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Ne hagyd elveszni!
„Tegnap, 1920. június 4-én a Párizs melletti Versailles,
Nagy-Trianon nevű kastélyában a háború-győztes hatalmak
ránk kényszerítették az aláírást. A diktátum során elcsatolták
Magyarország területének 67 százalékát, minek során országunk lakóinak több mint fele Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia, Cseh-Szlovákia, Lengyelország, Olaszország és
Ausztria jogfosztott lakója lett. E gyalázatos országcsonkítással elveszítettük a vasútvonalak 58 százalékát, erdeink 90 százalékát, vas- és széntermelésünk 65 százalékát, ércbányáink 90
százalékát. A nagyhatalmak ezen felül korlátozzák az ipari termelésünket, és még évtizedes jóvátételre is köteleznek bennünket, mellyel meggátolják a talpra állásunkat és a fejlődésünket.

Ez, a háborút ily igazságtalanul lezáró cselekedet arra készteti Magyarországot, hogy a vérrel áztatott szülőföldünkért,
az elcsatolt nemzettestvéreinkért előbb vagy utóbb elégtételt
vegyünk, s ha kell, akár egy újabb háborúval is, de visszaszerezzük apáink örökét.” (Részlet egy korabeli újságcikkből.)
Maglódon is megemlékezünk a gyásznapról. Petrovics János, a
Maglódi Polgári Kör elnöke mond beszédet. A műsort dr. Gergely Nándorné forgatókönyve alapján a 7.A és a 7.D osztályok,
valamint a Vadvirág kórus adja elő.
A műsor készítői: Bak Ernő, Kanicsárné Pásztohai Borbála,
Késmárky Uzonka, Kis István, Nagy-Szőke Dóra és Tóth István.

A Polgármesteri Hivatalban július 22-től augusztus 5-ig igazgatási szünet lesz. ▪ A Maglód újság legközelebb augusztus 5-én jelenik meg.

Iskola a láthatáron → 2. oldal

Pünkösdi zöldágazás → 2. oldal

Majális → 8–9. oldal

különlegességek

Iskola a láthatáron
Rendhagyó volt a Monori Tankerület havi rendszeres igazgatói
értekezlete, melyet májusban Maglód Város Önkormányzata
látott vendégül. A konferencián a tankerület vezetősége és a
tankerület közel 50 iskolájának igazgatója vett részt. Meghívott előadóként ellátogattak hozzánk az egri Eszterházy Károly Egyetem képviselői is.
Az értekezletet Tabányi Pál polgármester nyitotta meg, rendkívüliségét pedig az adta, hogy most első alkalommal mutatta
be nyilvánosan az új iskola tervét – amit eddig csak a képviselő
testületnek volt lehetősége megtekinteni. Polgármester úr a város
bemutatása után elmondta, hogy nagy szükség van az új iskolára,
hiszen – agglomerációs település lévén – folyamatosan növekszik
a gyermeklétszám. Az eddig alkalmazott iskolabővítések már
nem elegendőek a probléma megoldására, amely több éve súlyos,
megoldandó feladat, azonban az önkormányzat saját költségvetéséből, állami támogatás nélkül nem tud felépíteni egy önálló intézményt. Amit a város tenni tudott: telket vásárolt a leendő iskolának, ezt követően pedig több éves lobbi-tevékenységbe kezdett.
A kabinet 3/2018. (II. 1.) Korm. rendeletében A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról döntött, és a maglódi iskola építésének előkészítéséhez 170 millió forintot különített el. Ennek eredményeként
Polgármester úr kész tervekkel érkezett az értekezletre, levetített
egy kisfilmet az új, 12 tantermes iskola terveiből. A bemutató
során a jelenlevők „körbejárhatták és benézhettek” az épületbe, amely 100%-os állami támogatásból valósul majd meg. Az
épületben 8 osztályterem, 4 szakterem, köztük egy táncterem,
3 csoportszoba, ehhez kapcsolódó konyha, étkező és tornacsarnok, valamint egy 160 négyzetméteres aula kap helyet. Az emeleti részen az igazgatás, a tanári szobák és a könyvtár lesz. Az

