalékos csapattal 5:3-ra kikaptunk, tíz nap múltán, 27-én, teljes csapattal 5:0-ra nyertünk ellenük.
Az elmúlt időszakot csak egy sovány 1:0-s vereség csúnyítja, amit
az éllovas Dunaharaszti otthonában szenvedtünk el. Még hét találkozó vár ránk. Nyolcadik helyünkkel stabil középcsapatnak számítunk, egyaránt tizenhárom pontra vagyunk a dobogótól és a kiesőzónától is. Eredmények: MAGLÓDI TC – DUNAKESZI 1-1
(0-0) gól: Borsos G. – Maglódi TC: Bene M. – Kőbányai R. (Molnár D. 74. p), Kalina T., Petric B., Tatai T., Borsos G., Németh R.,
Lázár Zs., Seregy T., Sándli M., Fischer Zs. (Poncok Cs. 69. p) Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Örülök, hogy rossz sorozatunk, ha egy döntetlennel is, de megszakadt. Második félidei
teljesítményünk alapján akár többgólos győzelmet is arathattunk
volna, de a kihagyott ziccereinket góllal büntette meg ellenfelünk.
Jó volt a hozzáállásunk, küzdöttek, akartak játékosok, egy rossz
szavam nem lehet rájuk. Meg kell becsülnünk ezt egy pontot, ami
reméljük lendületet ad a következő fordulókra! Keményen fogunk
dolgozni a siker érdekében! NAGYKÁTA – MAGLÓDI TC 0-5
(0-1) gól: Seregy T. 2 (mindkettőt 11-esből), Fischer Zs. 2, Borsos
G. (11-esből) kiállítva: Mányi Zs. (Nagykáta) a 87. percben – Maglódi TC: Bene M. - Tatai T., Petric B., Lázár Zs., Kalina T., Kőbányai R. (Poncok Cs. 78. p), Seregy T., Németh R., Borsos G., Sándli M., Fischer Zs. Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC) a
mai napon mutatott teljesítményhez. Ugyanolyan keményen dolgozunk tovább, ahogy eddig is tettük. MAGLÓDI TC – FELSŐPAKONY 1-1 (0-1) gól: Molnár D. kiállítva: Németh R. az 50. percben – Maglódi TC: Bene M. - Tatai T. (Garics G. 68. p), Petric B.,
Lázár Zs., Kalina T., Kőbányai R. (Poncok Cs. 18. p), Seregy T.,
Németh R., Borsos G., Sándli M. (Molnár D. 79. p), Fischer Zs.
Kopunovics Goran: Szégyenletes produkciót nyújtottak a játékosaim. Mindenkinek el kell gondolkodnia megtett-e mindent a mai napon! Ez a hozzáállás, amit ma tapasztaltam, nem jó, sürgősen változtatnunk kell! Újra össze kell szedni magunkat, mert ha nem
tesszük, minden mérkőzés ilyen nehéz lesz. MAGLÓDI TC – PILIS 3-0 (2-0) gól: Molnár D. 2, Seregy T. kiállítva: Krizsán M.
(Pilis) a 42. percben – Maglódi TC: Bene M. - Tatai T., Garics G.,
Petric B., Kalina T., Lázár Zs., Borsos G., Fischer Zs. (Horváth R.
89p), Seregy T., Sándli M., Molnár D. (Poncok Cs. 80. p) Kopunovics Goran: A jól felkészített Pilis ellen egy igen jó mérkőzést vívtunk, ahol a támadófoci dominált. Nyílt mérkőzés volt, mindkét
kapu előtt adódtak lehetőségek, amelyekkel mi jobban sáfárkodtunk. Elégedett vagyok a futásmennyiségünkkel és a hozzáállásunkkal is. Gratulálok a csapatnak! DUNAHARASZTI – MAGLÓDI TC 1-0 (1-0) kiállítva: Rétsági Á. (Dunaharaszti) a 32.
percben –Maglódi TC: Bene M. - Tatai T., Petric B., Lázár Zs., Kalina T., Molnár D. (Poncok Cs. 70p), Seregy T., Németh R., Borsos
G., Sándli M., Fischer Zs. Kopunovics Goran: Tudtuk, hogy erős
ellenféllel találkozunk, ami be is igazolódott, jó kis mérkőzés vívtunk velük. Mi ilyet meccseket szeretünk játszani, ahol a férfias
küzdelem dominál. A mérkőzés elejétől kezdve támadó felfogásban
játszottunk. Az első félidőben több lehetőségünk akadt, ziccerek is,
de kimaradtak. Ellenfelünk nagyon fegyelmezetten védekezett.
A második játékrészben nem is tudtuk őket megbontani, nem volt
területünk. Egy minőségi ellenféllel szemben így ki lehet kapni.
Egy pontra talán rászolgáltunk volna, de most nem sikerült. Nekünk

