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Kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Államalapításunk ünnepét, Augusztus 20-át idén – a vírusveszély miatt – szűk körben ünnepeltük a MagHázban. Nemzeti
Himnuszunk eléneklése után Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta első koronás uralkodónkat:
„Szent István király új útra vezette az országot, és emlékezzünk arra is, hogy mennyi erőt, küzdelmet és áldozatot követelt
tőle – és az itt élő embertől – ez a döntés. A változás, az ország
újjászervezése. És ne felejtsük azt sem, hogy egy ember élete is
kevés volt ahhoz, hogy az új rend szilárd legyen és erős. Szent
István életének talán az egyik legfontosabb üzenete éppen az,
nem csak az a fontos, hogy milyen utat választunk. Hanem az
is, hogy mit viszünk magunkkal az útra. Félelmet, önzést és
irigységet – vagy bátorságot, bizalmat és reményt, mert az erős,
keresztény Magyarország építése mindennél fontosabb.”
A három történelmi egyház helyi képviselői megszentelték
az új kenyeret, majd Kautzky Armand Jászai-díjas színművész
előadását hallhattuk.
Ezek után került sor a díjak és kitüntetések átadására. Hos�szú Tibor, általános iskolánk intézményvezetője „Maglódért”
Emlékérmet kapott. Ugyancsak „Maglódért” Emlékéremmel
tüntették ki a Maglódi Nyugdíjas Egyesületet. Dr. Dian Tamás állatorvos Pápes Tibor-díjban részesült. Hidvégi Gáborné és Lajos Józsefné pedagógusok Sereg Gyula-díjat kaptak.
Krucsó András a Dóra Tivadar-díjat vehette át, Madár Olga
képzőművész pedig a Domján Editről elnevezett díjat. Pap
Henrik és Pavlovics László megkapták a Kertész Károly-díjat,

Varga Lajos pedig Dobozi István-díjban részesült. Taraszár
Jánosné nyugdíjas tanárnő, egykori igazgatóhelyettes ötven
éve szerezte meg tanári képesítését, most pedig átvehette
aranydiplomáját.
Az Önkormányzat köszönetet mondott Berényi Margitnak,
Falusi-Tóthné Koller Ilonának, Szabó Tímeának, továbbá a Maglódi Házigondozó Szolgálatnak, a MagHáznak és
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ segítőnek, rajtuk keresztül pedig minden önkéntesnek, akik a Covid 19 járvány idején segítettek a védekezésben.
Az ünnepséget a Szózat eléneklésével zárták a résztvevők.

Hidvégi Gáborné, Taraszár Jánosné, Hosszú Tibor, Lajos Józsefné

Átadják az új egészségházat
2. oldal

A vírushelyzet miatt, egészségünk
érdekében: elmarad a Szüreti bál,
a Székely bál és a legtöbb őszi rendezvény
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Átadják az új egészségházat
Az új városi egészségügyi központ ünnepélyes átadására 2020. szeptember
28-án kerül sor.
A Rákóczi utcai rendelőből a fogorvosok és a felnőtt háziorvosok folyamatosan költöznek át az új rendelőkbe.
Az önkormányzat tervei szerint október
1-jétől Dr. Babos Levente, Dr. Simon
József mellett az új 5. háziorvosi körzetben Dr. Tóth Andrea is megkezdi
rendelését. Dr. Papp László az önkormányzattal történt megállapodás alapján értékesítette praxisjogát Dr. Farkas

László háziorvos részére, aki 2020. december 1-jétől kezdi meg maglódi háziorvosi tevékenységét.
Dr. Szabó Ilona és Dr. Tóth Éva fogorvosok az új helyszínen már külön rendelőben fogadják a betegeket.
A Wodiáner utca 15. alatti rendelőben
továbbra is kereshetik a maglódi betegek
Dr. Unyi Zsuzsanna belgyógyász szakorvost a már megszokott rendelési időben.
Az önkormányzat továbbra is biztosítja a maglódi betegek számára az ingyenes vérvételi lehetőséget.

A módosított felnőtt háziorvosi körzethatárok
1. sz. (Dr. Simon József)
Aradi vértanúk utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Darwin Károly utca
Dózsa György utca
Ecseri utca
Fűzfa utca
Galilei köz
Gutenberg sor
Hold utca
Irinyi köz
János utca
Kálvin utca
Kastély köz
Liliom utca
Lovassy utca
Luther Márton utca
Madách Imre utca
MÁV állomás őrházak
Nap utca
Páskom köz
Patak köz
Petőfi tér
Rózsa utca
Semmelweis utca
Sugár út
Vak Bottyán utca
2. sz. (Dr. Papp László /
Dr. Farkas László)
Babits Mihály utca
Bem József utca
Beregszász utca
Csáktornya utca
Damjanich utca
Jászberényi út
Kepler János utca
Kinizsi utca
Kölcsey Ferenc utca
Linné Károly utca
Mendel Károly utca
Móricz Zsigmond utca
Perczel Mór utca
Sallai utca
Szent István tér
Szigetvár utca
Táncsics Mihály utca
Thököly utca
Tompa Mihály utca
3. sz. (Dr. Babos Levente)
Andrássy utca
Arany János utca

Árpád park
Árpád vezér utca
Bajza utca
Baross utca
Báthori utca
Dobó István utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet körút 1-23.
Erzsébet körút 2-24.
Erzsébet körút 58-66.
Erzsébet körút 65-79.
Határ utca 1-16.
Hunyadi utca páratlan oldal
József Attila körút 21/A-83.
József Attila körút 22/A-98.
Kacsoh Pongrác utca
Kisfaludy utca
Kossuth Lajos utca 49-végig
Martinovics tér
Petőfi utca
Sorompó utca
Szegfű utca
Tinódi utca
Tisza utca páratlan oldal
Vörösmarty utca
Wekerle utca
4. sz. (Dr. Márton Éva)
Ady Endre utca 82-végig
Ady Endre utca 93-végig
Álmos utca
Apafi utca
Attila utca
Aulich Lajos utca
Balassi Bálint utca
Bartók Béla utca
Bata Ferenc utca
Beszterce utca
Bezerédi utca
Csaba utca
Csokonai utca
Dankó Pista utca
Domján Edit utca
Dráva utca
Eötvös utca
Erzsébet körút 25-63/A.
Erzsébet körút 28-56.
Esterházy János utca
Esze Tamás utca
Fogaras utca
Forrás utca
Gábor Áron utca
Hargita köz

Hármashegyi utca
Háromszék utca
Határ utca 17-végig
Hernád utca
Homokbánya utca
Homoród utca
Hunyadi utca
Huszár köz
Illyés Gyula utca
Jókai Mór utca
József Attila körút 85-végig
József Attila körút 100-végig
Juhász Gyula utca
Kállai Pál utca
Kálmán Imre utca
Karinthy Frigyes utca
Károly Róbert utca
Katona J. utca
Kazinczy F. utca
Késmárk utca
Királyhágó utca
Kismarton utca
Klára utca
Kodály Z. utca
Kolozsvár utca
Kosztolányi D. utca
Könyves Kálmán utca
Kőrösi Csoma utca
Külterület tanya
Lehel utca
Lőtér utca
Lövéte utca
Magyar László utca
Majláth utca
Maros utca
Mátyás király utca
Mendei út
Mikszáth Kálmán utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Imre utca
Nagy Lajos király utca
Nagyvárad utca
Öregszőlő utca
Pasteur Lajos utca
Péceli utca
Puskás Tivadar utca
Rába utca
Rákos mezeje utca
Reviczky utca
Rózsaszál utca
Rudolf utca
Sírkert utca
Szabó Lőrinc utca