Forrás: Önkormányzat
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alsós és felsős korosztályok külön játszóudvart kapnak, és az udvaron lesznek a tankertek és a kerékpártároló is.
A közlekedésre is gondoltak a tervezők: kialakítanak egy
belső utat, amely forgalma a reggeli roham idején nem zavarja
majd a főút közlekedését.
A 2019-es év nagy valószínűséggel a közbeszerzés éve lesz,
és az építkezés a reményeink szerint a jövő évben elkezdődhet.
Az 21. századi, minden igényt kielégítő, impozáns, nettó 4400
négyzetméteres épületet az Ybl Miklós-díjas Horváth Zoltán –
városunk főépítésze – és munkatársai tervezték. A beruházás
jelenlegi becsült költsége 2,5 milliárd forint.
A konferencia – a polgármester úr bemutatója után – a szokásos rendben haladt tovább. Az egyetem képviselői – a tankerület intézményeiben korszerű oktatás bevezetéséhez kapcsolódó
– módszertant és a képzéseket ismertették, amelyhez a maglódi
iskola is csatlakozott.
A beiratkozás kapcsán elhangzott, hogy az iskola 5 első osztály indítását tervezi, és első alkalommal volt arra lehetőség,
hogy a szülők a beiratkozást online felületen végezzék el. Sokan éltek a lehetőséggel, ami azt is jelenti, hogy valóban időszerű volt a bevezetése. Arányait tekintve Maglódon kimagaslóan sokan éltek ezzel a lehetőséggel, az országban a 3. legtöbb
„e-beiratkozó” itt volt.
Fajka Szilvia

Pünkösdi templomdíszítés Maglódon
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, az egyház születésnapja. Jézus Krisztus feltámadását követő 50. napon
beteljesült az ígéret: az Atyának és Fiúnak Lelke kiáradt a
világba, hogy megújítsa a Földet. Ezt a megújulást hirdeti
a maglódi evangélikusok tavaszköszöntő egyházi szokása:
a templomi zöldágazás.
Maglód evangélikus lakói ugyanis minden pünkösdkor feldíszítik templomukat. A hagyomány főleg az evangélikus közösség tagjai közt él, de más vallásúak és a környék evangélikusai is gyakran részesei az eseménynek. A gyülekezet tagjai
Pünkösd szombatján állítják fel a májfákat a templomban.
A férfiak a nyárfák kivágását, szállítását, templomi elhelyezését végzik. A lányok, asszonyok dolga a fák szalagokkal, kendőkkel való felékesítése és az oltár díszítése. Pünkösd ünnepén
a hívek már a feldíszített templomba érkeznek meg. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a mozgó zöld ágak, a zizegő levelek a pünkösdi szélzúgást, a színes szalagok az apostolok feje
felett megjelent tüzes lángnyelveket jelképezik. A gyülekezet
közösségében pedig „nyelveken szólva”, szlovákul és magyarul hangzik az Isten igéje. A maglódi templomi zöldágazás különlegességéhez hozzátartozik az is, hogy a gyülekezet tagjai
helyi népviseletben vesznek részt az istentiszteleten. A templombelső, a zöld nyárfaágakra helyezett színes szalagok-kendők és a népviselet sokszínű szépsége páratlan látványt teremt.

Ezt a velünk élő néphagyományt, mint a Maglódi Evangélikus Egyházközség által előterjesztett örökség-elemet 2018-ban
vették fel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Magyar
Nemzeti Jegyzékére. Az evangélikus fiúk és férfiak idén június
8-án, szombaton reggel 9 órakor indulnak a maglódi határba
nyárfaágakért. A gyülekezet lányai és asszonyai aznap délután
1 órától díszítik a templomot. Pünkösd vasárnap 10:30-kor kétnyelvű istentisztelet kezdődik a templomban Németh Mihály
lelkész magyar nyelvű igehirdetésével és Gulácsiné Fabulya
Hilda lelkésznő szlovák nyelvű liturgikus szolgálatával. Pünkösdhétfőn szintén 10:30-tól lesz ünnepi istentisztelet.
A Szentendrei Néprajzi Múzeum 2019. június 9–10-én
rendezi meg a Pünkösdi Örökség Napjait. Ezen a maglódiak
is bemutatkoznak. Pünkösdhétfőn reggel 9 órától a Roszicska Hagyományőrző Egyesület, 12.30-tól záróráig pedig a Nő
Klub és a Nyugdíjas Klub tagjai terjesztik Maglód jó hírét a
Skanzenben. A Maglódi Kacamajka Néptáncegyüttes Pünkösd
vasárnapján és hétfőjén is fellép Szentendrén. (A tervek szerint
mindkét nap 15.20-tól adják elő pünkösdi koreográfiájukat.) Az
evangélikus gyülekezet június 10-én tart áhítatot a Szentendrei
Skanzen zöld ágakkal díszített Szent Anna kápolnájában.
Alkalmainkra mindenkit várunk szeretettel! Ünnepeljük
együtt a Lélek áradását, életünk megújulását!
Németh Mihály evangélikus lelkipásztor

a pá s o l d a l

2019. június

Suszterból
lett cukrász

Az apák napja egy világi ünnepnap,
Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apák napját
a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az
apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor, emlékeznek az apákra, a
nagyapákra és a többi férfi elődre. Hazánkban még nem elég elterjedt ünnep
az apák napja.