nem őket kell megvernünk. Gratulálunk a Dunaharasztinak, nagyon
jó, korrekt ellenfélnek bizonyultak. A szerdai, Százhalombatta elleni találkozó rendkívül nehéznek ígérkezik, igazi vizsga lehet a játékosok számára. Bízom benne, hogy sikerrel vesszük, és akkor közel
kerül ahhoz, hogy teljesítsük célkitűzésünket. Utánpótlás: Az előző lapszámban még csak az U15 és az U19 meccseiről tudtunk beszámolni, mostanra már az U17 és az U13 is pályára lépett. Utóbbi
két korosztály hiba nélkül vette az akadályokat. Az U13 ugyan csak
egy mérkőzést vívott, az U17 már kettőt. Kisebbek Sülysápon nyertek 1-0-ra, a nagyobbak Kerepesen győztek, majd 26 gólt (!) rúgva
múlták felül az Aszód együttesét. Ez utóbbi találkozón Farkas Barnabás (képen) tizenháromszor is eredményes tudott lenni. Az U19esek a nagyon szerény őszi teljesítményt tavasszal már két győzelemmel feledtették. Emellett két vereség is volt, de a javuló játék
már szembetűnő. Legutóbb azt a Kiskunlacházát verték meg 4-3-ra
amelytől ősszel 5-0-ra kaptak ki. U15-ös együttesünknek is becsúszott két vereség, de még mindig reális esélyük van a felsőházi rájátszásra és ezáltal a dobogóra. U19: Maglódi TC – Üllő 1-2 (0-1)
g: Teiner G.  Ráckeve – Maglódi TC 4-1 (3-1) g: Teiner G. 
Maglódi TC – Pereg SE Kiskunlacháza 4-3 (2-2) g: Csongrádi K. 3,
Papellás P.  Csapatunk 10 ponttal a 10. helyen áll a tizenkét csapatos mezőnyben. U17: Kerepes – Maglódi TC 1-3 (0-2) g: Farkas
B., Piller B., Szalai M.  Maglódi TC – Aszód 26-0 (15-0) g: Farkas B. 13, Molnár H. 5, Szalai M. 4, Holkó M. 3, Piller B.  Együttesünk a képzeletbeli dobogó harmadik fokát foglalja el. U15: Maglódi TC – Gyál 0-2 (0-1)  Sülysáp – Maglódi TC 5-0 (2-0) 
Astra HFC-Üllő – Maglódi TC 1-6 (0-3) g: Kristóf L. 2, Kovács B.
2, Gyenes G., Lengyel R.  Csapatunk a 4. helyen áll. U13: Sülysáp – Maglódi TC 0-1 (0-0) g: Fodor D.  Együttesünk csak ros�szabb gólkülönbségének köszönhetően áll a tabella negyedik helyén. U9-es együttesünk Gyálra, egy mini tornára volt hivatalos
április elején. Baranyai Pál vezette csapatunk ellentmondást nem
tűrő játékkal rukkolt elő és minden ellenfelét legyőzve megnyerte a
viadalt.  Maglódi TC – Vecsés 4 : 0 g: Vágó Zsombor 2, Balogh
Vince, Ferenczi Tamás  Maglódi TC – Albertirsa 8 : 1 g: Balogh
Vince 3, Szigeti Vince 2, Nagy András, Vágó Zsombor, Varga András  Maglódi TC – Gyál 3 : 1 g: Balogh Vince, Vágó Zsombor,
Czompó Balázs  A torna legjobb játékosa Nagy Kornél lett. Öregfiúk együttesünk ott folytatta, ahol ősszel abbahagyta, vagyis sorra
aratják a győzelmeket. A tavasszal bezsebelt kilenc pontnak köszönhetően a második helyen állunk. A két legfőbb rivális, Kistarcsa I. és Üllő csapatai ellen még játszani kell, de a dobogós helyezés
megtartására minden esélyünk megvan.  Maglódi TC – Gyömrő
3-2 (1-0) g: Tabányi Tibor, Csaba Zs., Tóth L.  Kistarcsa II. –
Maglódi TC 1-3 (0-3) g: Gorza P., Csaba Zs., Veres L.  Maglódi
TC – Fót II.-Somlyó 2-0 (1-0) g: Tabányi Tibor, Budafai G.  Veres
István László (csapatvezető): Az őszi leállást követően majdnem fél
évig nem találkozott a keret, így nagyon idény eleji formát mutattunk az első mérkőzéseken, ahol betegségek és egyéb távollétek
miatt sok hiányzónk is volt. A nehézségeket leküzdöttük, vártnál
nehezebben ugyan, de megérdemelt győzelmeket arattunk. Lassan
elérhetjük a kívánt formánkat, tehát úgy gondolom: jó úton járunk.
Futsal csapatunk nagy lendülettel kezdett bele a felsőházi rájátszásba. Az alapszakaszból két riválisunknál is kevesebb pontot vihettünk tovább, de három győzelmünknek köszönhetően, nem hogy
ledolgoztuk a hátrányunkat, de át is vettük a vezetést a tabellán. Ha
így marad a bajnokság végéig, együttesünk a következő szezont az
NB I-ben kezdheti meg. Felnőtt NB II – rájátszás: Kincsem Futsal
– Maglódi TC 6-8 (3-2) g:Simon Zs. 2, Petric B. 2, Seregy T. 2,
Poncok Cs., Vékei N.  Maglódi TC – Kartal 7 : 5 (4 : 2) g: Seregy
T. 2, Vékei N. 2, Simon Zs. 2, Vadászi E.  Maglódi TC – Gyöngyös 8 :0 (4 : 0) g: Simon Zs. 4, Vadászi E. 2, Vékei N., Papp R. 
1. Maglódi TC 13. p, 2. Kincsem 11. p, 3. Kistarcsa 10.p., 4. Kartal
7. p, 5. Csenger 5. p, 6. Gyöngyös 3. p
További hírek: www.maglodtc.hu
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HIRDETÉS