Széchenyi utca
Székely Mihály utca
Széles dűlő Külterület
Szent Korona utca
Szent László utca
Szentgyörgyi Albert utca
Szív utca
Szondi utca
Szurony köz
Tápió utca
Teleki Sámuel utca
Tisza utca 2-végig
Toldi utca
Torda utca
Torockó köz
Tóth Árpád utca
Tóvik köz
Túzberek utca
Tüzér köz
Ungvár utca
Vág utca
Vámbéry Ármin utca
Vámosladány utca
Verecke utca
Wass Albert utca
Wesselényi Miklós utca
Wodiáner ipari park ipartelep
Wodiáner tanya
Zrínyi utca
5. sz. (Dr. Tóth Andrea)
Ady Endre utca 1-91.
Ady Endre utca 2-80.
Batthyány utca
Bercsényi utca
Bethlen utca
Bocskai utca
Deák Ferenc utca
Erzsébet körút 68-végig
Erzsébet körút 81-végig
Fő utca
Horváth Mihály utca
Irányi Dániel utca
József Attila körút 1-21.
József Attila körút 2-22.
Klauzál utca
Kossuth Lajos utca 1-48/A.
Liszt Ferenc utca
Rákóczi utca
Wodiáner utca
Településszintű lakosok
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Felhívás partnerségi egyeztetésre
Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban
eseti módosításra kerül a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terv (TSZT).
A tervezett változásokról a partnerségi egyeztetés szabályairól
4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján
partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat, az alábbi tárgykörökben:
1. A Kovács dűlő területén a 0102 hrsz.-ú ingatlan terület
A tervezési folyamat célja a Maglód külterületén található 0102 hrsz.-ú,
tájképvédelmi érintettségű területére vonatkozó (továbbiakban: tervezési terület) építési elírások megalkotása a hatályos településszerkezeti terven jelölt Kb-Rek, azaz különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási kategóriának jelölt távlati hasznosítással összhangban. Az építési
előírások megalkotásával a fejlesztési lehetőségeket távlatban biztostó,
az elépítéseket megakadályozó korlátos mezőgazdasági övezet módosítására kerül sor a tervezett hasznosításnak megfelelő és a TSZT-ben
jelölt területfelhasználási kategóriával összhangban lévő építési övezeti
paraméterek meghatározásával.
2. Maglód 8 db részterületre vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2019.
(V.23.) sz. Önk. határozatában döntött
1. az ún. „Pedagógus-földek” területére,
2. az Országúti dűlő 4026/5, 4057, 4026/4, 4043, 4059, 4060,
4061, 4062, 4063, 4064, 4065,4066, 4143, 4142,4141, 4140,
4139, 4138, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151 hrsz.-ú
ingatlanok területére,
3. Maglód külterületén a 098/33 és 098/34 hrsz.-ú telkek területére,
4. a 0111/2 hrsz.-ú külterületi volt bányatelek területére,
5.a) a 0171/10 hrsz.-ú külterületi telek területére és a 31. sz. főút
tervezett nyomvonalának korrekciójára,
5.b) a 0171/52 hrsz külterületi telek egy részének területére,

6. a 0124 hrsz saját használatú út, 0175, 0176/1 hrsz.-ú ingatlanok
területére,
7. a TKR megalkotásával kapcsolatos HÉSZ jogharmonizációt
érintő módosítások kidolgozására, valamint
8. a Kepler utca közterületi határvonalainak pontosítására vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
eseti módosításáról.
+1. Lke/4 jelű Kertvárosi lakóterületre vonatkozóan a telekalakítási
előírások felülvizsgálata.
3. Déli iparterületre vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítás
Homoki és Zsellér dűlő fejlesztési terület szabályozási tervének felülvizsgálata és módosítása
Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek vehetnek részt:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult
személy
• valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai
érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
• valamennyi maglódon működő civil szervet,
• valamennyi Maglódon működő elismert egyház.
Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett
módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2020. szeptember 22-ig tegyék
meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
• papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
• elektronikus levélben a maglodpartner@gmail.com e-mail címre.
• A tervezett módosítások közvetlen véleményezése céljából 2020.
szeptember 21-én 17 órára lakossági fórumot hívok össze. Helyszíne: Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő u. 12.
A partneri véleményezés tervezői munkarészei elérhetők Maglód város
honlapján.
Tabányi Pál polgármester

Iskolakezdés
A szülők és az iskola közötti együttműködés mindig is fontos
volt mindkét fél számára, de az idei tanévben ez számos területen új értelmezést nyert. Már a tanévnyitó is szülők nélkül, osztálykeretben zajlott, de a tanév során még számos óvintézkedést
kell majd mind az iskolának, mind pedig a szülőknek betartani.
Az első és a legfontosabb talán az, hogy amennyiben gyermekükön vírusos megbetegedésre utaló tüneteket észlelnek, ne engedjék az iskolába, forduljanak a háziorvosukhoz. De fordítva
is igaz, amennyiben a tanulón az iskolában észleljük a koronavírusra utaló tüneteket, gondoskodunk a gyermek elkülönítéséről és haladéktalanul értesítjük a szülőket és az iskolaorvost.
A szokásos tanév eleji szülői értekezleteket óvatosságból időben két hétre elcsúsztatva szervezzük meg. Kérjük, hogy egyszerre csak egyik szülő vegyen részt az értekezleten és mindenki
viseljen szájmaszkot! A napközis gyermekek elvitele csak az
előre megadott időpontokban történhet meg, a szülők így délután
sem léphetnek be az iskola területére. Az elsős gyermekekre és
szüleikre külön szabályok vonatkoznak. Továbbra is használni
fogjuk, sőt igyekszünk még hatékonyabbá tenni az MS Teams
által biztosított keretrendszert. Az iskolai informatika órákon
a Teams használata az első tananyag minden osztály számára.
Más órákon kötelező tananyag lett a legalapvetőbb higiéniai

szabályok megismerése: az egyébként is kötelező papírzsebkendő használat, a helyes tüsszentés, a kézmosás és a fertőtlenítés
szabályai. Kérjük a szülőket, hogy otthon is készítsék fel gyermekeiket a vírushelyzet által megkövetelt helyes viselkedésre.
A szájmaszk használata egyes zárt közösségi tereken belül kötelező, egyébként a tanulók saját osztálytermében, vagy az udvaron már nem szükséges. A tanórákat úgy szervezzük, hogy a
gyermekeknek ne kelljen „vándorolni” a termek között, minden
osztály lehetőség szerint a saját termében maradjon. A bontott
nyelvi, informatikai, hit-, és erkölcstan, továbbá a testnevelés
órák és az étkezés ez alól természetesen kivételt képezhetnek.
Az épületek, tantermek és eszközök fertőtlenítése folyamatos
lesz, a szükséges fertőtlenítő szereket a tankerület biztosítja.
Ennyi szigorú szabály, szokatlan dolog mellett szinte észre
sem vesszük, hogy az 1. és az 5. évfolyam új tantervvel indul,
hogy az első évfolyam magas létszáma miatt soha ennyi gyermek még nem tanult iskolánkban, hogy három negyedikes osztály átköltözött a központi iskola melletti volt óvodaépületbe,
hogy ebben az évben is beköltözik a Boldogság Program az iskolánk falai közé, hogy Ökoiskola lettünk és még folytathatnánk
a sort. Jó egészséget és sikeres tanévet kívánok mindenkinek!
Hosszú Tibor intézményvezető
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200 éve született
Kiállítás a könyvtárban

Az évfordulóhoz kapcsolódóan nagy kihívás és szép könyvtárosi feladat volt a kutatás, a kiállítás létrehozása. A megszólított könyvtáraktól kapott, korábbi cikkemben is említett
másolatok két vitrinben kerültek kiállításra. Megtekinthető a
Szeberényi műveiből készült dokumentumválogatás: címlapok, előszavak, műrészletek, korabeli cikkek, Petőfivel folytatott levelezése és az önéletrajza.
A kiállítás részeként egy 1860-ban Aradon megjelent eredeti dokumentum, a Néptanítók könyvének egy példánya is
kézbe vehető. Érdekesség, hogy ezen kiadvány végén található
felsorolásból kiderül, maglódi előfizetői is voltak a füzetnek,
név szerint Kemény Sámuel evangélikus lelkész és Pokorni
Mihál’ evangélikus tanító. Szeretettel várunk minden kedves
Olvasót, aki szeretne még többet megtudni a könyvtár névadójáról, és személyesen is szeretné megtekinteni a tárlatot.
Homok Zoltán könyvtárvezető

Emléktábla-avatás

A városi megemlékezés és a kitüntetések átadása előtt került
sor augusztus 20-án e másik jeles eseményre. Németh Mihály
evangélikus lelkész emléktábla avató szolgálatát követően
Barotai Endre plébános és Bálint Klára református lelkipásztor igei áldása hangzott el. Az emléktáblát Tabányi Pál polgármester és Kérges László egyházközségi felügyelő leplezték
le. A jelenlévők Bak Ernő trombita-kíséretével elénekelték a
magyar és az evangélikus himnuszt. Az ünnepségen köszönetet mondtak Megyes József maglódi műköves vállalkozónak,
amiért adományként készítette el az emléktáblát.
A maglódi könyvtárban Homok Zoltán könyvtárvezető által
létrehozott időszaki tárlat mutatja be Szeberényi Lajos életútját, októberben pedig Szeberényi Lajos emlékülést készül
tartani „szülővárosa”. Maglódon a róla elnevezett Szeberényi
Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény őrzi emlékét.
Németh Mihály

Fotó: P. Nagy Krisztina
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Sze b e ré n yi L a j o s
Varga Zoltán ünnepi beszéde

