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A NEMZET ÖSSZEFOG
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában…

Fotó: Egyed József

Száz évvel ezelőtt az elszakított Erdéllyel, Délvidékkel, FelVan valamilyen, más nemzetek fiai számára érthetetlen kapocs,
amely összeköti a magyar embert a szülőföldjével. Sokan föld- vidékkel, Kárpátaljával, Muravidékkel, Őrvidékkel kisebbséhözragadt gondolkodásúnak tartják a magyart, mert nem elég gi sorba kerültek ott élő testvéreink, kiszolgáltatva a többségi
európai, idegen tőle a globális világnézet. Mi már csak ilyenek nemzet kénye-kedvének. Mi, a csonka országunk magyarjai
vagyunk, ragaszkodunk a Szent István-i hagyatékhoz, őseink tisztelettel és köszönettel tartozunk az elszakított területeinken
élő testvéreinknek, hogy szűnni nem
véráztatta földjéhez, melyet hosszú
akaró konoksággal ragaszkodnak nyelévszázadok izzadságos munkájával a
vükhöz, hagyományaikhoz, hitükhöz,
magunk képére formáltunk, magyarszülőföldjükhöz.
rá tettük a Kárpát-medence minden
Végre van olyan kormányunk, amely
szegletét. Nem ácsingóztunk soha a
véget vetett a beletörődő és elhallgató
szomszédok területére, viszont el nem
passzivitás időszakának és zászlajára
múló hazaszeretettel küzdöttünk szütűzte a nemzeti összetartozás politikáját.
lőföldünkért az újra és újra ránk táÖrülünk, hogy ha késve is, de magasabb
madó ellenséggel szemben, miközben
szinten is teret nyer az a Kárpát-memegvédtük Európát a muzulmán invádence szerte megvalósult összefogás,
ziótól. Száz évvel ezelőtt Trianonban
amelyben újra egymásra találtak a maEurópa ezt „szépen megköszönte”.
gyar közösségek. A hungarikumnak is
A Nagy Háború lezárását követő békenevezhető testvértelepülési kapcsolatok
diktátum szétszakította szülőföldünket,
hálózata áttörte a mesterségesen közénk
nagy részét koncként dobta oda csillahúzott határokat, és újra szót ért a mapíthatatlan étvágyú szomszédainknak.
1920 óta június 4. minden igaz magyar
gyar a magyarral. Magyarok vagyunk,
Maglód ajándéka Lövétének – az Országzászlót
szülőföldünk e lángoktól ölelt végtelen
számára gyásznap! A haszonlesőknek,
2018-ban adományoztuk testvértelepülésünknek
nagy ország! Vereckétől a Lajtáig, a
hitszegőknek és árulóknak azóta is
és a Hősök napján szenteltük fel
Kárpát-kanyartól a Dunajecig tart a mi
égeti a zsebét a „harminc ezüstpénz”,
a rossz lelkiismeretükhöz még állandó félelemérzés is párosult hazánk, amely lelkünk része. Szívünkben őrizzük a délvidéki
a jogtalanul bitorolt temérdek gazdagság miatt. Ezzel is ma- rónát, a Dunántúl lankáit, a Hargitát, Gömörországot, a Tiszagyarázható a bennük kialakult és vezetőik által mesterségesen hátat és ezt senki nem veheti el tőlünk. Mindig a miénk marad!
Hiszünk Magyarország feltámadásában!
szított magyarellenesség.
Tabányi Pál polgármester
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A történelem soha nem látott még
ilyen „békét”

EMLÉKEZZÜNK
EGYÜTT!
JÚNIUS 4-ÉN 20.00 ÓRAKOR
GYÚJTSUNK OTTHONAINK ABLAKÁBAN
EGY-EGY GYERTYÁT, MÉCSEST, ÉS EMLÉKEZZÜNK
A SZÉGYENTELJES TRIANONI DIKTÁTUM
GYÁSZOS NAPJÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA!
„Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen!”
– Wass Albert –

1920. JÚNIUS 4.

„NEM! NEM! SOHA!”
A maglodvaros@gmail.com e-mail címre várjuk a mécsesekről készült fotókat,
melyekből egy fényképválogatást szeretnénk készíteni.
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Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!
Németh Mihály evangélikus lelkész pünkösdi gondolatai
Isten ószövetségi népe pünkösdkor az
aratás kezdetét ünnepelte. A termés első
zsengéjét, az első búzakévét, a föld első
gyümölcsét a templom oltárára helyezték. Később a Sínai-hegyi törvényadásról is ezen a napon emlékeztek meg. Azt
a pillanatot ünnepelték, amikor Isten a
Tízparancsolatot adta népének. Ekkor
vált közösséggé, lett néppé Izrael.
Jézus tanítványainak is örömünnepévé lett pünkösd. A Szentlélek, akit Mesterük megígért nekik, eljött hozzájuk.
Megszületett Isten népének első zsengéje - megszületett Krisztus népe: az egyház. Pünkösd napja így lett a Szentlélek
eljövetelének ünnepe, egyben az egyház
születésnapja.
Az Apostolok Cselekedeteiről írt
könyvben így olvasunk erről:
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol
ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek
meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan
megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
… Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert
mindenki a maga nyelvén hallotta őket
beszélni. … Ekkor előállt Péter a tizenegy tanítvánnyal, felemelte a hangját, és
így szólt hozzájuk:… Úrrá és Megváltó-

vá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti
keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket,
ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?
Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus
Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
Pünkösdkor a Szentlelket ünnepeljük, aki szélben, tűzben és igében jött
közénk.
Szélben, mely felkavarja, de fel is
frissíti életünket. Tűzben, mely megtisztít a bűntől, de Isten szeretetének melegét is sugározza. Igében, mely megeleveníti és segíti krisztushívő életünket.
Mennyire hasonlít egymásra a szél és
tűz hatása! A szél felkavar. A tűz megtisztít. Mitől? A szennytől, a vétektől.
A Szentlélekkel való betöltekezés ott
kezdődik, hogy az ember felismeri bűnös és elveszett voltát. Azt, hogy nem
tud Istennel, embertársával és önmagával sem békességben élni. E külső-belső
békétlenséget napjainkban súlyosbítja
bennünk a világjárvány, amikor talán
minden eddiginél jobban megtapasztaljuk az emberiség nyomorúságát. Sokan
gondoljuk azt, hogy ebben a helyzetben
tényleg nem segít már más csak az imádság. Hogy mindezt a rosszat, csak egy
szent, égi vihar söpörheti el. Amikor ezt
felismeri az ember, akkor kiált Istenhez,
akkor kezd könyörögni Szentlélekért,
ahogy a költő is teszi versében:

„Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!
Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.
Erőddel a szíveken zúgj át,
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet
az egész nagy földkerekséget.
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd el a bűnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája
a béke tiszta sugarától!"
(Bódás János:
Imádság Szentlélekért)
A Lélekért kiáltó ember megkapja a
felfrissítő szél, a szeretet lángjával melengető isteni tűz ajándékát. És kap
mindezek mellé még valamit: Isten
igéjét. Evangéliumot Isten szeretetéről.
Bizonyságtételt Jézus kereszthaláláról
és feltámadásáról. Örömhírt, mely megváltoztat. Megbékéltet Istennel, egymással, önmagunkkal. Ez az isteni szó
segít, hogy megvalósítsuk az egyház közösségében a krisztuskövető életet. Segít, hogy erejével munkáljuk a békét és
a jóakaratot az emberek között.
Pünkösdkor ezt ünnepeljük Maglódon is a zöld ágakkal, színes kendőkkel, szalagokkal feldíszített evangélikus
templomunkban. Ez a szép templomdíszítő szokásunk a Szellemi Kulturális
Örökség része hazánkban. A mozgó zöld
ágak a pünkösdi szélzúgást, a színes szalagok az apostolok feje felett megjelent
tüzes lángnyelveket jelképezik. A gyülekezet közösségében hangzik Isten életújító igéje.
Pünkösd örömünnepén kérjük Istent,
árassza ránk Szentlelkét frissítő szélként, szeretettel melengető tűzként és
megelevenítő igeként – hogy Krisztusról
bizonyságot tevő életet élhessünk.
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Maglódiak szűrésen