5 ÉVE MAGLÓDON
MEGJELENT

1000

Eltelt 5 év amióta az Eagle Industry Hungary
Kft. elfoglalta vadonatúj gyárépületét Maglódon. Ezt az évfordulót minden évben megünnepeljük, sőt idén nem csak 1 napon, hanem
egész héten keresztül ünnepeltünk.
Megpróbáltuk egy kicsit feledtetni a dolgozókkal a jelenlegi kissé komor járványhelyzetet és olyan közös programokat kitalálni,
amelyeket az előírások betartásával is meg
lehet valósítani.
A jeles eseményhez közeledve megkértük
a kollégákat, hogy japán hagyomány szerint
hajtsunk 1000 db origami darut közösen, amivel fel tudjuk díszíteni a gyárunkat. A hagyomány szerint aki meghajtogat 1000 darut és
közben kíván valamit, az a kívánság valóra
válik. Mi közösen hajtogattunk és reméljük,
a közben megfogalmazódott kívánságok mind
valóra válnak.
A daruhajtogatáson kívül ültettünk virágot
egy nagy 5-ös formájú virágágyásba, ahol kis
táblácskával jeleztük az ültető nevét, indítottunk egy nyereményjátékot, mely szerint több
– a céget érintő – online felületen kellett számokra „vadászni” és értékes nyereményeket
sorsoltunk ki a helyesen kitöltött nyereményszelvényt beküldők között. Az egyik legnép-

DARU

AZ

EKK-BAN

szerűbb viszont az „ilyenek voltunk” játék volt,
melynek az volt a lényege, hogy a céges tablóképeinket lecseréltük a gyerekkori képeinkre.
Ahányszor elmentünk a tabló mellett, mosolyt
csaltak az arcokra a vidám, vicces gyerekfotók.
Galaskó Gergely ügyvezetőnk – a német
fejlesztői csapat videoüzenetét követően – rövid előadás keretében vázolta a kollégáknak
az elmúlt 5 év fejlődési szakaszait. Amikor
ide költöztünk, a csarnok még csak félig volt
a gyártósorokkal, el sem tudtuk képzelni, hogyan fog megtelni. Mára belaktuk teljesen a
gyárat. A dolgozói létszám több mint duplájára
nőtt, ahogyan a legyártott darabok száma – köszönhetően a gyártósorok és a munkavállalói
létszám növekedésének – sokszorosára nőtt. És
az előrejelzések szerint ez a növekedés nem fog
megállni a jövőben sem.
A hetet egy könnyed beszélgetéssel zártuk,
amikor felidéztük, hogy milyen is volt a költözés Pécelről Maglódra, milyen élmények, érzések maradtak bennünk. Nagyon jó hangulatban
telt ez a program is.
Jó volt egy kicsit játszani, emlékezni, egy
kicsit kiszakadni a szürke hétköznapokból,
amire mostanában – a közösségi programok
teljes hiánya miatt – már nagyon vágytunk.

Dolgozz nálunk! Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:
RAKTÁROS
Főbb feladatok
• beérkező anyagok kijelölt helyre való mozgatása, beérkeztetése, átvétele
• minőségi átvétel után raktári helyre mozgatása és könyvelése
(SAP), áru összekészítése, csomagolása, kiadása
• készáru raktárban tárolt anyagok nyilvántartása
Az állás betöltéséhez szükséges:
• Középfokú végzettség, min. 1 év raktári tapasztalat
• 3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos és 3312 gyalogkisértű
targoncakezelői jogosítvány
• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• megoldáskereső hozzáállás, együttműködés, rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Mindhárom munkakörben az alábbiakat kínáljuk
• 8 órás főállású foglalkoztatás
• heti váltásban működő 3 műszakos munkarend
• kiemelkedő műszakpótlékok (du 30%, éj 50%), bónuszrendszer, cafeteria
• egészségbiztosítás, sportolási és kulturális események, céges
rendezvények
• beutazás támogatása, műszakokhoz igazodó céges buszjárat

GÉPBEÁLLÍTÓ
Főbb feladatok, munkák
• gyártósori berendezések beállítása és önálló kezelése
• hibák elhárítása, kisebb karbantartások elvégzése, a gépek
folyamatos ellenőrzése
• termékváltás esetén a berendezések átállítása
• gépi hatékonyság növelése, kieső idő csökkentése, optimalizáció
Az álláshoz tartozó elvárások
• Középfokú műszaki végzettség
• Min. 2 év gyártásban szerzett tapasztalat
• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR (betanított)
Részletes információk az alábbi elérhetőségeken:

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