„Isten én bizodalmam” – kezdi önéletrajzát Szeberényi Lajos. Valamivel később így folytatja: „Születtem Pest vármegye
Maglód helységében 1820. augusztus 15., hol atyám Szeberényi András evang. lelkész, anyám Krizsek Katalin volt. Gyermekkoromat 7 éves koromig jó szülőim gondos felügyelete
alatt töltöttem. De mihelyt a 7 évet elértem, atyám sajnálva,
hogy a magyar nyelvben nem eléggé jártas, nehogy e bajnak
kitéve maradjak, engem két évre a szomszédos Rákos-Csabára adott az ottani reform. lelkészhez magyar nyelvre, 1830.
pedig Selmecre küldött Szeberényi János nagybátyához, hol
9 évig tanultam.” Itt ismerkedett
meg és kötött barátságot Petőfi Sándorral. Szeberényi Lajosból makói,
szegedi, pozsonyi evangélikus lelkész, teológus, újságíró, költő, műfordító, egyházi és pedagógiai író, a
magyar-szlovák szellemi közeledés
szószólója lett.
Hálát adok Istennek, amiért valószínűleg az első maglódi küldöttséggel Szeberényi Lajos pozsonyi
sírjánál tiszteleghettem nemrég, születésének 200., halálának 145. évfordulója alkalmából. A legkönnyebb
az volna, ha az ott sajnálatosan szűk
körben elhangzott beszédet ismételném meg, de maga Szeberényi int
az általa megálmodott-szerkesztett
Néptanítók Könyve bevezető értekezésében: „Hagyjuk a multat, s annak
botlásain okulva, iparkodjunk szebb
jövőt előidézni.” Annyiban mégsem
fogadom meg intelmét, hogy ha az
ő múltját is „hagynánk”, most nem
állhatnánk itt reá emlékezve. Márpedig Szeberényi Lajos
gyökerei és szárnyai olyannyira jellegzetesen, szimbolikusan
maglódi gyökerek és szárnyak, tevékenysége és pályafutása
oly szerteágazóan gazdag, életútja annyira fordulatos, hogy
mindez szét is feszíti egy rövid megemlékezés kereteit. Sőt:
Szeberényi Lajos gyökerei és szárnyai, tevékenysége és pályafutása, életútja valójában könyvért kiált és ténylegesen szoborra méltó. Legfőképp Maglódon.
Mi most, 200 esztendővel később élő maglódiak, még csak
emléktáblája előtt hajtunk fejet. Amikor azonban majd valóban
tudatosul bennünk, hogy egy méltán neves teológus, lelkész,
egyházi és pedagógiai és retorikai szakíró, újságíró, költő, műfordító, irodalmár, forradalmár, ügyvéd párját ritkítóan színes
és termékeny élete szökkent szárba néhány száz méterre innen
az evangélikus parókián, hol atyja, a Maglódon nyugvó Szeberényi András szolgált lelkészként, akkor tudni fogjuk, mi a
kötelességünk.
Érdemes igazán átéreznünk, hogy Szeberényi Lajos személye és életműve olyan kulturhistóriai, egyházi és pedagógiai

kincs, amely egyedülálló módon beragyoghatja e kis települést. Szeberényi Lajos személye és életműve olyan páratlan
politikai lehetőség is egyben, amely ma, a sokfelől idesereglett
és talán magát itt még gyökértelennek is érző kisvárosiaknak,
ám az „őshonosoknak” pedig még inkább segíthet megélni
maglódiságunkat. Megmutatja ugyanis, hogyan lehet szegény
családból is országosan elismert tekintéllyé válni, hogy igenis lehet szegény családból is országosan elismert tekintéllyé
válni. Megmutatja, hogy lehet falusi létünkre világvárosban
megállni a helyünket. Megmutatja, hogyan érdemes egy-egy
hivatásért – bármely hivatásért! –
tenni. Megmutatja, hogyan érdemes
eszméinkért élni. Megmutatja, mit
jelent valamely nemzetiséghez tartozni és hazafinak lenni. Megmutatja, azt is, hogy mindennek az alapja
a hit, a család.
Azért is érdemes hangsúlyozni
mindezt, hiszen édesapja, Szeberényi András, az a maglódi evangélikus pap, aki még halála napján is
prédikált a szintén néhány száz méterre lévő templomunkban, épp 235
éve született. Öccse pedig, a szintén
maglódi születésű Szeberényi Andor,
aki talán csak néhány paraszthajszállal tett le kevesebbet a nemzet, sőt
két nemzet asztalára, ám más hangsúlyok szerint élt, épp 125 éve hunyta le örökre a szemét. Ugyanazok a
maglódi evangélikus, tót–magyar és
forradalmi tradíciók kötik őket össze
egymással, és velünk, mai maglódiakkal. A trianoni békediktátum 100.
évfordulóján különös hangsúlyt kap mindez a tény, mindez a
körülmény. Három maglódi, akik mind Magyarországon haltak
meg, és ugyanott, ahol addig, de ma Magyarországon, Szlovákiában és Romániában nyugosznak. Szeberényi Lajos 200
évvel ezelőtt, 1820. augusztus 15-én született, Nagyboldogas�szony napján, amely napot még I. István király tett meg egyúttal a Magyar Királyság törvénynapjává. Attól kezdve mindig
ekkor hívta össze a Királyi Tanácsot törvényeket alkotni és beiktatni. I. László, akinek István szentté avatását köszönhetjük,
az állam alapításának szimbolikus napját áttolta augusztus 20ára. Így érkezünk el e mai, sokszoros ünnepnaphoz. Szeberényi Lajos Forradalmi szikrák című költeménye így kezdődik:
„Félre a sopánkodással, Tettre vár a népszabadság, / Szabadságért tenni; / Gyásznapok emlékivel kell!” Ezzel a lendülettel és
akarással köszöntöm a Szeberényi Lajos születésének 200., halálának 145. évfordulója alkalmából, Trianonnak 100. évében,
de az államalapításnak 937. ünnepe alkalmából a Maglódért
tenni akaró maglódiakat, abban a szilárd hitben, hogy szobrának felállítására, életútja megírására nem kell sokat várni.

A Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyűjtemény (Petőfi tér) falán elhelyezett tábla avatóünnepségén
Veres Violetta történelem szakos tanár köszöntötte az egybegyűlteket és vezette le a megemlékezést.
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A biztonság birodalma
Városunk történetében először került megrendezésre egy
rendkívül egyedi, s egyúttal nagyon hasznos tábor a Biztonságunk Érdekében Egyesület szervezésével. Az egész
napos foglalkozások augusztus első hetében zajlottak a
maglódi kerek háznál, ahol a tábor eseményei a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, játékos keretek
között folytak.

A kezdeményezésről Dr. Hornyacsek Júlia a tábor vezetője
nyilatkozott: „Napjaink biztonsági környezete megváltozott,
a gyermekeink számos veszélynek vannak kitéve. Az egyesület felvállalva a veszélyhelyzeti ismeretek közvetítését, rendhagyó táborozást szervezett a 6-10 éves korosztály számára.”
A tábor programjai során a csemeték megismerkedtek a tűz,
a víz, a rendkívüli időjárás veszélyeivel és az egészséges életmód alapvető szabályaival. A védelmi szervezetek, üdvözölve
a kezdeményezést, meglátogatták a tábort, és foglalkozásokat

tartottak a gyerekeknek. „A Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, a Maglódi Rendőrőrs, valamint a Gyömrői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkatársai bemutatták a szervezetük életét, feladataikat és azt, hogyan dolgoznak az állampolgárok
biztonságáért. Játékos programok keretében foglalkoztatták a
résztvevőket. Haditechnikai előadást tartott Leskó György ny.
állományú alezredes, az állatok-okozta veszélyekről Kovács
Gergely, a Farkaskölykök Egyesület elnöke mesélt. A védőruhák és egyenruhák viselését a résztvevők Dr. Tóth Rudolf ny. tábornok vezetésével
gyakorolták, a környezetvédelemről pedig Kalmár
Csillával beszélgettek. Természetesen a dalnak, a
táncnak és a történelmi ismeretek bővítésének is
szenteltek időt Veres Violetta történész és Szentesi Zoltán koreográfus szervezésében” – folytatta a
táborvezető.
Ám az ismeretek játékos elsajátítása közben
egy közös célért is „meg kellett küzdeniük” a táborozóknak a hét során. Dr. Hornyacsek Júlia szerint a gyermekek végig nagyon lelkesek voltak:
„A „biztonság birodalmában” zajlottak az események, ahol az volt a feladatuk a táborlakóknak,
hogy a foglalkozásokon való aktív részvétellel
kiszabadítsák az elrabolt hercegnőt, és közben kijárják az apródiskolát. A tábor végén a szülők jelenlétében lovagi torna,
lovaggá ütés és reneszánsz mulatság zajlott.”
Természetesen az apródok sikerrel jártak, és mindenki jutalomajándékokkal, illetve számtalan élménnyel, tudással gazdagodva hagyhatta el a birodalmat. A táborral azonban nem
értek véget az események, mert az egyesület további ismeretbővítő foglalkozásokat szervez az ősz folyamán.
Kalmár Csilla Imola