Korlátozások után

A Semmelweis Egyetem vezetésével, a Debreceni Egyetem,
a Szegedi- és a Pécsi Tudományegyetem részvételével, a
Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával indult H-UNCOVER nevű országos, reprezentatív vizsgálat. Célja az volt, hogy pontos képet kapjanak
a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal
fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. Több maglódi
lakost is kiválasztottak, köztük volt Domokos Béla is, akit
a szűrés során ért tapasztalatairól kérdeztünk.
Egyértelmű volt, hogy elmegyek,
mivel olyan helyen dolgozom, ahol
emberekkel foglalkozom. A munkáltatóm megelőzött, így elsőként
a munkahelyem intézte a mintavételek időpontját, és egy erre elkülönített helyiségben végezték a mintavételt. Kétszer vettek vérből mintát.
A kirendelt doktor úr elmondta, mit
kell kell tudni az adott tesztről, hogyan történik a mintavétel
(vérből), és mi számít negatív/pozitív eredménynek. Steril (új)
tesztet vett elő, előttem bontotta fel, megszúrta az ujjbegyemet,
a kijövő vért a csomagból kivett pipettával a teszten megadott
helyre csepegtette és reagenst adott hozzá, ami 5-10 percen belül értékelhető volt. Az eredményt az adatlapon szereplő rublikában X-szel jelölte, fotóval is dokumentálta, keltezte, aláírta.
A cégnél PCR (orr-garatból vett) mintánál is a kijelölt helyen vették le a mintát, egyesével hívták be a kollégákat, itt is
tájékoztattak, mi történik a mintavétel alatt, milyen kellemetlenséggel számolhatok, majd a mintákat hűtőtáskába tették.
Az otthoni (háznál) vett mintavétel során az OMSZ-től telefonon előre jelezték, hogy mikorra várható a kiérkező orvos,
és kértek, hogy a megfelelő eredmény érdekében ne egyek és
igyak, amíg meg nem érkeznek. A mintavevő ismét felhívta a figyelmem, ismét elmondta a tudnivalókat, tájékoztatott
az esetleges kellemetlen érzésekről is. A vérből vett minták
eredményét a letelt idő (5-10 perc) után egyből megmondták.
A további mintákat a körzeti orvos számára küldték el, én
hívtam fel az orvosomat a megfelelő eredmény reményében.
Összességében meg vagyok elégedve, kedvesek, figyelmesek, együttérzők voltak a szakemberek, és megnyugodtam,
nem vagyok koronavírusos.
Kodaj-Horváth Réka

A kormány által elrendelt enyhítésekkel az emberek szívébe is beköltözhetett újra a remény. Bár még fokozott
óvatossággal, de lassan visszazökkenhetünk a régi kerékvágásba, vagy végre megvalósíthatjuk azokat az elképzeléseinket, amelyek a karantén ideje alatt születtek bennünk. Ezekről a tervekről kérdeztük városunk lakóit.

Mégis legálisak a kutak
A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása
értelmében mentesül a
vízgazdálkodási
bírság
megfizetése alól, aki mostanáig engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt (ásott vagy fúrt
kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2023. december
31-ig kérelmezi.

Lajos Pálné, nyugdíjas: A Nyugdíjas Klub vezetője vagyok. A koronavírus mindenkit bezárt, de
nagyon várjuk mikor tudunk újra
találkozni. Sok programunk elmaradt, amiket szeretnénk bepótolni. Hiányoznak az ének- meg a
táncpróbák és a kártyapartik. Igaz,
hogy interneten és telefonon tartjuk
a lelket egymásban, de a személyes kapcsolat más. Szeretnénk
sokat kirándulni és gyógyfürdőkbe menni.
Pavlovics Lászlóné Marika, önkormányzati képviselő: A koromra
való tekintettel komolyan vettem a
karantént. Most, hogy már az enyhítések szakaszába kerültünk, végre
elkezdhetek egy kicsit nyüzsögni.
Elindul az élet a családban, a nőklubban, az önkormányzatnál. Az eddigi
kapcsolattartásokat, felváltják a személyes találkozások. Megpróbálom a rám bízott feladatokat
pótolni, az elmaradt rendezvények megvalósításán dolgozni, és
a – korábban nem annyira értékelt – szabad mozgást élvezni.
Galambos György, pedagógus:
Amikor az iskola átállt a digitális
oktatásra, családommal önkéntes
karanténba vonultunk. Ez idő alatt
az iskolai feladatokat, oktatást otthonról végeztem. Öröm az ürömben, hogy így sok időt tölthettem az
öthónapos kisfiammal és a feleségemmel. A vírushelyzet megszűnése után természetesen a családdal, barátokkal való találkozás
lesz az első. Remélem, a néptánc csoportjaimmal is mielőbb
el tudjuk kezdeni a munkát, és nyáron egy kis kikapcsolódásra
is lesz lehetőség. Nagy örömöt jelentene számomra, hogyha a
nyár végi, ősz eleji lakodalmak, ahol vőfélyként vennék részt,
megrendezésre kerülnének.
Kiss Viktória, tanuló: Az egyetem
bezárása után én is 2 hónap önkéntes karanténba vonultam itthon, a
félévet pedig digitális oktatásban
folytattam. A sok tanulnivaló lefoglalt a mindennapokban, de hétvégén
nekem is hiányzott, hogy ki tudjak
mozdulni, vagy találkozni a barátaimmal. Bár így is jól sikerültek az
eddigi vizsgáim, várom már, hogy a vírus után újra bejárjak
az egyetemre a csoporttársaimmal együtt. Minden nyáron sokat nyaralok és fesztiválozok, ami idén kimarad, de jövőre szeretném pótolni.
Kalmár Csilla Imola
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Karantén-ballagás

Lendületben a Nőklub

Év elején még nem gondoltuk, hogy tanév végére a ballagó diákok élete – egy vírus miatt – fenekestül felfordul. Sajnos a korlátozások miatt elmaradtak a középiskolai ballagások is, melyek
egy életre szóló élményt adtak volna a diákoknak. Az én unokám is most ballagott volna. Nagyon le volt törve, hogy ez kimarad az életéből. Arra gondoltam, hogy a lányommal titokban
szervezünk neki a Dobó István
utcában egy karantén-ballagást.
Ebben partnerek voltak az utcában élő kedves lakótársaink.
Május 1-jén délelőtt került sor
a ballagásra. Az ismerősök kiálltak a kapujukba egy-egy szál
virággal – így a távolságtartás
szabályát is be tudtuk tartani.
A ballagási zenét a neten található ballagási egyveleg szolgáltatta, kihangosítással. A „vén
diák” az utca közepén ballagott
végig. Amikor hazaért, hangos
tapsvihar köszöntötte. Könnyes
szemmel örültünk az összefogásnak, a ballagó is nagyon meg
volt hatódva, és nagyon örült
neki, mert meglepetés volt ez
számára. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
megtisztelték az unokámat és
családunkat, kedves szavakkal és jó tanácsokkal látták el Váradi Kristóf Gujdót, a monori József Attila Gimnázium 12.c-s,
végzős diákját: Vaskó József és neje Vaskó Józsefné, Antalkáné
Fakan Zsuzsanna, Pintér Szabolcs, László Dorottya és édesanyja László Józsefné, Szabó Antal és neje Szabó Antalné, Bódiné
Jámbor Katalin, Kovács János, Csáki Imre, Kovács Éva, Zsigmond Izabella, Szabó Orsolya Veronika, és a szűk családi kör:
Nagy Angelika, Szever János, Szever Ágnes.
Nagy Istvánné (nagymama) és Tódor Nikoletta (édesanya)