Sipos László nyerte a VIASAT3, Ide
süss! cukrászverseny idei évadát.
Az 56 éves cipész nem régen sütötte
az első tortáját, most pedig már az a
célja, hogy saját cukrászdát nyisson.
– A családom bíztatott, hogy induljak
a versenyen. Én azonban féltem, hogy
nincs még elég tapasztalatom. Végül
maga a csatorna keresett meg, mert láttak egy korábbi tortakészítő versenyen.
Félve vágtam bele a műsorba, de mikor
a többszáz jelentkezőből csak néhányan
maradtunk fenn a rostán, kezdtem elhinni, hogy győzhetek – mesélte László, aki
három évvel ezelőtt, a lánya születésnapjára sütötte meg az első tortáját.
– Előtte nem merészkedtem a konyha
közelébe sem, de nagy sikert aratott az
a torta, nekem meg ez lett a hobbim. Ha
volt egy kis szabadidőm, az interneten
bújtam a recepteket és a trükköket, amiket aztán ki is gyakoroltam. Ma már a
nyolcéves kisunokámmal együtt sütünk.
Az álmom pedig egy saját kis cukrászda,
a műsorban nyert ötmillió forintot is erre
tettem félre – mondta.
László két gyermeke és két unokája
Maglódon él, ő azonban pár éve elköltözött. Mindezek ellenére mindig is kedves
hely marad számára városunk. Hetente
több napot is itt tölt, amikor meglátogatja a családját.

Fotó: Radosza Sándor

Köszöntjük az
édesapákat!

Otthon nincs férfimunka és
női munka
Varga Miklós előadóként és családapaként is példaértékű ember. Az Európa
című ikonikus dal szerzője több koncertet adott már Maglódon, most azonban
nem énekesként, hanem családapaként osztotta meg gondolatait lapunk munkatársával.

– Fontosnak tartom, hogy már kiskorukban beszéljünk a gyerekeknek a család
szerepéről, mert ekkor a legfogékonyabbak az alapértékek befogadására. Meg kell
értetni velük, hogy a családban nem szabad különbséget tenni az apai és az anyai
szerepek között. Tizennyolc éve én is mindenben segítem a feleségemet, akkor születtek az ikergyermekeim, Vivi és Szabolcs. A családban majdnem minden munkát
elvégezhet a férfi is, nem csak a nő. A feleségem és én egyenlő felek vagyunk, ha kell,
én is elvégzem a házimunkát. Nagyon szeretek például főzni, úgyhogy az legtöbbször
az én feladatom. A gyerekek körül is, amiben csak tudtam, segítettem. Nem okozott
problémát, hogy nekem kellett kicserélnem a pelenkájukat vagy megfürdetnem őket
– emlékezett vissza a művész, akinek gyermekei ma már szintén a színpadon építik
karrierjüket.
Korábban Vivi, rá egy évre pedig Szabolcs is megnyerte a TV2 Sztárban Sztár +1
kicsi műsorát, azóta színházban játszanak.
Varga Miklóst kellemes emlékek kötik Maglódhoz.
– Meg sem tudom mondani hányszor koncerteztem már itt, de mindig szívesen
jövök. Mikor megérkeztem, az iskola igazgatójával, Hosszú Tiborral felidéztük az
egyik legemlékezetesebb koncertemet, amit még a régi tornateremben rendeztünk
meg. Remélem lesz még alkalmam idelátogatni – tette hozzá a művész.
Kiss Nóra

K. N.
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események

Egér a MagHázban
rendezvények
június 1. szombat, 13.00–18.00
Mesefalu – Petőfi tér, Szeberényi Lajos Helytörténeti
Gyűjtemény