Kenyeres pajtások
Sipos László, a televízió Ide süss! műsorának egykori nyertese, a maglódi Salsa büfé tulajdonosa, és Nagy Viktória, a
Viki konyhája működtetője is szervezett nyári tábort a gyerekeknek. A rendezvény célja a hagyományőrzés, illetve az
adalékmentes péksütemények, kenyerek előállítása volt. Sipos

László a modern cukrászati technológiákat ismertette meg a
gyermekkel, Viki pedig a mindennapi kenyerünk elkészítését
mutatta meg a hét során. Az utolsó napon a gyerekek kemencében sült langallóval, tiramisu-kosárkákkal, és színpadi előadással várták a szülőket.
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Táboron innen,
táboron túl

Nagy izgalommal vártuk augusztus 3-án, hétfőn, hogy megérkezzenek a gyerekek. Voltak olyanok, akiket már ismertem régről, és voltak olyanok, akikkel még sosem találkoztam azelőtt.
Reggel 9-ig mindenki megérkezett, és olyan tipikus „első napos
bátortalansággal” kezdődtek a foglalkozások. Zenei fejlesztés
és kézművesség. Néhány óra után örömmel tapasztaltam, hogy
az „első napos bátortalanság” inkább csak „első néhány órás”.
A gyerekek nagyon hamar feloldódtak, nagyon könnyen összebarátkoztak. Volt kötött foglalkozásuk, volt szabadidejük, amikor az udvaron, vagy bent a Magházban játszhattak, kedvükre. Első délután meg is érkezett hozzánk Torres Dani, akinek
a pozitív lénye hamar átjárta a színháztermet, és a gyerekek is
nagyon nyitottan fogadták. Együtt énekeltünk, aztán írtunk közösen egy fél dalocskát a táborról, ahogy a gyerekek szerették
volna. Nagyon élvezték, és ami a vicces, hogy Danin is ugyanezt láttuk.
Kedden Petruska Andris jött hozzánk, ő is kicsit izgulva, hiszen nem a gyerekközönség az ő asztala, de ebből semmi nem
látszott. Ő egy egészen más megközelítését hozta el a dalszerzésnek, a dalok átélésének, a szövegalkotásnak. Leginkább az
empátiára, a fantáziára helyezte a hangsúlyt. Megdöbbentő volt
látni, hogy a gyerekek mennyire gyorsan ráhangolódtak. Ott
már mindenki maga írhatott négy sort egy dalhoz. Szuper sorok
születtek, és persze a közös táncolás és éneklés sem maradhatott
el. Délután megérkezett az örök energiabomba és mókamester,
Lackfi János, akivel a rímfaragás művészetét még inkább elmélyítettük. A Tavaszi szél vizet áraszt dallamára írtunk aztán
közösen egy olyan szellemes, vicces verziót (Gördeszkázom
éjjel-nappal), hogy ez minden képzeletemet felülmúlta. A napok nagyon gyorsan szaladtak, már ott is volt a szerda, amikor

Galambos Gyuriékkal repültünk a népzene és szuper táncházak
világába. Azután délután Járai Márk jött hozzánk. A gyerekek
nagyon várták, hogy együtt énekeljük a Halott pénz dalait, és
persze itt sem maradhatott el a közös dalszerzés. Nem csak
nekik, de – biztos forrásból tudom – Márknak is nagyon nagy
élmény volt. Csütörtökön Dínó Parkba kirándultunk, majd délután még kutyás bemutatónk is volt. Ezekről a táborozók verseket írtak, nagyon vicces, szellemes alkotások születtek. Majd
– talán kicsit túl hamar – elérkezett a péntek, a „búcsú nap”, a
„buli nap”, a „hamburgerezős-fagyizós nap”, a „táncolós nap”,
a „ma lehetünk a legcsintalanabbak nap”. Addigra már hangom
nem nagyon, de nagy öröm a lelkemben annál inkább volt.
Köszönjük a gyerekeknek, hogy ilyen lelkesek és nyitottak voltak, a szülőknek, hogy bizalmat szavaztak nekünk, az
NKA-nak, hogy támogattak minket, köszönjük a MagHáznak
a tágas helyszínt és köszönjük a Stebonak, hogy a nagy melegben gondoskodtak a megfelelő mennyiségű, finom vízről.
Továbbá köszönöm Fajka Szilvinek, hogy ilyen szuper „szervezőtárs” volt, valamint Kasznai Borinak és Flámis Eszternek
a sok segítséget.
Ezt a hetet „Alkotótábor” névre kereszteltük, és pont úgy
történt minden, ahogy elterveztük. Alkottunk megállás nélkül,
rímeltünk, játszottunk a szavakkal, a nyelvvel, egymással. Költöttek a gyerekek mesét, készítettek tök jó rajzokat, festményeket, figurákat. Drámafoglalkozásokat, zenei fejlesztést tartottam nekik, minden nap. Táncoltak, énekeltek, nevettek, és mi
táncoltunk, énekeltünk, nevettünk, pont úgy, ahogy ők. Szinte
kivétel nélkül kérdezték, hogy „Jövőre is jöhetünk?”, és én válaszoltam nekik, hogy „Jövőre, veletek, ugyanitt!”
Kovácsovics Fruzsina
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Maglód dala 10 éves
Legnagyobb tervünk, hogy szeretnénk
egy jubileumi koncertet szervezni a
kórus fennállásának 10. évfordulója
alkalmából, ahová összetoboroznánk
a régi tagokat is, hogy együtt ünnepelhessünk. Ezt eredetileg június elejére
terveztük, de a karantén beleszólt az
életünkbe. Sajnos, még nem tudom az
új időpontot, nem igazán merek még
tervezni, talán még ez év őszén sor kerülhet egy ilyen koncertre, amelyről
értesíteni fogjuk időben az érdeklődőket – mondja Simon Barbara, a Magdala kórus karvezetője.

Kérem, meséljen a gyerekkoráról!
A Belvárosban, a VI. kerületben születtem. Három éves korom körül költöztünk
Rákospalotára, ahol egészen Maglódra
költözésemig laktam húgommal és szüleimmel. Jelenleg Maglódon élek lassan
négy éve. Szüleim fontosnak tartották a
zenei nevelésemet, bár egyikük sem tanult zenét. Beírattak a kerület legjobb
zenei általános iskolájába, ahol első fontos és meghatározó zenei élményeimet
szerezhettem. Az iskolában két nagyon
színvonalas kórus működött alsó- és felső tagozaton. A felsős kórussal rendszeresen szerepeltünk zenei versenyeken, és
külföldi utazásokon vettünk részt. Akkor
még nem sejtettem, hogy ezek az alapozó élmények egyszer majd elkísérik életemet a kórusvezetésig.
Mikor fedezték fel Önben a zenei
tehetséget?
Nyolc éves koromtól tanultam a kerület Hubay Jenő Zeneiskolájában furulyát, majd zongorát. Az énektanáraim és
hangszeres tanáraim zenetanulásra biztattak. Nem voltam túl szorgalmas tanítvány egészen tizenhárom éves koromig,
de akkor, egy énekórai zenehallgatás
mindent megváltoztatott. Beethoven
egyik szimfóniája olyan hatással volt
rám, hogy más emberként jöttem ki arról
az óráról. Ez az érintődés végleg elkö-

telezett a zenei pálya iránt. Attól kezdve nem lehetett elzavarni a zongorától,
koncertlátogató lettem, és minden időmet kitöltötte a gyakorlás és zenehallgatás. Szenvedélyemmé vált a zene. Ugyan
nem tartottam ott, hogy konzervatóriumba felvételizzek, én mégis zenei pályára
készültem. Zongorista szerettem volna
lenni. Az iskolai énekkar és zenei szakkör lelkes támogatója lettem.
Milyen képzettségeket szerzett?
Óvónőképző szakközépiskolában érettségiztem. Fogalmam sem volt négy évig,
mit keresek én ebben az intézményben.
Kitartóan készültem arra, hogy valamiképp mégiscsak zenész lehessek. Sok
zongoratanár kezén mentem keresztül,
voltak meghatározó, és kevésbé meghatározó személyiségek köztük. Például tanárom volt Mocsári Emma – aki a
Monori zeneiskola zongoratanára jelenleg –, vele a mai napig baráti és szakmai
kapcsolatot ápolok. Vele találtuk ki és
szervezzük az évről évre Maglódon és
Gombán, újabban Monoron megszervezésre kerülő Regionális Zongoraversenyt. Tanáraim közül Farkas Edénét,
Lili nénit említeném még, aki nagyon
idős kora ellenére meleg szívvel egyengette középiskolai éveim alatt az utamat
a zeneművészeti szakközépiskola felé.
Így érettségi után a Bartók Béla Konzervatórium növendéke lehettem két
évre. A főiskolai zongora szakra való
sikertelen felvételi után az ELTE karvezetés szakára kerültem. Én nem akartam
karvezető lenni, mint ahogy óvónő sem.
Zongorázni szerettem volna. De így alakult az életem. Közben érdeklődésem az
egyházzene felé fordult. Felvételiztem a
Zeneakadémia egyházzene majd orgona
szakára. Egy olyan emberi és zenei közegre találtam itt, ami szellemi és zenei
fejlődésemet egyaránt meghatározta.
Ekkor még mindig nem sejtettem, hogy
életem fontos része lesz a karvezetés.
Ebben az időben hosszú évekig tagja
voltam egy kerületi amatőr vegyeskarnak, aminek másfél évre vezetője is lettem egy karvezető kollégámmal együtt.
Jó gyakorlóterep volt ez a számomra.
Bár az iskolapad is lehetőséget adott
a gyakorlásra, de itt tudtam igazán kipróbálni magam, illetve kaptam az első
élményeket és pozitív visszajelzéseket
a karvezetői munkámmal kapcsolatban.
Mikor került Maglódra?
Zongoratanári pályafutásom gyermekéveim iskolájában, a XV. kerület zeneiskolájában indult, ahol fél állásban