Két hónappal ezelőtt elkeseredve, de fegyelmezetten fogadtuk, hogy a nőklubos összejöveteleket is szüneteltetni kell.
Nagyban folytak a próbák a „Tavaszköszöntő bál” meglepetés
műsorára, de sajnos ez elmaradt, amire 22 éve nem volt példa. Elmaradt a tervezett garázsvásárunk, melynek bevételéből
a Mindenki Karácsonya rendezvényt szoktuk finanszírozni.
Elmaradt a Majális, ahol a főzőverseny keretében vendégül
szoktuk látni családtagjainkat, illetve barátainkat. Nagy bánatunkra elmaradt a kirándulásunk is, melyet az idén Szlovéniába, a Bledi tóhoz szerveztünk. Nehezen viseltük, hogy személyesen nem találkozhattunk egymással, de azért telefonon,
illetve a Facebook-csoportban megosztottuk gondolatainkat,
érdeklődtünk a tagok egészségi állapota felől, próbáltunk egymás segítségére lenni. Most,
hogy könnyítéseket vezettek be, újra indul az élet a
klubban is. Amint lehetséges
lesz, tartunk a klub udvarán
egy kis találkozót, hogy újratervezzük az éves programokat. Remélem, hogy lehetőségünk adódik az elmaradt
garázsvásár
megtartására.
Reményt látok arra is, hogy
a szeptemberi „Szüreti felvonulást és bált” már meg tudBoldog békeidők (tavalyi felvétel)
juk tartani. Ennek előkészületeit elkezdjük szervezni. Lehetőségekhez mérten, őszre még
egy kirándulást is szeretnénk beütemezni.
Remélem, hogy lassan a városi élet is beindul, és továbbra
is részesei lehetünk. Egyet biztosan tudok, hogy ami eddig természetes volt, azaz oda mehettünk, és akkor amikor szerettünk
volna, az most megváltozott. Most kezdjük el értékelni, hogy
milyen fontos az, hogy szabadon mozoghatunk – remélhetőleg
nemsokára maszk és kesztyű nélkül.
Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást kívánok.
Pavlovics Lászlóné, a Maglódi Nőklub elnöke

Segítettünk a segítőknek
Amikor kiderült, hogy Magyarországon is nagy a baj, mi is itthon maradtunk a feleségemmel karanténban. Teltek a napok, és azon gondolkodtunk,
mit tudnánk segíteni ebben a helyzetben. Arra gondoltunk, hogy a már jól
bevált főzést választjuk segítségképpen. Eszünkbe jutottak a szociális gondozók és a családsegítő munkatársai,
gondoltuk, mi meg őrajtuk segítünk.
Olvastuk az egyik maglódi Facebookoldalon, hogy milyen kihívásokkal küzdenek. Tudom, hogy a sima hétköznapok
is milyen alázatos munkát kívánnak tőlük, de a mostani helyzetben megsokszorozódott a munkájuk. Ezért minden
héten – csütörtökön – főztünk nekik a
feleségemmel egy tál ételt. Tudjuk, nem
nagy dolog, de ez is valami. Hét héten

keresztül főztünk és el is vittük nekik.
Az önkormányzaton Szabó Timinek az
ablakon pakoltuk be, a családsegítőnél
meg éppen, aki kinyitotta az ajtót, annak
adtuk a kezébe. Ez alkalmanként 20 adag
étel volt. Az alapanyagok költségeit a karácsonyi gyűjtésből megmaradt pénzből
finanszíroztuk. Készítettünk palóclevest
palacsintával, kemencében sült húsokat,
rántott szeletet, és bográcsban készült
ételeket. Szívesen tettük, és megnyugvás
volt a lelkünknek is. Ha csak egy kicsi
terhet is le tudtunk venni a vállukról, már
megérte. Itt az említett Facebook-oldalon
egyébként nagyon sok kritikát olvastunk
nap mint nap. Ha ezek az embertársaink
az energiájukat valami jóra fordították
volna, másnak is örömet szerezhettek
volna.
Sarankó László
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A MAGLÓD ÚJSÁG LEGKÖZELEBB AUGUSZTUS 5-ÉN JELENIK MEG!

Önkormányzati hírek
A járványügyi helyzet javulásával párhuzamosan az újraindítás kérdései kerültek előtérbe. Ennek jegyében május 25-től
mindhárom óvodánk és a bölcsőde is újra kinyitja kapuit.
Az általános iskolában június 15-ig továbbra is tantermen
kívüli, digitális munkarend szerint folyik az oktatás, de a tapasztalatok alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás is
szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. Ballagásokat
kis létszámban – a járványügyi előírások betartásával – lehet
szervezni. Erről az iskola vezetősége tájékoztatja majd a szülőket és a tanulókat. Az általános iskola tornatermeit egyelőre
nem lehet használni. www.maglodis.hu
Június 2-től a helyi járat a szokásos menetrend szerint újraindul (a Credo iskolabusz kivételével). A kisbuszokon a
maszk használata kötelező!
Ismert, hogy a kijárási korlátozás feloldásával a játszóterek és a szabadtéri sportpályák is megnyitottak. Szabadtéren
ezután is kötelező a szociális távolságtartás és az alapvető higiéniai szabályok betartása, de a maszk viselése nem előírás.
Az önkormányzat dolgozói a vészhelyzeti munkarend szerint dolgoznak, az ügyfélfogadás rendje június 2-től áll vissza
a szokásos rendbe.
A MagHáz – jelenlegi állás szerint – augusztus 15-ig továbbra sem szervez rendezvényeket.
Gyermektáborok szervezhetőek lesznek júliustól, ezekről
bővebb információkat a szervezők fognak közzétenni.
A háziorvosok továbbra is előzetes bejelentés szerint fogadják a betegeket.
Fajka Szilvia, sajtóreferens

MagHáz karanténban
A kormány több mint két hónapja veszélyhelyzetet hirdetett
és rendkívüli intézkedéseket hozott az immár világjárván�nyá nyilvánított koronavírus-járvány hazai megelőzésére. Ezekben a hónapokban mindannyiunk hétköznapi élete
egyik pillanatról a másikra radikálisan megváltozott, a korlátozások elfogadásával kell élnünk. A MagHáz is igazodni
kényszerült, a Gyere be hozzánk! szlogenünket felváltotta a
Maradj otthon! kérés. Szinte letaglózott bennünket az előállt
helyzet, mivel jól előkészített, sikeres programjaink voltak folyamatban. Tanfolyamok, esküvők, lakodalmak, táborok maradnak el, minden
bizonytalan… Rohanó, pörgő életünkből, a zárt
falak egzisztenciális csendjébe kényszerültünk.
A kezdeti sokk után azonban visszatértünk egy
megváltozott, de élhető világba. Mert a karanténban is folyik az élet. A MagHáz március közepe
óta zárva tart a látogatók előtt, ám a munka ennek
ellenére változatlanul folyik. Művelődési házunk
teljes kihasználtsággal működött, így most sort
kerítünk mindarra, amire eddig nem volt időnk,
lehetőségünk. Tervezünk, újratervezünk, az épület falain belül folyamatosan tevékenykedünk.
A régi művelődési ház teljes körű takarításával,
javítási munkálatokkal kezdtünk, amit a MagHáz
követett. Burkolatjavítások, takarítás mindenre kiterjedően, leltározás, selejtezés jellemzi a
napjaink nagy részét. A Maglód újság lakosság
részére történő terjesztésében is jelen vagyunk.