Igazi színházi élményben részesültek azok a szerencsés nézők,
akik láthatták a MagHázban a Minden egér szereti a sajtot
című zenés meseelőadást. Öröm volt nézni a drámaszakkörös
gyermekszereplők élvezetes játékát, amit nagyszerű díszletek
között, parádés jelmezekben adtak elő. A darabot rendezte és
betanította Holkó Ágnes és Győriné Nagy Ágnes, a díszleteket pedig Szökő Éva készítette. Sok fővárosi teátrum nézőtere
kong az ürességtől, itt Maglódon viszont minden alsó tagozatos tanuló és nagycsoportos óvodás megtekintette az egerek és
a sajt viszonyát firtató bemutatót.

június 2. vasárnap, 9.00–12.00
Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola – Néptáncvizsga
Fotó: Pavlovics-Ollári Judit

június 9. vasárnap
Pünkösd – Szlovák Önkormányzat – Szlovák nap

június 15. szombat, 16.00–21.00
Görhöny fesztivál – Roszicska Egyesület, MagHáz udvar
június 16. vasárnap, 11.00–13.00
Art in Motion RSG – Gálaműsor
június 22. szombat, 18.00–24.00
Múzeumok éjszakája – tűzugrás, tűzzsonglőrök,
kézműves foglalkozások, nemezelés a Szeberényi Lajos
Helytörténeti Gyűjteményben
július 1–5.
Mirabell tábor a MagHázban

Programelőzetes
augusztus 18. vasárnap
Tűzijáték – Mobil Mánia koncert, Patakpart
október 19. szombat, 19.00
„Mindörökké Operett” Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és Koncertzenekarának műsora. Sztárfellépők: Szendy Szilvi, Peller Károly, Csonka András. 90
perc, két részben. A jegy ára: 3500 Ft.
október 26. szombat, 19.00
Palya Bea quartet. A magyar zenei színtér egyik meghatározó alakja, elismert dalszerző, énekes, előadóművész
és író a MagHázban ad koncertet. A jegy ára: 4900 Ft.

Figyelem: július 8-tól augusztus 5-ig
zárva tart a MagHáz!

A dicséret szép szó
Megjelent a Maglódon élő látássérült szerző, Árvay Mária
önsegítő, önfejlesztő e-könyve.
A mű témája az elismerő szavak
fontossága, és a kritika kezelése.
Részlet:
„– Doktor úr, elegem van, jó
szót alig kap az ember, így nem
lehet kibírni!
Úgy csengtek Lelkes doktor
fülében ezek a szavak, mintha
most hallaná, élő valóságában.
– Ez az! A jó, dicsérő, elismerő szavak hiánya! Ez keseríti el
az embereket! Csak a hibákat közlik mindenütt, csak a kritika
hangzik el állandóan, de a jó szó elmarad!”
A teljes könyv itt olvasható: http://mek.oszk.hu/19200/19256
arvay.marika@gmail.com

maglódi művelődés háza
2234 Maglód, Fő u. 4-6.
honlap: www.mag-haz.hu
facebook: maglodimuvelodeshaza
06/29/326-222 (MagHáz)
06/29/325-137 (Könyvtár)
rendezveny.maghaz@gmail.com
konyvtar@vk-maglod.bibl.hu

Fotó: Pixabay

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

június 15. szombat, 16.00
A Mirabell Táncegyesület gálaműsora

Június első vasárnapja pedagógusnap. Köszöntjük Őket!

b ű n va d á s z o k
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Topolinó, a zsaru

Allaga Zoltán vigyáz ránk

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

Fotó: Radosza Sándor

Elrabolva?

Rendkívüli állománygyűlés keretein belül Monor és Vidéke Közbiztonságáért-díjjal tüntették ki a Maglódon járőrként szolgálatot teljesítő Allaga Zoltán
rendőr főtörzsőrmestert.
A díjat az a személy érdemli ki, aki a település közbiztonsága érdekében kimagasló
teljesítményt nyújt, és huzamosabb időn át folytat kiemelkedő munkát. Ahogy a főtörzsőrmester mondja: az életútját díjazták.
– Huszonnyolc éve dolgozom a rendőrségnél, 2000-ben kerültem Monorra, majd
Maglódra. Előtte a mai Készenléti Rendőrség jogelődjének, a Közterületi Támogató
Egységben szolgáltam tíz évig.
Eredményes munkája elismeréseként
több alkalommal díjazták, ezek közül
néhányat említünk:
• 2016-ban Dobson Tibor dandártábornok, a rendvédelem területén kifejtett
kiemelkedő szakmai érdekképviseleti
és közösségfejlesztési tevékenységéért díjazta;
• 2018-ban végzett kiemelkedő munkájáért Tabányi Pál Maglód polgármestere köszöntötte.
A főtörzsőrmester kiveszi részét az utánpótlás-nevelésből is. Munkája mellett
oktatóként, mentorként is tevékenykedik.
Kép és szöveg: Kodaj-Horváth Réka

Dr. Móczár István és Tsa Kft.