jelenleg is dolgozom. Maglódra Szegő
Klári hívott, akivel régóta barátságban
álltunk. Nem tudom miért pont Maglódot választottam, csak azt éreztem, hogy
megszólít a lehetőség, jönnöm kell. Itt
aztán nagyon hamar barátságot kötöttem sok emberrel. Otthon éreztem magam az első perctől kezdve. Közben tőlem függetlenül testvérem lépteit is ide
irányította az élet. Két külön szálon, de
az isteni gondviselés idehozott bennünket. Immár négy éve Maglódon lakom.
Hogy született meg az ötlet a Magdala kórus megalapítására?
A kórus alapítására 2010 elején kaptam
felkérést. Egy evangélikus gyülekezeti
kirándulás alkalmával 2009ő szén komolyan elbeszélgettünk Kérges László
felügyelővel és Németh Mihály lelkésszel egy városi vegyeskar alapításáról. Az ekkor még csak tervekben létező
kórus lehetősége nagyon megszólított.
Első pillanattól kezdve tudtam, hogy
elhívásom van erre a munkára. Aztán
december környékén megérkezett a hivatalos felkérés is, így 2010 januárjától
elindulhatott a Magdala élete. Eleinte
nem sokkal tíz felett volt a létszámunk,
és csak lányszólamokkal számolhattam.
Az alapoktól kezdtem a kórus építését
mind szakmailag, mind emberileg. Egykét szólamú, egyszerű kórusművekkel
indultunk, majd hamarosan férfiak is
csatlakoztak hozzánk, és vegyeskarrá
váltunk. Olyan áldássorozat kísérte a
munkámat, amit nehéz szavakban kifejezni. Úgy tűnik, bármihez nyúlok, minden erőlködés nélkül arannyá válik, és
ez nem csak az én érdemem. Ilyen érzés,
mikor helyén van az ember valamiben.
Nagyon sok támogatást és barátságokat
is adott nekem a kórus. Olyans zerető
közösségre találhattam itt, ami szerintem különleges, főleg ebben a világban.
Hálás vagyok azért is, ahogy a gyülekezet és lelkésze támogat minket.
Miért épp ezt a nevet adták a kórusnak?
Nevünket 2012-ben választottuk. Kettős
jelentése van, egyrészt Maglód dala jelentéssel bír, másrészt Magdalai Mária
nevére utal, aki elsőként találkozott a Feltámadottal, és adta tovább az Öröm-hírt.
Mit énekelnek?
Istent dicsőítő kórusműveket, ezen belül
minden korszak és stílus megtalálható
a palettán. A gregoriántól a könnyebb
műfajokig. Egyébként is változatos repertoárunkat próbálom színesebbé tenni
hangszerek bevonásával.
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Hányan vannak, kikből áll a kórus,
a civil életben mi a foglalkozásuk?
A kórus létszáma jelenleg negyven fő,
ebből hét férfi. Mindenféle felekezetből,
vagy felekezeten kívülről is járnak emberek. Színes a kórus korosztály tekintetében is: 30 év körüli korosztálytól a 80
évesig járnak a kórusba. Tagjaink között
található több pedagógus, de mindenféle szakmában működő emberek: geológus, teológus, programozó, állatorvos,
jogász, ápoló és kétkezi munkából élő
emberek is vannak közöttünk.
Milyen fellépéseik, sikereik voltak
eddig?
Legnagyobb sikerként a 2018-ban, a
reformáció 500 éves évfordulóján meg-

rendezett szarvasi evangélikus kórustalálkozón való részvételünket említeném.
A kórustalálkozót egy válogató előzte
meg, ahol az ország tíz legjobb kórusa
került kiválasztásra, köztük a Magdala is.
De sikernek nem csak ezt tartom, hanem
inkább azt, hogy megtelnek a padsorok az
immár hagyományosnak mondható karácsonyi koncertjeinken, a Taizéis zenei
alkalmakon, részei lettünk Maglód kulturális életének, és főként, hogy reményt
és örömet tudunk adni éneklésünkkel az
embereknek. Fontosnak tartom megemlíteni a határon túli énekléseinket is erdélyi
és felvidéki útjaink során. Sikernek tartom azt is, ami kóruséneklésben rejlik: a
közös élményt, és azt, hogy olyan embe-

rek, akik nem kottaolvasók, mégis részt
vehetnek egy közös zenei alkotásban. Az
élet nagy lehetőségének tartom a kóruséneklés megerősítő, felemelő, önmagunkon túlmutató élményét.
Radosza Sándor
Szeretettel hívok minden énekelni vágyó embert közénk. Nem szükséges
kottaolvasási tudás – a kórus 90 százaléka nem kottaolvasó –, sőt, még feltétlenül „jó hang” sem, hiszen összeadjuk,
amink van, és ebből születik valami nagyon jó. A kóruspróbákat keddenként az
evangélikus parókia épületében tartjuk
fél 7-től. A nyári szünet után, szeptember elejétől nyitva áll az ajtó az új érdeklődők felé!
Simon Barbara

Közösségépítő Kultúránk
A Nemzeti Művelődési Intézet a Népfőiskola Alapítvánnyal
és Lakitelek Község Önkormányzatával együttműködve kéthetes előadó-művészeti programsorozatot indított Lakiteleken
Közösségépítő Kultúránk néven. A rendezvényt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatta.
Július 23. és augusztus 5. között többféle színházi előadást
láthattak a résztvevők, így fellépett a Soproni Petőfi Színház,
a Gyulai Várszínház, a Békéscsabai Jókai Színház, az Esztergomi Várszínház, és a Gózon Gyula Kamaraszínház. Pest
megyéből közel 900-an vettek részt a programon különböző
településekről. A MagHáz Maglódról a Nyugdíjas Klubot és
a Szabadidő Klubot delegálta, így városunkat ők képviselték.
A színházi előadás mellett, ízletes ebéd után tartalmas idegenvezetéssel megnézhették a Hungarikum Ligetet, és a Nemzeti Művelődési Intézet újonnan megépült székházát is.
A lelkes maglódiak egy nagyon kellemes napot tudhattak
maguk mögött.
P-O. J.
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Virág választása
„ Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály)
Veres-Varga Magdolna Virág zenetanárt, zeneterapeutát nem csak munkájáról kérdeztük. Arra is kíváncsiak
voltunk, hogy éli meg a váltást egy
dunántúli megyeszékhelyről Maglódra
költöző értelmiségi.
Virág Kaposváron született, ott járt
iskolába és zeneiskolába. A pécsi Zeneművészeti Főiskolai tanulmányai után
abban a kaposvári zeneiskolában kezdett
tanítani, ahol egykor maga is diák volt.
Munkája mellette pedig a Kaposi Mór
Oktatató Kórházban dolgozott zeneterapeutaként.
A maglódi Veres Gyulával sokáig
távkapcsolatban éltek, aztán Virág meghozta a döntést: az ő munkája mobilabb,
ezért ő váltott. Ez a lépés azonban nem
volt zökkenőmentes. Ott hagyta a családját, otthonát, munkahelyét, barátait.
Itt, Maglódon pedig mindent újra kellett
indítania, új és másfajta környezet, új
munkatársak, új otthon építése...
Maglódon, mint mondja Virág, furcsa, hogy majdnem mindenki valakinek
a valakije – egyfajta rokonsági kapcso-