A családsegítő közvetítésével segítünk maglódi gyerekeknek a
digitális tanulás során felmerült problémák kezelésében.
Jelen helyzetben nem tudjuk, hogy a tervezett programjaink
megvalósítására ténylegesen mikor kerülhet majd sor. Reménykedünk a kora őszi-téli időszakban, ahová már átcsoportosítottunk néhány előadást. A változásokról folyamatosan hírt adunk.
Nagyon várjuk már a nyitást, a viszontlátást, hogy újra élet, vidámság költözzön a falak közé.
Pavlovics-Ollári Judit
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Kitekintő

Fotó: Balázs Enikő

A Madarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett – A természet karanténból címet viselő – fotópályázatunkra ablakból,
erkélyről, teraszról, kertből való képeket vártunk gyerekektől,
óvodás, alsó- és felsőtagozatos kategóriában, melyeket a jelenlegi helyzet miatt „csak” a MagHáz facebook oldalán tudtunk kiállítani.
A „Maradj otthon” jegyében, de mégis természetközeli pályázatunkra – nagy örömünkre – sok alkotás érkezett Maglódról, Budapestről és Répcelakról is.
Balázs Enikő 5 éves
Bálint Benett 5 éves
Bálint Hanna 10 éves
Bartos Emese 12 éves
Butt Márton 9 éves
Butt Mátyás 6 éves
Fórizs Benedek 4 éves
Halász Hanna 5 éves
Halász Martin 7 éves
Kővári Bálint 14 éves
Kővári Leonóra Anita 5 éves
Mészáros Anna 6 éves
Mészáros Emese 11 éves

Mészáros Eszter 8 éves
Nagy Nolen 5 éves
Németh Marcell 8 éves
Pásztor Szabolcs 12 éves
Sándor Csongor 5 éves
Sándor Gergely 8 éves
Szilvássy Emma 12 éves
Szuhenyák Léna 5 éves
Török Barnabás 13 éves
Török Zsófia Berta 7 éves
Veszteg Enikő 3 éves
Veszteg Tímea 5 éves

Minden kis fotós emléklappal kiegészített könyvjutalomban
részesült.
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Bölcsődei hírek
A Maglódi Városi Bölcsődében május 4-től folyamatos ügyeletet tartunk a
2019/2020-as gondozási évre beiratkozott gyerekeknek. Az ügyelet reggel 6.00
és délután 18.00 óra között vehető igénybe. Egy csoportban maximum 5 gyermek
helyezhető el, vagyis az ügyelet alatt összesen 30 gyermek gondozását láthatjuk
el. Minden bölcsődés gyermekre a saját kisgyermeknevelője felügyel, a megszokott csoportszobákban. A napi gondozás a már bevezetett napirend szerint történik.
A kicsik számára továbbra is biztosított a napi négy étkezés. A szülőknek – egyéb
rendelkezésig – nem kell az étkezést fizetniük, illetve a gondozási díj fizetése is szünetel. Intézményünkbe a gyerekek reggeli bevétele és a délutáni kiadása a kapuban
történik, szülő nem léphet be az épületbe. Váltóruhát, -cipőt és a kicsik gondozásához szükséges tárgyakat változatlanul kérjük behozni.
A gyerekek által igénybe vett helyiségeket, bútorokat és használati tárgyakat óránként fertőtlenítjük, illetve a csoportszobákban és az udvaron elhelyezett játékok napi
fertőtlenítése is megtörténik. A kicsik által használt textíliát naponta mossuk. A törölközők jellel ellátottak, tehát ezzel is kizárjuk az esetleges közös használatot. A szülőnek a reggeli beadás előtt nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges-e.
Intézményünk a 2020/2021-es gondozási évre felvételt hirdetett. A jelentkezési
idő végéig 36 gyermek jelentkezési lapját adták be szüleik. Erre a gondozási évre 57
helyünk van, tehát még van szabad férőhely. A gyermekek felvételéről a szülők írásban és emailben kapnak tájékoztatást. Ha a helyzet nem változik, az eddigi gyakorlat
szerint meghirdetett szülői értekezletet nem tudjuk megtartani. Terveink szerint minden szülő egyedi időpontot kap, amely során megismerheti bölcsődénket, a gyermek
leendő csoportját, kisgyermeknevelőjét és bölcsődénk többi dolgozóját is. Lehetőség
nyílik továbbá a gyermek jelének kiválasztására és a beszoktatás rendjének, időpontjának megismerésére. A pontos időpontról emailben kapnak tájékoztatást.
Ezúton értesítjük a szülőket, hogy intézményünk telefonszáma megváltozott:
Intézményvezető helyettes, bölcsődetitkár: 06 29 272 790
Intézményvezető: 06 29 272 791
Gellérthegyi Tibor Györgyné intézményvezető

Napsugár Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre rendhagyó módon történt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a
nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább
napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk
és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. A www.napovoda.hu oldalon minden, beiratkozással kapcsolatos információt kiírtunk, hogy egyértelmű tájékoztatást kaphassanak a
szülők. Az Oktatási Hivatal elküldte az óvodaköteles gyermekek listáját a fenntartónak, a gyermekek tartózkodási helyének megfelelően. A lista alapján április 20-ig felvettük a
körzetbe tartozó összes óvodaköteles gyermeket, értesítettük a szülőket. A szülőknek az okiratokat az igénybevétel
első napján kell majd bemutatni. Maglódon 127 gyermek
kötelezett beiratkozó a 2020/2021-es nevelési évre. Ebből
a Napsugár Óvodába 46 gyermek tartozik körzet szerint.
Óvodánk autizmus spektrum zavarral küzdő óvodásokat
integrál, ha a Maglódi lakosú kisgyermeknek kijelölik az
intézményt. 3 új kijelölést kaptunk, így a 2020/2021-es nevelési évben 8 SNI-s gyermekünk lesz. A nem óvodaköteles
gyermekek szülei is jelezhették óvodánk felé beiratkozási
igényüket. A beérkező igényeket április 30-ig kellett elbírálni, és a döntésről értesíteni a szülőket. 11 család jelezte
igényét, és mind a 11 gyermek felvételre került.
www.napovoda.hu – info@napovoda.hu – 06 29 325 193
Vanczák Csilla intézményvezető

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda a Maglód Város Önkormányzat által fenntartott legrégebbi közoktatási intézmény,
amely 2010. áprilisában a fenntartó sikeres pályázatának köszönhetően egy új építésű, 7 csoportos, 175 férőhelyes, akadálymentesített létesítménybe költözhetett.
Nevelési programunk Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programjának felhasználásával
készült. Fő feladatunknak tekintjük a gyermekek sokoldalú,
harmonikus személyiségfejlesztését a művészetek eszközeivel
– továbbá alapozzuk az egész életen át tartó tanulás kialakulását segítő alap- és kulcskompetenciákat, melyek a tudás alapú
társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlenek. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az óvoda alapító-okiratában foglaltaknak megfelelően végezzük.
A járvány okozta rendkívüli helyzetben az Oktatási Hivatal ajánlása alapján óvodánk is kialakította saját stratégiáját
a szülők támogatása érdekében, amellyel segítjük a szülőket
gyermekük otthoni nevelésében a szokásostól eltérő – on-line – formában és tartalommal oly módon, hogy – mindez a
lehető legkevesebb nehézséget jelentve – tevékeny és élményekkel teli legyen. Az óvodai beiratkozás jól megszokott,
bevált gyakorlatát nekünk is mellőznünk kellett. Elmaradtak
a nyíltnapok, a beiratkozások alkalmával felmerülő személyes
beszélgetések. Nálunk is az Oktatási Hivatal által küldött lista
és a szülői szándékok alapján került sor a gyermekek felvételére. Óvodánkban két kiscsoport indul, valamennyi, körzetünkbe
tartozó óvodaköteles gyermek felvételre került.
hetszinvirag@monornet.hu – 06 29 326 125
Szabó Istvánné intézményvezető
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Iskolás lett az óvodásból

Pedagógusnap
Köszöntjük pedagógusainkat, akik a távoktatás időszakában is nap mint nap együtt élnek a gyerekekkel
és a szülőkkel.

Szivárvány Óvoda
Az Oktatási Hivatal április 6-10. között értesítést küldött azon
gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. A koronavírus terjedése okán kihirdetett
veszélyhelyzet miatt nálunk sem a szokott módon történt a beiratkozás, hanem a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig a fenntartótól kapott lista alapján, hivatalból felvette
a körzetébe tartozó (körzet szerinti) valamennyi gyermeket, aki
2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, és akivel kapcsolatban nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvodába jelentkezett,
és az óvoda felvette. Így óvodánkba körzetünkből 45 gyermeket vettünk föl. A nem tanköteles korú gyermekek szülei sajnálatos módon egyenlőre elutasító értesítést kaptak férőhely hiány
miatt. A szülőket ellenben tájékoztattuk arról, és egyben kértük,
hogy az ősz folyamán érdeklődjenek az óvodai férőhelyek felől, mert ha szabadul fel férőhely, abban az esetben fel tudjuk
venni a gyermeket az óvodai ellátásba. Erre vonatkozólag ezúton is kérjük az érintett szülők megértését! A sajátos nevelésű
gyermekek óvodai nevelése szakértői vélemény alapján történik. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek
első óvodai napján kerül majd sor. A felvételt nyert gyermekek
szüleinek figyelmébe ajánljuk óvodánk honlapján való tájékozódást, többek közt az elmaradt nyíltnap miatt, illetve itt olvashatnak óvodánk szabályzó dokumentumairól is (Pedagógiai
Program, Házirend, SZMSZ), a későbbiekben pedig az augusztusra tervezett kezdő szülői értekezletünk időpontjáról. Amen�nyiben kérdéseik vannak, úgy feltehetik azt elektronikus úton,
vagy telefonon. szivarvanyovoda@maglod.hu –
www.szivarvanyovoda-maglod.hu – 06 29 740 508
Gönczyné Szabó Judit intézményvezető

Idén a veszélyhelyzet kihirdetése miatt az általános iskola
első évfolyamára történő beiratkozás nem a hagyományos
módon történt. Nem csak három nap, hanem közel egy hónap
állt a szülők rendelkezésére az ügyintézéshez. Lehetőség volt
arra is, hogy személyes megjelenés nélkül, elektronikus úton
történjen a beiratkozás. A tavalyi tanévben intézményünk
Magyarországon kiemelkedő létszámban bonyolított online
beiratkozást, ez a tapasztalat segítette kollégáinkat, hogy a
magas tanulólétszám ellenére hatékonyan kezeljék az E-ügyintézésen, e-mailen keresztül érkező kérelmeket. A kötelező
járványügyi óvintézkedések betartása mellett lehetőséget biztosítottunk a személyes ügyintézésre is, illetve a beiratkozást
telefonon is segítették kollégáink. Köszönet illeti a maglódi
óvodák vezetőit, titkárnőit, akik segítettek a tanköteles korú
gyermekek szüleivel történő kapcsolattartásban. A tankerülettel is napi kapcsolatot kellett tartanunk ahhoz, hogy a folyamatos adategyeztetés során mind a száznyolcvan tanköteles gyermek adatait pontosítani tudjuk. A legtöbb gondot a
hiányos vagy pontatlan adatok okozták, de egy névváltozás,
egy elfejtett beiratkozás vagy a nyelvi nehézségek akár több
órás fennakadást okozhattak. Összességében azonban kiválóra vizsgázott az e-ügyintézés, a segítőkész és a körülményekhez jól alkalmazkodó szülőknek és ügyintézőknek köszönhetően.
Az igazi újdonságot – és egyúttal a nagy kihívást – azonban nem az előzőekben említettek jelentik, hanem az a 160
tanuló, aki most beiratkozott az első évfolyamra. Ez a magas
létszám Maglód és az iskola történetében is rekordnak számít,
soha ennyi elsős tanulónk még nem volt. Az eddigi általánosnak mondható öt osztály helyett szeptembertől hat osztályt
kell indítani. Új pedagógusokat kell felvenni, a gyerekeknek
új padok, székek, táblák kellenek, sőt az iskola egész működését át kell szervezni. Ezekre felkészültünk, de egy dolgot nem
tudunk biztosítani: nagyobb teret, több tantermet. Erre a megoldás az új iskola lenne. www.maglodis.hu
Hosszú Tibor intézményvezető

Szolid ballagás
A ballagást osztálykeretben, az egyes osztályok között időben
eltolva, a biztonsági előírásoknak megfelelően szervezzük, június 19-én az iskolaudvaron. Az osztályfőnök és az iskola nevében az intézményvezető búcsúztatja el a tanulókat. Szülők,
rokonok, barátok sajnos nem léphetnek be az iskola területére.

Minden végzős diáknak
gratulálunk, és sok
sikert kívánunk a
további életükhöz!
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Kovácsovics Fruzsina
Kovácsovics Eszter Fruzsina (Maglód, 1988. 12. 11. –)
kétszeres Fonogram-díjas magyar énekesnő, dalszerző, a
Csillag születik című tehetségkutató műsor döntőse. Kovácsovics Fruzsina már gyerekkorában sok mindennel
foglalkozott. Tagja volt a maglódi mazsorett csoportnak,
egy országos mazsorett versenybe is benevezett, amit
megnyert. Később gyerekeket tanított mazsorettezni, de
az első mindig a zene volt. Három bátyja van. Fruzsina az
ELTE Tanító- és Óvóképző karán végzett. Édesanyja tanítónő, édesapja biztonságtechnikai műszerész. (Wikipédia)
Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Meséljen,
kérem a családjáról!
Ha visszaemlékszem, leginkább az érzés jut eszembe, men�nyire szerettem gyereknek lenni. Persze sok emlékem is van,
de ez a jó érzés az első, ami beugrik,
ha valaki erről kérdez. Igaz, negyedik
gyereknek lenni nem egyszerű feladat
(ezt talán a negyedikként született emberek megerősíthetik), a három báty is
gyakran jó sok kihívást jelentett. Arra
emlékszem, hogy nálunk nagyon ritkán
volt csend. Nagyon ritkán voltak „unalmasak” a mindennapok. Ha épp nem
a családommal voltam, akkor a rengeteg jóbarátommal, akikkel nagyon
sokszor játszottunk, csintalankodtunk
vagy épp kamaszodtunk együtt. Önálló
kislány voltam, önálló nagylány lettem,
a szüleim mindig bíztak bennem, hálás
is vagyok nekik ezért. Folyton bunkert
építettünk, fára másztunk. Nem volt sok
játékom, mindig magunknak találtuk
ki a játékokat és ez is sokat segített a
kreativitásom fejlődésében. Anyukám
sosem aggódta túl a dolgokat (látszólag
legalábbis). Ezt a fajta lazaságot még
meg szeretném tanulni, mielőtt én is
anyuka leszek. Hálás vagyok, hogy teret kaptam arra, hogy kialakíthassam a
belső kis „mesevilágomat” és hogy az
álmodozásomnak mindig teret adtak,
sosem törtek le. Ez nagyon sokat segített az életem folyamán, hogy vissza
tudtam nyúlni a saját kis világomhoz.
Ez is nagyon sokban hozzájárult ahhoz,
hogy olyan személyiségem lett, amilyen, és hogy most tudok
gyerekeknek dalokat írni. Nagyon érzékeny ember vagyok, és
az elmúlt néhány évben sok megpróbáltatással találkoztam –
rá akartam jönni, miért vagyok olyan, amilyen. Honnan hozom a kérdéseimet, a szorongásokat, ki is vagyok a valójában.
Sok-sok önelemzés kellett – ehhez segítséget is kértem –, de
végül ma már ki merem jelenteni, hogy rengeteget változtam.
Sokkal békésebben tudok együtt élni magammal, sokkal elfogadóbb lettem. Persze a „tanulás” nem áll meg. Mindig van
hova fejlődni és én akarok is! Na de még vissza a családhoz…
Nagyon sok dologért hálás vagyok a családomnak, főleg Édesanyámnak. De talán a leginkább azért, mert ezt a fajta pozitivitást, humort, kedvességet tőle tanultam. Ő egy hihetetlenül
önzetlen és kedves teremtés.