latban állnak egymással az emberek. Az
pedig „optikai csalódás”, hogy az ember
beszalad a Fővárosba, mert az utazás
oda-vissza két órájába telik.
Beilleszkedésében – többek között
– a Magdala kórus segítette a tanárnőt.
Közös bennük az ének szeretete, jó volt
olyan embereket megismernie, akikkel
sok tekintetben hasonlóan rezonálnak.
A Magdala nemcsak egy énekkar, hanem
egy jó közösség is.
Aztán az iskolai-városi torna- és jógacsoporthoz is csatlakozott. Azt mondja, elismerésre méltó, hogy vannak

olyanok, akik grátisz tartanak ilyen foglalkozásokat. Később bekapcsolódott a
Vermesy Kamarakórusba, és a rajz csoportba is. Férjével, Veres Gyulával részt
vesz a városi programokon. Nagyon jó
kezdeményezésnek tartja például a Kárpát-medencei találkozót, és a nőnapi
megemlékezést. A Mag-Ház programjaira is ellátogat, hiszen színvonalas,
érdekes előadókat, művészeket hívnak
meg. Jó volt látnia például Koltai Róbertet, aki annak idején Kaposváron színészkedett.
A művészeti iskolában, ahol Virág tanít, sikerült jó kapcsolatot kialakítania a
nyitott, érdeklődő tanulókkal, kollégákkal és szülőkkel. Örömmel tapasztalja,
Maglódon sokfajta lehetőség van arra,
hogy a gyerekek ne csak lexikális tudást szerezzenek. A mai világban egyre
nagyobb szükség van az érzelmi intelligenciára, amely nem függ a diplomák
számától, pozíciótól, anyagiaktól. Az érzelmi intelligenciának a lelki érzékenység, az empátia, az együttműködés és a
nyitottság a kulcsa. Ebben az iskolában
adottak azok a feltételek, amelyek mindezeket fejlesztik. Zeneterapeutaként Virág nem csak a tanórákon és a kórusélet
során lát lehetőséget a személyiségfejlesztésre. A Családsegítőben például zenecsoportot vezet.
R.S.

Irodalmi kuriózum
Véleményem szerint így kell tekintenünk e maglódi ifjú hölgy nagyszerű
könyvére, mely a jövő hónapban jelenik
meg. Bánhegyi Szofi: A fehér lovak fogságában című ifjúsági regénye nagyszerű mű, de mitől kuriózum? Már attól is,
hogy Szofi mindössze tíz évesen kezdett
neki ennek a nem mindennapi vállalkozásnak, amit tizenhárom évesen fejezett
be. A roppant elragadó, fantáziadús történet tele kedves, mi több, nagyszerű írói
elemekkel, melyek messze túlmutatnak
az író hölgy életkorán. Végén az olvasmányos könyv olyan tanulságokat mutat
be, melyeket manapság érett felnőttek
sem tudnak sokszor megfogalmazni.
De ki is ez a csodálatos tündér? Bánhegyi Szofi, Maglód büszkesége, hisz itt
él, tanul és alkot! Imád Maglódon lakni. Szülei mindenben támogatják. Alsó
tagozatos osztályfőnöke, Mészáros Mária figyelt fel tehetségére, ő küldte első
versenyére is. Sok díjat elhozott azóta,
mindenhonnan, ahol csak elindult. Segí-

tette ebben felsős magyar tanára, Henter
Katalin, kinek kedvessége sokat jelent
tanítványának. Szofi jó tanuló, csodás
nővér. Nagyobbik húga a festészettel
ismerkedik, Szofi, pedig hagyományos
írógépén ma már a harmadik könyvét
írja. Az első, A fehér lovak fogságában,
jövő hónapban végre megjelenik.
A csodálatosan szép borítót Jeremcsuk Edina – illusztrátor és divattervező – tervezte (https://dinartdesign.eu/
www.instagram.com/dinart_j.edina/), a
könyv szerkesztése/kiadása ToMa Mónika szárnyai alatt történik (mamoka33@
gmail.com – a könyv itt előjegyezhető).
Legyünk hát büszkék erre a nagyszerű
tehetségre, akinek könyvéről így vélekedett TZ Tóth Zoltán író-költő: „Az, ki
ilyen fiatalon képes ezekkel az eszközökkel megfogalmazni egy regényt, nos azt
csak olyanokkal tudom egy lapon említeni, mint Mozart vagy Michelangelo.
Nagyon remélem ez a tehetsége méltóan
fejlődik, s teljesedik ki!”
ToMaMoka
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Maglódon forgatták
Kilakoltatás címmel forgattak filmet a
Liszt Ferenc utca és a Madách utca sarkán. Mondhatnánk, nagyjátékfilm kis
költségvetésből, ha meg érzelmi szempontokat nézünk, mi, nézők bizony nem
a végrehajtók pártján állunk. Ahogy ez
a mozi sem a bajba került kisemberrel
történő leszámolásról szól. A végrehajtót állítja középpontba, azt mutatja be,
hányféle elvárásnak kell megfelelnie.
A Kilakoltatás Fazekas Máté Bence
első nagyjátékfilmje. Hetven filmes indult az Inkubátor Program pályázatán,
végül a zsűri öt fiatal rendezőnek adott
zöld utat, és hozzá 67 millió forintot.
(Viszonyításképpen: egy átlagos film
300-320 millióból készül).
A fiatal rendező az ELTE Filmtörténet
szakán végzett, ahol forgatókönyvírást
is tanult. Két éve az Apám szíve című
filmjével hívta fel magára a szakma és
a közönség figyelmét, mostanra pedig már el is készült az
újabb munka „alapanyaga”. Az utómunkák bő fél évet vesznek
igénybe, és 2021 őszén kerül majd a mozikba.
Az alkotók annyit árultak el a történetből, hogy a végrehajtó
a főszereplő, aki a törvényt (bankot) képviseli, de meg kell
felelnie apjának is, aki szintén végrehajtó, és saját lelkiismeretének is.
Fazekas Máté Bence rendező és Meister Niki gyártásvezető is elismerően nyilatkozott Maglódról. Nem csak a forgatás
szempontjából nevezték ideálisnak városunkat, de a maglódiak
türelmét is kiemelték (toleráltuk az útlezárásokat). Az időjárás
is kedvezett a filmkészítőknek, egyedül a közeli vasút szervezte át időnként a munkát, amikor dübörgött a vonat, ők leálltak,
rossz esetben meg kellett ismételniük a jelenetet.
R.S.

Mi táncaink, mi hagyományaink
Az EMMI Kultúráért Felelős
Államtitkársága a veszélyhelyzetre való tekintettel,
az előadó-művészeti szféra támogatására létrehozta a
Köszönjük,
Magyarország!
programot. A sikeres pályázók
között volt több, magyarországi szlovákok néphagyományaival foglalkozó művész is,
akik munkájukban kiemeleten
fontosnak tartják a művészet
és az ismeretterjesztés ötvözését. A projekt keretében így
életre hívták a „Mi táncaink,
mi hagyományaink” című
előadássorozatot,
melynek
egyik állomása Maglód volt.
Augusztus 4-én a MagHázban fogadhatta városunk érdeklődő
közönsége Csasztvan András és Nagy Katica táncművészeket
Szarvasról, akik szlovákiai és magyarországi szlovák tájakat

és táncokat ismertettek meg
velünk. A kiváló táncosok
mellett az előadók között
köszönthettük Galda Erzsébet, Galda Levente és Szekér
Gergő énekeseket, a Pilisszentkeresztért
Kulturális
Egyesület tagjait, akik a magyarországi szlovákság népdalkincsének legszebbjeivel
kápráztatták el a jelenlévőket.
A triót Erdélyi-Molnár Klára
a Kóborzengő zenekar alapítója, a MTA Zenetudományi
Intézetének tudományos munkatársa kísérte harmonikán.
A művészeket valószínűleg
nem utoljára láthattuk Maglódon, hiszen a programnak köszönhetően kiváló kapcsolatot
ápolnak Maglód Város Szlovák Önkormányzatával, s egy jövőbeni közös projekt terve is felmerült.
Veres Violetta