Mikor, ki fedezte fel a zenei tehetségét?
Anyukám úgy nyilatkozik erről, hogy már egészen kicsi koromban lehetett látni, hallani, hogy van érzékem a zenéhez.
Mondjuk az is hozzá tartozik, hogy nagyon sokat énekeltek,
mondókáztak velem, szinte egész nap. Aztán a későbbi zongoratanárom meg is erősítette a szüleimet abban, hogy van
tehetségem a zenéhez. A zene mindig is az egyik legfontosabb
helyet foglalta el az életemben. Mióta csak az eszemet tudom.
Iskolai tanulmányai alatt hogyan tudott a zenére fókuszálni?
Általános iskolában szolfézsra, zongorára jártam, énekversenyekre. Aztán gimiben az énekkar volt a nagy szerelem, gitározni tanultam, olyan kamaszos-romantikusan. Aztán jött az
egyetem, amikor már ismert voltam. Na, az egy kicsit keményebb dió volt már. Nagyon fáradt voltam sokszor. Hétvégen-

te koncerteztem, hétköznap tanultam, suliba jártam, ZH-ztam,
vizsgáztam. Felelősségteljesebbnek kellett lennem a kortársaimnál. Én sokszor nem maradhattam a buliban, nem ihattam
alkoholt stb., mert másnap reggel koncertezni indultam. Egyszer volt olyan – emlékszem –, hogy épp az Elfeledett mézescsók lemezemet készítettük. Én suli után jártam be a stúdióba,
gyakran éjjelig ott voltam, aztán másnap kezdtük elölről…
Közben szövegeket írtam, szerződésekkel, jogi dolgokkal foglalkoztam, hiszen én voltam a saját kiadóm, mindent nekem
kellett intézni, nagyon sok dologgal egyedül voltam, 21-22
évesen. És emlékszem, egyik nap, épp matek módszertanból
zh-ztam, utána mennem kellett be a stúdióba, és annyira fáradt
voltam, hogy sírva hívtam fel a testvéremet, hogy jöjjön értem
és vigyen át a stúdióba, mert úgy érzem, összeesem. Aztán
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Fotó: Ádám Dóra

végül megcsináltam. Rám egyébként jellemző, hogy olykor
igénylem a bátorítást, néha a megkapaszkodást valakibe, mert
„elhagyom magam” vagy „hisztizek”, de aztán végül úgysem
nyugszom, amíg ki nem hozom magamból a maximumot.
Melyik tévéműsor jelentette az Ön számára az áttörést?
2007 novemberében a Csillag születik. Te jó ég, már az is 13
éve volt…
Mit hozott az életébe a siker?
Leginkább egy teljesen más életet. Sikert, talán mondhatjuk
így, bár én sokszor nem sikernek éltem meg, amikor az újságok darabjaira szedték az életemet és ezzel lehetőséget biztosítottak az embereknek, hogy csámcsogjanak rajtam. Volt,
hogy minden lépésemre figyelnem kellett, mindig helyesen
viselkedni, nehogy valaki lefotózzon, mert sajnos erre is volt
példa. 20-21 évesen az ember hibát hibára halmoz. Keresi
magát, az útját, a társát. Nos, én is ezt tettem, csak engem
egy ország minősített a tetteimért. Fiatal voltam, akkor kezdtem beletanulni a felnőttségbe, az igazi felelősségvállalásba,
és nem biztos, hogy a média világa erre a legjobb terep. Mintha
mindenből hatványozottabban
kapna az ember. Sikerélményből, impulzusból, kritikákból,
pénzből, bukásból, következményekből, hamisságból. Rengeteg
koncertem volt – volt, hogy azt
sem tudtam, milyen városban vagyok. Ezek között volt sok szuper élmény, de voltak egészen
hajmeresztően rossz és traumatikus élmények is. Megtapasztaltam, hogy ez a koncertezős világ
nem teljesen az, amilyennek elképzeltem. Az elmúlt 10 évben
sokszor gondoltam, ma már máshogy csinálnám, nem jelentkeznék a műsorba, de aztán végül
mindig arra jutok, hogy ez nem
véletlenül alakult így, és igenis hálás vagyok a sorsnak, hogy
ilyen lehetőséget kaptam, és
most azt csinálhatom, amit szeretek. Megszámlálhatatlan szép és
különleges pillanatot élhettem át
a műsorok és a koncertek során
és ezek jelentőségét nem akarom
kicsinyíteni. Sok szempontból
kiváltságos helyzetben vagyok,
és ezt tudom jól. Épp ezért már
nem csinálnám vissza az egészet, inkább a rossz tapasztalatokat is próbálom a hasznomra fordítani.
Hogy lehet egyszerre óvónőnek és előadóművésznek is
lenni? Dolgozik még óvónőként is?
Három év alatt – amíg főállású óvónő voltam – kiderült, hogy
a zenével ez csak akkor fér össze, ha az ember bevállalja azt,
hogy az egészsége jó eséllyel rámehet. Iszonyatosan fárasztó
így, egy fenékkel két lovat megülni, és hosszú távon egyiket
sem tudja az ember igazán jól csinálni. Nagyon szerettem óvó
néni lenni, de nem kérdés, ha választanom kell, gondolkodás
nélkül a zene mellett teszem le a voksom. Mint ahogy ez meg
is történt. Most zenei fejlesztő foglalkozásokat tartok, meg
drámát ovisoknak, pl. itt, a maglódi Napsugár Oviban is. Ez
tökéletesen összefér a többi elfoglaltságommal.

Kik írják a dalait?
A dalírás két részből áll, a dalszerzésből és a szövegírásból.
A legjellemzőbb most már, hogy a dalokat teljes egészben
én írom, de olykor a dalszerzésben segítségül hívok általam
kedvelt, sokra tartott zeneszerzőket. Ilyenkor van, hogy csak
a szöveget írom én. Meg kell említenem Petruska Andrist, aki
az új gyermeklemezem zenei producere is, aztán tesómat, Kovácsovics Dávidot és egy angol zenész srácot, Richie Prynne-t.
Milyen díjakat, elismeréseket kapott idáig?
Az első, felnőtteknek szóló lemezem Fonogram-díjat kapott,
de azt nem érzem annyira magaménak, mivel készen kapott
dalokat énekeltem arra a lemezre. A második Fonogram-díjamat az Elfeledett mézescsók című lemezemért kaptam, na, arra
nagyon büszke vagyok. Az már igazán az én kezem munkája,
az izzadságom, a hitem, a könnyeim, a felismeréseim, a boldogságom mind-mind benne vannak. Életem egyik legmeghatározóbb és legboldogabb pillanata volt, mikor ott kimondták
a nevem. Az új albumom Lélegzik a Föld című dalát is jelölték
idén, de a díjat végül nem én kaptam. Maradjunk annyiban,
hogy vannak terveim a jövőre nézve.
Mire utal az új lemeze címe: Írország és Olvasváros?
Valójában az életre, magára. Írország egy létező hely, Olvasváros egy fiktív világ, amit magunknak teremtünk meg.
És ha belegondolunk, az életet tényleg ez a kettő alkotja. Én
azt gondolom, nagyon fontos, hogy legyen olyan belső világunk (hívhatjuk ezt hitnek, meditációnak, ábrándozásnak),
amiből erőt meríthetünk, ha a valóság túlságosan zord. Hiszek a gondolatok teremtő erejében, hiszek a hitben. A lemez
dalai valójában nagyon szimbolikusak. És ha ezt hallgatja a
nagyközönség, talán nem tudják majd, hogy az én mögöttes,
belső érzéseim, világom, frusztrációim, fejlődésem ott vannak ezekben a nótákban, és számomra az összes téma motivációja érthető. Így – 31 éves koromra – arra a következtetésre jutottam, hogy az egyik legfontosabb dolog az életben
a mások és saját magunk elfogadása, hogy magabiztosak
legyünk, hogy biztonságban érezzük magunkat a világban
és hogy – bármilyen nehéz is – ne ítélkezzünk! Ez a lemez
többek között erre akar tanítani. A kovacsovicsfruzsina.hu
oldalon az Írország és Olvasváros megtekinthető, meghallgatható, megrendelhető!
Most min dolgozik?
Őszintén? Semmin. A fizikális és mentális egyben maradáson,
leginkább. Na de viccet félre téve, nincsenek koncertek, az új
lemezem március közepén jelent meg. Amikor elkészül egy
lemez, én mindig annak a visszhangja miatt vagyok izgatott.
Most viszont nincsenek koncertek, így az értékesítés is ezerszer lassabb sajnos. Impulzusokból sem bővelkedem a mostani karanténos időszakban, így leginkább befelé figyelek. Most
kezdjük a nyári, augusztus eleji alkotótáborunk szervezését
Fajka Szilvivel. Ez egy izgalmas dolog lesz, és kellően sok
ötlettel vágok bele a szervezésbe. Erről majd hamarosan hírt
is adunk, és lehet jelentkezni!
Milyen további terveket dédelget?
Szeretnék sokat koncertezni, amint lehet, szeretném, ha az új
lemezemnek (Írország és Olvasváros) sikere lenne, szeretnék
még lemezeket csinálni, megnöveszteni a hajam, picit izmosabb lenni, utazni… Azt már megtanultam, hogy tervezni
lehet, sőt kell, de nem szabad csüggedni, ha végül mégsem
pontosan úgy alakulnak a dolgok. A mai világban a rugalmasság és az alkalmazkodó készség talán a legfontosabb, úgy
gondolom. Úgyhogy a tervem, hogy ilyen leszek, és könnyen
veszem majd az akadályokat, amik elém gördülnek.
Radosza Sándor
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Hogyan került a Bánk bán Maglódra?
Májusi lapszámunkban megírtuk, hogy az
1814 körül írt, és időközben elveszett Bánk
bán-kéziratot majdnem száz évvel később
Maglódon találták meg. Ezt az irodalomtörténeti szenzációt vidékünk földesurának,
Wodiáner Jánosnak köszönhetjük. A nagy
drámaíró öccsének dédunokája – aki szintén kecskeméti származású volt, és ugyancsak Katona Józsefnek hívták – 1910-től
Maglódon élt, és vasutasként dolgozott a
„nagyállomáson”. Gondolhatnánk, a kéziratot mint családi örökségét hozta magával, de nem így volt. Katona úr 1907-ig
Kecskeméten járt gimnáziumba, ahol némi
zsebpénzért korrepetálta az egyik helyi parasztgazda fiát. Ez a legény mutatott neki
egy vastag füzetet, „valami tragédiaféle”

volt benne, melyet „egy másik Katona
József” írt. Katona úr elkérte a füzetet a
tanuló szüleitől, Maglódra költözése után
pár évvel pedig megismerkedett Wodiáner
Jánossal, és megmutatta neki a kéziratot.
A kétezer kötetes könyvtárral rendelkező,
kulturált földbirtokos rájött, hogy az eredeti szövegkönyvet tartja a kezében, melynek
1848 után nyoma veszett. Wodiáner János
eljuttatta a Bánk bánt Császár Elemér akadémikushoz, aki hitelesítette a „füzetet”, és
1912-ben már ki is adták könyvformában.
A vasutas Katona József és a nagybirtokos
Wodiáner János a Nemzeti Múzeumnak
adományozta nemzeti drámánk eredeti
kéziratát.
Radosza Sándor
(forrás: Sal Endre, Újságmúzeum)

Wodiáner-kastély, Maglód

A Kacamajka tavasszal sem pihent
Az élet nem állt meg, s habár mi sem tudunk a megszokott formában működni, azért igyekszünk összetartani a mi kis közösségünket. A táncoktatókkal folyamatosan keressük a lehetőségeket a folytatáshoz, megosztunk a témában néprajzi, népzenés és
néptáncos tartalmakat. Az elmúlt két hónapban sok programon
vettünk részt on-line vagy kis létszámban, közülük csak néhányat említek meg. Az év első felében számos
felkérést kaptunk, és dolgoztunk,
hogy minél színvonalasabb programmal örvendeztethessünk meg mindenkit, de sajnos az élet nagy rendező, így a programok elmaradtak vagy
a késő őszi időszakra kerültek át.
A már megszokott módon készültünk a húsvéti locsolkodásra, amiből
„Szabad E-LOCSOLNI” program
lett. A fiúkkal on-line értekezletben írtunk verset és készültünk az
eseményre. Igaz, nem volt vizes locsolkodás, tojásfestés, nem tudtunk
találkozni és ünnepelni sem, de a lányok és a közösség nagy örömére nem maradt el ez az esemény.
A lányok válaszüzenetben köszönték meg e-locsolásunkat, biztatva egymást a mihamarabbi találkozó reményében.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagjaként
örömmel vettünk részt egy felkérésen, ahol a Roszicska Egyesülettel küldtük el felvételünket egy közös videóhoz, a szövetség 30. születésnapját ünnepelve. Ez a videó megtekinthető az
egyesületünk facebook-oldalán, ahol egyébként felvételünk
előkelő helyet kapott ebben a kis
videóban.
Május 1-én virradóra táncos fiataljaink májusfát állítottak kedveseik kerítésénél. „Kedvesemnek háza
előtt, / Az éjszaka magas fa nőtt, /
S gyenge szellő lágy szárnyain, /
Piros kendő leng ágain.” A lányok
nagyon örültek a meglepetésnek,
az egyesület közösségi oldalán
meg is osztották az eseményről készült fotókat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szintén intézkedéseket hozott, és a Csoóri-pályázaton nyert
támogatás elszámolását és a pénz
felhasználását év végéig kitolták.
Csoportunk pozitívan áll a jövőhöz. Bízunk abban, hogy hamarosan enyhítenek a korlátozásokon és lassan vissza tud állni
minden a megszokott kerékvágásba.
Lévai Attila Dénes
Fotó: Kis Csaba Gábor
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Szájápolás „vírusidőben”
Év eleje óta eddig nem tapasztalt és mindannyiunk számára
nehéz időszakot élünk. Tartunk a terjedő, ismeretlen kimenetelű vírusfertőzéstől, jobban tartunk ebben az időszakban a
régóta fennálló krónikus betegségeink fellángolásától, esetleg azok súlyosbodásától, de mindannyian azt reméljük, minket elkerül az új betegség és a
régi kiújulását is megússzuk. Fogorvosi szemszögéből nézve mit tehetünk, hogy ez így legyen? Lehet, közhely, de mégis engedjék meg: szükség van
a szájhigiénére való emlékeztetőre és tanácsokra.
Sokan nem is gondolják, hogy milyen nagy hatás
és összefüggés van a fogak, a szájüreg, az íny, a
nyálkahártya állapota és testünk általános egészségi állapota között. A szájhigiéne, a szájtoalett nem csak a
fogszuvasodás megelőzését segíti, de az ínyünkön tanyázó
lepedékben jelen levő baktériumok eltávolítása az ínygyulladás és a fogágy betegség elkerülésében is szerepet játszik.
A szuvasodás kialakulásáért felelős ételmaradék a lyukas fogban megülve elbomlik, és a savas közeg – baktériummal keveredve – eléri az ideget. Fájdalmat, és akár súlyos következménnyel járó állapotot is okozhat.
A lepedék egy filmréteg, amely fogmosás hiányában tapad
meg a fog és az íny határán. Ennek a lepedéknek a bomlása során végtermékként sav és méreg (toxin) keletkezik – láthatóan
ínygyulladást okozva. Ezek a méreganyagok ínyünkön keresztül
bekerülnek a vérkeringésbe, és mint kórokozók száguldanak tovább – testünk összes szervét érintve. Mit jelent ez? A szájüregi