11

12

MAGLÓD ▪ 2020 ▪ SZEPTEMBER

Újjáéledő sportélet
Felnőtt csapatunk számára véget ért, míg
a többi korosztályunk esetében célegyenesbe érkezett a felkészülési időszak.
Az elmúlt hetekre kitűzött feladatokat
elvégezték Kopunovics Goran játékosai.
Bár az eddig megvívott találkozók felemásra sikeredtek, bizakodva várhatták
a rajtot. Nem is érdemtelenül, hiszen a
Kupából minket kiejtő Gödöllő ellen
3-0-s győzelmet arattunk.
A keretben immár véglegesnek mondható változások az alábbiak:
Érkezett: Pintér András (Felsőpakony), Tatai Tamás (UTE), Lipők
Benjamin (Törökbálint), Seregy Tamás (Martonvásár), Kőbányai Richárd
(Ausztria), Vágó Zoltán (Szabadkikötő),
Zámbó Tibor (Jászfényszaru)
Távozott: Kürti Zsolt (Bicske), Molnár Dániel (Szabadkikötő), Bonica
Sebastian (Jászberény), Petric Branko
(felfüggesztette pályafutását), Magyar
Tamás (felfüggesztette pályafutását),
Lukács Bálint (abbahagyta), Bordós
László (?)
Őszi menetrend:
2020. augusztus 30., vasárnap, 17:00
Maglódi TC - Vecsés
2020. szeptember 5., szombat, 16:30
Biatorbágy - Maglódi TC
2020. szeptember 12., szombat, 16:30
Maglódi TC - Budakalász
2020. szeptember 19., szombat, 16:00
Dunakeszi - Maglódi TC
2020. szeptember 26., szombat, 16:00
Maglódi TC - Nagykáta
2020. október 3., szombat, 16:00
Felsőpakony - Maglódi TC
2020. október 10., szombat, 15:00
Maglódi TC - Dunaharaszti
2020. október 17., szombat, 15:00
Törtel - Maglódi TC
2020. október 24., szombat, 14:00
Maglódi TC - Pilis
2020. október 31., szombat, 13:30
Tököl - Maglódi TC
2020. november 7., szombat, 13:30
Dunavarsány - Maglódi TC
2020. november 14., szombat, 13:30
Maglódi TC - Százhalombatta
2020. november 22., vasárnap, 13:00
Veresegyház - Maglódi TC
2020. november 28., szombat, 13:00
Maglódi TC - CSO-KI (Csomád-Kisnémedi)
A sorsolás szeszélye folytán a bajnokságot is a Gödöllő vendégeként kezdhettük el. A kupában hiába domináltunk
végig, hiába rúgtunk kapufákat, mégis

ellenfelünk örülhetett a találkozó végén.
A vasárnapi találkozó első félideje ennek szöges ellentéte volt. Pintér András
fejesével a második percben megszereztük a vezetést, majd érthetetlen módon a
játék minden elemében felülmúlt minket
a hazai csapat. Valós tudásunk csekély
százalékát sem nyújtottuk, ennek ellenére egy szabadrúgást követő Vágó Zoli
bólintás mégis kettőre növelte előnyünket, miközben a Gödöllő képtelen volt
gólokra váltani fölényét. A szünet után
sokkal jobb felfogásban játszottunk, stabilabbá váltunk, így a találkozó hajrájában újabb találatot jegyezhettünk fel,
amikor Seregy Tamás zseniális beadását
Horváth Richárd fejjel értékesítette. Az
eredménnyel mindenképpen elégedettek
lehetünk, a második félidei teljesítményünkre pedig alapozhatunk is a későbbiekben.

Pest megyei I. osztály, 1. forduló:
GÖDÖLLŐI SK - MAGLÓDI TC
0 - 3 (0 - 2)
Gödöllő, 200 néző, jv: Futó T. (Bíró Zs.,
Mákos M.)
gól: Pintér A. 2p, Vágó Z. 30p, Horváth
R. 84p
Maglódi TC: Bene M. - Kőbányai R.
(Tatai T. 71p), Borsos G., Vágó Z., Poncok Cs. (Horváth R. 77p), Németh R.,
Pintér A. (Németh Zs. 90p), Rajz M.,
Seregy T., Garics G., Kalina T. vezetőedző: Kopunovics Goran
Hevesi Tamás (vezetőedző, Gödöllői SK): Szavakat nem találok, hiszen
több meccsre való helyzetet dolgoztunk
ki, lőttünk három kapufát. Úgy látszik,
a sors nem szerette volna nekünk adni
ezt a mérkőzést. Mi domináltunk, mi futballoztunk, de az ellenfél három bedobásból, illetve pontrúgásból három gólt
szerzett. (forrás: Gödöllői Sport Klub
facebook)

Kopunovics Goran (vezetőedző, Maglódi TC): Gyorsan vezetést szereztünk,
majd borzasztóan rosszul folytattuk a
találkozót. Képtelenek voltunk felülkerekedni ellenfelünkön, minden párharcot elveszítettünk, nem tudtuk irányítani
találkozót, sok hibát vétettünk, amiből a
Gödöllő sorra vezette a támadásait, de
valahogy sikerült ezeket átvészelnünk.
A második gólunk után némileg javult
a játékunk, de közel sem az elvárható
módon. A második félidőben már más
arcunkat mutattuk. Nyomást tudtunk
gyakorolni a hazaiakra, meggyőzőbb
teljesítménnyel rukkoltunk elő, erőnlétben is felülmúltuk őket, így mondhatom,
hogy a második játékrész alapján mindenképpen megérdemelt a győzelmünk.
Nem szabad még egyszer ilyen produktummal előrukkolnunk, mint most az első
félidőben, mert más ellenfelek már kön�nyen lehet gólokkal büntetnék az ilyen
teljesítményt. Természetesen örülünk a
három pontnak, de szerénynek kell maradnunk!
Utánpótlás együtteseink szeptember első
hétvégéjén, öregfiúk csapatunk pedig
augusztus utolsó hétfőjén kezdik a bajnokságot.
Csoportbeosztások:
Öregfiúk: Maglódi TC, Csömör, Fót II.,
Kerepes, Kistarcsa I., Kistarcsa II., Mende, Mogyoród, Gyömrő, Üllő.
U13: Maglódi TC, FC Dabas, Vecsés,
Tápiószentmárton, Gyál, Sülysáp
U15: Maglódi TC, Astra HFC-Üllő,
Dány, Fót, GEAC, Gödöllő II., Gyál,
Mogyoród KSK, Rubeola FC, Sülysáp
U17: Maglódi TC, Aszód, Dány, GEAC,
Gödöllő II., Isaszeg, Kerepes, Kőbánya,
Mogyoród-Fót, Tura, Veresegyház
U19: Maglódi TC, Alsónémedi, Tárnok,
Bugyi, Dunavarsány, Felsőpakony, Örkény, Péteri, Ráckeve, Táborfalva, Üllő
Súlyemelőink továbbra is csak edzéseken tudnak készülni. Jelen állás szerint
szeptember végén tudnak leghamarabb
dobogóra lépni versenyeken.
Asztaliteniszezőink szeptember ötödikén fognak bajnoki mérkőzésen először
asztalhoz lépni, immár csak a megyei
pontvadászatokban. Távozó-érkező játékos nem volt, de az egyes és kettes csapatunk kerete csapaton belül módosulhat
az előző szezonhoz képest.
www.maglodtc.hu
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Taekwondo oktatás
Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a
Sentinel Olimpiai Taekwondo SE a Vermesy
Péter Általános Iskolában. Ami pedig a korábbi részvételt illeti: maglódi taekwondosok
is részt vettek a badacsonytomaji edzőtáborban. Hegyes Imre, 4 danos taekwondo, és 3
danos hapkido mester irányította és vezényelte az edzőtábort. Július végén csaknem negyven fővel indult útnak a Sentinel SE csapata.
Az egy hét alatt a mester közel húsz edzést,
két övvizsgát és egy hapkido szemináriumot
szervezett tanítványainak, ahova egy ötdanos
hapkido mestert, Kopasz Attilát is meghívta.
A Sentinel SE csapatának napi négy edzése volt, aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül a résztvevők. A tábori
ébresztő 6:30-kor keltette a csapatot, majd

gyors készülődés után indult a reggeli futás és
a létrás, bójás-zsámolyos erősítő edzés. Délben pontkesztyűs, küzdő edzés, este bázis- és
formagyakorlatok voltak. Emellett elméleti
oktatásban is részt vettek a gyerekek, ahol a
taekwondo, hapkido történelmét és a bázistechnikákat is elemezték.
A tanítványok közül a tábor végén huszonöten sikeres taekwondo, hapkido övvizsgát
tettek, fehér, sárga, zöld és kék öv minősítést
értek el.
Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.hu a galéria menüben találhatják meg.
Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk a Vermesy Péter Általános Iskolában! Korhatár:
5-60 éves korig. Edzéseink: hétfőn és csütörtökön 16.00-17.00-ig.