baktériumok véráramba kerülve okozhatnak általános, és ettől
akár másodlagosan kialakuló betegségeket is (pld. szív-, érrendszer-, szem-, bőr-, ízületi másodlagos szövődményeket).
A tartósan fenn „ülő” lepedékbe szövődnek bele
nyálunkból az ásványi anyagok, általuk felépítve a fogkövet, amely felelős a baktériummal, sok
ásvánnyal telített krónikus fogágybetegségért (sok
lepedék = vastag fogkő).
Mit tegyünk, hogy jobban vigyázzunk magunkra?
Most különösen fontos a szájtoalett. Ajánlatos most
minden étkezés után – naponta többször, 3-4× – fogat mosni, az ínyünket alaposan megmasszírozni,
és gargarizálni megfelelő gyógyhatású, antiseptikus
szerekkel. Korrektül el kell távolítani a fogból az ételmaradékot.
Ettől ugyan a lyuk megmarad – míg a fogorvos rövid időn belül azt ellátja –, de tisztán tartva nem mélyül, és elkerülhetjük a
szuvasodás szövődményeként jelentkező fájdalmakat, a lázzal,
dagadással járó folyamatokat. Mechanikusan el kell távolítani a
nyálkahártyán, ínyen, pofaredőn megtapadó levált hámsejteket,
lepedékes kórokozókat! Öblögető szerek, antiseptikumok használata ajánlott, de önmagukban nem elegendőek.
Ha megfogadja a tanácsokat, azok segítik egészségének
megtartását, a szájüregben a kórokozók által okozott következmények elkerülését. Kerülje el a szövődményeket, mert sajnos
bizonyos lehet benne, hogy a folyamat nem fordul vissza.
Ha fog- vagy ínyfájdalma van, ne halogassa a fogorvos felkeresését.
Dr. Szabó Ilona fogszakorvos

Schédáné Barkaszi Beatrix alkotásai

A Tompa Mihály utcai útonállók
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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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Fél év szervezőmunka után, 2011-ben
jött létre a Maglódi Torna Club asztalitenisz szakosztálya. Hamar népszerű
lett – nem csak a maglódiak, de a környező települések pingpongosai számára is –, mert a közelben csak Vecsésen van lehetőség játszani. Gyors
fejlődés kezdődött, s pár év után már két csapatunk indult a megyei
bajnokságokban, egy pedig már az NB-III-ban képviselte színeinket.
Az edzéseink szerdán és csütörtökön 18–21 óráig vannak, gyerekeknek szerdán 17 órától egyórás foglalkozást tartunk. A bajnoki mérkőzések szombaton 12 órakor kezdődnek – ha nincs meccs, edzés van
ekkor is. A 18 igazolt játékoson kívül szívesen látunk csak mozogni
vágyó, sportszerető embereket is. Sajnos nem tartozunk a látványsportok közé, ezért nem dúskálunk az anyagi javakban. Örülünk hogy
fenn tudunk maradni, ezért köszönet a TC elnökének, Tabányi Pál
polgármester úrnak.
Bódi Imre szakosztályvezető
HIRDETÉS

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Adatvédelem és internetjog

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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T 30/545-08-05,
29/325-132

•
•
•

Bér megegyezés szerint.

•

Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

JUDIT-INGATLAN-HITEL & ÜGYVÉDI IRODA

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK
Nem nyílik az ajtó?

Gyors és precíz ajtónyitások
Otthona védelméről gondoskodna?

Előzze meg a betörést!

Törés- és másolásvédett,
erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak
felszerelése.

Dr.Téglás Csilla
Dr.Téglás
Dr.Téglás Csilla
Csilla
Dr.Téglás Csilla
óráig

ÁLLATORVOSI
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
RENDELÔ
RENDELÔ
ÁLLATORVOSI
Rendelési
idô: hétköznap 17–19
RENDELÔ

– gépészmérnök,
– hegesztő
esztergályos,
lakatos
– kereskedelmi
lakatos, ügyintéző angol
– nyelvismerettel
hegesztô,
munka
– könnyű
illetvebetanított
könnyû fizikai
betanított
(hölgyeknek is)
gépkezelôi munkára.

16 éve Önökért! JUTALÉK 2% Teljes körű ingyenes hitelügyintézés, adásvételi szerződések kedvező feltételekkel.
Németh Judit ingatlanértékesítő & értékbecslő
+36/30/244-0891 www.judit-ingatlan.hu
2234 Maglód, Katona József utca 54/4.
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2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

Szerelvénygyártó
cég keres
ISG-UNIBALL Kft. vasipari
cég keres
munkatársakat
azalábbi
alábbi
munkatársakat az
szakmákban:
szakmákban:

K KK K

HIRDETÉS

Rendelési
idô:
17–19
Rendelési
idô: hétköznap
hétköznap
17–19 óráig
óráig
Kérésre
megyek!
Rendelési
idô:házhoz
hétköznap
17–19 óráig

Kérésre
megyek!
Kérésre házhoz
házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Kérésre házhoz
megyek!
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Ultrahangos
Maglód, fogkô-eltávolítás
Jókai utca 1.
Ultrahangos
fogkô-eltávolítás
Jókai utca
1.
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Maglód, Jókai utca 1.
Jókai utca
1.
Telefon:
30/283-6947,
29/328-353
Telefon:Maglód,
30/283-6947,
29/328-353
Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

Maglód-Falvi

Kutyakozmetika

Szeretettel várok minden megszépülni vágyó kutyust
Bejelentkezés: Reményi Krisztina
Telefon: 06-20-929-0181
Email: maglodfalvi@yahoo.com
Cím: 2234 Maglód, Rákóczi u. 30.

Hirdessen
a Maglód újságban!
Minden maglódi háztartásba eljut az Ön által
fogalmazott reklám, vagyis hirdetését többen
olvassák, mintha egyik-másik országos lapban
jelentetné meg, sokszoros áron. Visszalapozható:
hetek, hónapok múlva is információt nyújt.
Telefon: 06 29 326 222
e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com

Hívjon bizalommal: 06 30 489 5334

Dr. Móczár István és Tsa Kft.
Üzemorvosi rendelés: hétfőn, szerdán 7–8 és 12–14 óráig
Háziorvosi rendelés: szerdán 8–12 óráig
A rendelő elérhetősége:
2234 Maglód, Rákóczi út 7.

(06-29) 326-346
(06-29) 326-957

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

Dr. Móczár István, főorvos
Telefonon vagy interneten történt egyeztetést követően
az alábbi vizsgálatokat végezzük el az üzemorvosi
rendelésen: dolgozók törzskartonja, szerződéskötés,
kockázatbecslés, dolgozók szűrése stb.
E-mail: moczar@hu.inter.net
moczar.istvan@rendelo.com

Közvetítő és kapcsolattartó: Róth Brigitta
üzem- és háziorvos szakápoló-asszisztens
Mobil: (06-70) 310-7687
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KULCSMÁSOLÁS
CIPŐJAVÍTÁS

MAGLÓD ▪ 2020 ▪ JÚNIUS

• táskajavítás • ruhajavítás
• zippzár csere • élezés
• zárak • zárbetétek • lakatok
• zárszerelés • zárnyitás
• gravírozás • bélyegzőkészítés
• cipőfűzők • talpbetétek
• cipőápolók és még sok más ...
Nyitva tartás: H - Szo: 09-20-ig; V: 10-16-ig

cipoestaskajavitas

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