A kutyatartás szabályai

Fotó: Pixabay

A kutyatartás igen kényes kérdés, ezért fontos, hogy ezzel a
témakörrel is foglalkozzunk. Sajnos sokan a mai napig nem
törődnek az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikkel, pedig a
városban jelentősen megnőtt a kutyát sétáltatók száma.
Kutyapiszok összeszedése
Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, a közterületen való tartózkodással kapcsolatban így
rendelkezik: "II. fejezet (6). 19. A kedvtelésből tartott állat
ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. Aki
ezt megszegi, köztisztasági szabálysértést követ el." Fontos,
hogy tudatosuljon mindannyiunkban; bizony, ott is össze kell
szedni, ahol senki nem látja,
vagy ahol más szemetel, hiszen
magunk is bosszankodunk, ha
más állat végtermékébe lépünk,
vagy szagolnunk kell. Gondolkodjunk felelősen! Ne adjunk
esélyt a kórokozóknak! Védjük
meg állatainkat, gyermekeinket,
és minden alkalommal vigyük
magunkkal azt a bizonyos „kakis zacskót”! Ne sajnáljuk azt a
mozdulatsort, amivel felszedjük
kedvencünk piszkát, és a legközelebbi kukába dobjuk, hiszen
mi is ezt várjuk el másoktól.
Más tulajdonának tiszteletben tartása
Figyeljünk mások tulajdonára,
ne engedjük, hogy kutyánk más
házát, tulajdonát megjelölje, foltot hagyjon! Egyrészt csúnya látvány, másrészt ösztönzi a többi ebet, hogy ők is ezt tegyék. Sokan nem tudják, hogy a póráz
nélküli kutyasétáltatás szabálysértési bírsággal sújtható. Tisztában kell lenni azzal, hogy a kutya által okozott károkért az
állattartó felel. Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt, belterület közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni, valamint
közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki képes
irányítani. Ennek be nem tartása büntetést vonhat maga után!

Oltási könyv legyen a gazdinál
A veszettség elleni védekezés miatt az oltási könyvet mindig
magunknál kell tartani, hogy felmutathassuk, ha a közterület-felügyelő kéri. Jó megoldás lehet az oltást igazoló, nyakörvre szerelhető lap.
Hám és nyakörv használatának szabályai
Olyan nyakörv vagy hám használható, amely a kutya testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Figyelembe kell venni a
kutya testalkatát és méreteit, hogy annak megfelelő nyakörvet, hámot válasszunk, és, hogy az ne legyen túl vékony vagy
túl vastag. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – kutyát
csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az
állat irányítására, kezelésére és
fékentartására képes. Itt fontos megjegyezni, hogy legyen
a kutyánk bármely jól nevelt és
szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát
közterületen kötelezővé teszik,
melynek be nem tartása szankciót vonhat maga után.
Szájkosár használatára
vonatkozó szabályok
A szájkosár használata nem kötelező, csak veszélyes ebnek
nyilvánított állatnál, de ha tudjuk, hogy kutyánk egyes helyzetekben veszélyes lehet, vagy
épp nem ismerjük eléggé a vezetett kutyát, mindig legyen
szájkosár nálunk. Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri
rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag akkor
kell alkalmazni, ha a kutya jellemzően agresszív magatartással rendelkezik.
A legfontosabb:
sohasem a kutya a hibás, hanem a gazdi!
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A szelektívhulladék-szállítás
szeptemberi időpontjai:
szeptember 22. zöldhulladék
UT

Y A - BA J

HIRDETÉS
JUDIT-INGATLAN-HITEL & ÜGYVÉDI IRODA
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.

K

A

szeptember 28. csomagolási hulladék

Telefon: 06 29 326 222
e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Y A - BA J

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

A

UT

UT

Hirdessen a Maglód újságban!

A

K

ügyfélszolgálat: ÁLLATORVOSI Dr.Téglás Csilla
RENDELÔ
06-53-500-152, 06-53-500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

K

Dr.Téglás Csilla
30/283-6947,
29/328-353

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

Dr.Téglás Csilla

K
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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
29/328-353
Maglód,Ultrahangos
Jókai utca 1.fogkô-eltávolítás

Kérésre házhoz megyek!
Ultrahangos fogkô-eltávolítás

Jókai utca 1.
Telefon: 30/283-6947,Maglód,
29/328-353

Telefon: 30/283-6947, 29/328-353

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

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

maglód

a váro s i ö nk o r má n y z at h avi l ap ja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

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

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

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

▪ Felelős kiadó: Pavlovics-Ollári Judit ▪ Főszerkesztő: Radosza Sándor ▪
Főszerkesztő-helyettes: Fajka Szilvia ▪ Szerkesztőség: Kalmár Csilla Imola,
Kanicsár Bori, Kiss Nóra, Kodaj-Horváth Réka, Veres Violetta ▪ Tördelő:
Szabó László ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪ Megjelenés: évente 10-szer, január
és július kivételével minden hó 5-én. A terjesztés további 2-3 napot igényel. ▪ Terjeszti
a Maglódi Nyugdíjas Klub ▪ Hirdetés: maglodujsaghirdetes@gmail.com, 06/29/326222 ▪ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt. ▪ Megjelenik 4300 példányban ▪

HIRDETÉS
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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.

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

06-20-399-72-05
w w w. a r i a d n e i n g a t l a n . h u

Tervezését, telepítését,
karbantartását, javítását vállalom!
Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelô.
Hívjon bizalommal!
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Itt van az ősz, itt van újra
A forró nyári hónapok után beköszöntött az ősz, vele együtt pedig az újra tervezés és a tanulás
időszaka. Félév után ismét megteltek az iskolák tanulni vágyó, szorgalmas diákokkal, akik
nagyon hiányolták osztálytársaikat. A helyi vállalkozók pedig a karantén után újult erővel
kezdtek neki a munkának.

Nagy Aranka és Márk

A vírus egy szempillantás alatt keresztbe törte az elképzeléseinket
Ildikó nem helyi lakos, munkája azonban ideköti.
– Bár nem olyan régen kötődöm ide, nagyon megkedveltem Maglódot. Csendes, nyugodt település, láthatóan folyamatosan fejlődik, a
lakói pedig barátságosak. A Dream Szépségszalonban 2020. február
óta dolgozom fodrászként. A szalon vezetője rendkívül talpraesett,
tapasztalt és végtelenül humánus kozmetikus hölgy. Örömmel kezdtem el itt dolgozni, a régi vendégeim közül sokan jöttek a fodrászatba, az új vendégeket pedig marketing akciókkal kezdtük megnyerni a szolgáltatások igénybevételére. Sajnos márciustól a vírus
egy szempillantás alatt keresztbe törte az elképzeléseinket, addigi
munkánkat. A törvényi előírások következtében ugyanis üzletünket be
kellett zárni. Napról napra bíztunk benne, hogy hamar visszatérhetünk
a régi kerékvágásba, de nem így alakult – mesélte a fiatal fodrász, aki
ezt az időt is igyekezett hasznosan eltölteni. – A karantén közel 4 hónapja alatt igyekeztem gyarapítani szakmai tudásomat internetes portálok, szakfolyóiratok segítségével,
terveket, költségvetést készítettem a vállalkozás további fejlesztésére, várható alakulására. Júliustól
aztán lassacskán visszatértek a vendégeink, bár még sokan tartanak a fertőzéstől. Mindannyian abban
reménykedünk, hogy a vírus ellenszerét hamarosan megtalálják, és tovább építhetjük üzleti életünket,
tervezhetjük jövőnket, és vendégeink újra bátran látogathatják szalonunkat.
Kíváncsi vagyok az egyetemi élet mindennapjaira
A 19 éves Nikolett a nyáron érettségizett, tanulmányait pedig szeptembertől a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel szakán folytatja.
– Ide szerettem volna bekerülni és szerencsére sikerült is. Már várom a
tanévkezdést, kíváncsi vagyok az egyetemi élet mindennapjaira. A gólyatábor idén sajnos elmarad, de különböző rendezvényekkel pótolják ezt.
Lassan kezdődik a beiratkozás, majd a tárgyfelvétel. Remélem, sikerül
jó órarendet összeraknom, hogy még egy kis szabadidőm is legyen az
egyetem mellett.
Összeállíotta: Kiss Nóra

Vári Nikolett

Makkos Ildikó

Márk a barátok miatt várja a sulit
– Hát hogy mi hogy készülünk az őszre? Vegyes érzelmeim vannak. Reményeim szerint rendesen indulhat az iskola digitális oktatás nélkül, minden
úgy, ahogyan annak lennie kell – kezdte a 9 éves Márk édesanyja, Aranka.
– A kisfiam várja a sulit a barátok miatt, de neki tetszett az itthon tanulás.
Cselesen már minden reggel 9-re kész volt, csak az online órát várta, és
mikor vége volt, azt csinálhatott, amit csak akart. Soha nem töltöttünk en�nyi időt azóta, mióta ovit kezdett. Bennem félelem volt a munkahelyem
esetleges elvesztése miatt, illetve mi lesz ennek a járványnak a kimenetele.
Kicsit tartok a szeptembertől, mindenhonnan azt hallani, jön a második hullám. Már riasztgatnak azzal, újra digitális oktatás lesz. Mi lesz a szülőkkel?
Engem ez aggaszt, nyilván a fiam még nem fogja fel, ő élvezné újra. De
akárhogy is, a társadalomtól, emberektől való elzártság nem szül jót. Gyereknek gyerek a barátja, felnőttnek pedig felnőtt, és ez így helyes.