Fotó: archív

Aki szereti Bujtor István filmjeit, ismeri Topolinót. Ő az a kisfiú, aki segít Ötvös Csöpinek a nyomozásban. Azt azonban kevesen tudják, hogy a Topolinót
játszó gyerekszínész nem fiú, hanem lány, azaz most már kétgyerekes édesanya, aki Maglódon él.
Gyerekszereplőt kerestek Az elvarázsolt dollár című filmhez, és több tucat jelentkező közül az akkor a VII. kerületben élő Kristály Barbi, másodikos tanulót választották. Az ő kacsintását tartották a legvagányabbnak, ez volt a felvételi vizsga.
1985-ben a nyolcéves kislány körülbelül annyit értett a helyzetből, hogy egy hónapot a Balatonon tölthet az anyukájával, és még filmben is szerepelhet.
„Csöpi” nagyon kedves volt, „Horesnyi Laci bácsitól” viszont félt az ifjú művésznő. Aztán vele is megbarátkozott, de a filmben fontos szerepet játszó álarcot nem volt
hajlandó felvenni. Megtorpant a felnőttekből (Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészekből) álló stáb, mire Topolinó megenyhült, és egy üveg kóláért cserébe magára
öltötte a maszkot.
Munka végeztével a 15 000 forint keresetéből vett magának egy 120 forintos iskolatáskát, és a nyári szünet közepén, a 40 fok melegben azzal sétált fel-alá a pesti
flaszteren, amit a járókelők furcsálltak. Ebből a keresetéből vették azt a pianínót is,
amit ma is örömmel használ nagyobbik fiával együtt.
A szeptemberi filmbemutató után autogramot kértek tőle az iskolatársak. Nem tapasztalt irigységet, mégsem állt többé kamerák elé.
Topolinó azóta már kétgyerekes anyuka, 2013-ban költözött családjával Maglódra.
Humán beállítottsága ellenére gazdasági vonalon tanult tovább. Jelenleg beszerzőként dolgozik Nagytarcsán, egy édesipari termékeket forgalmazó cégnél. Hatéves fia
még nem érdeklődik a színpad iránt, a kilencéves viszont szeret szerepelni.
R.S.

A Monori Rendőr-főkapitányság személyi szabadság megsértése miatt indított nyomozást Pintér Gyula eltűnése
miatt. Már a szlovák hatóságok is bekapcsolódtak az ügybe. A vállalkozónál
sok híresség szerelteti luxusjárművét,
ügyfélkörébe tévés sztárok, sportolók,
celebek tartoznak. Eltűnése napján,
munkásruhájában, kedvenc vizslájával, Répával indult útnak fekete Hummerjével. Kutyáját maglódi otthonától
140 kilométerre, Szlovákiában találták
meg, és előkerült az autója is.

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

nevelés

Visszatekintő
A 2018/2019-es tanév során minden tantárgyból szerveztünk versenyeket. Diákjaink iskolai, területi és országos szinten is
kipróbálhatták tudásukat.
• Az első félévben angol nyelvből tartottunk
levelező és csapatversenyt is.
• A természettudományok napja alkalmából
interaktív, komplex biológia-földrajz-természetismeret verseny zajlott.
• A Digitális Témahét keretében egy kincskeresős csapatjátékra hívtuk a gyerekeket.
A játék során használhatták az okostelefonjaikat, és minden csapat kapott egyegy tabletet is. Százkilencven diák és egy
ötfős tanárcsapat játszott másfél-két órán
keresztül.
• A „titokzatos kémia” elnevezésű versenyen a 40 résztvevő sikeresen oldotta meg
a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat, kísérleteket.
• Az informatika versenyen a diákok a számítástechnikai ismereteik gyakorlati megvalósítását mutathatták be.
• A Magyar Kultúra Napján építészettel,
zenével, gasztronómiával kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. A második óra után pedig az egész iskola részvételével, kórusban szavaltuk el a Himnuszt.
• A Költészet Napja alkalmával „Az 5 kép
keres 1-1 történetet” pályázatot hirdettük
meg. A festmények alapján a gyerekek
történeteket írtak az ábrázolt alakokról.
„Keress verset” fantázianévvel játékot is
hirdettünk.
• A történelem versenyek „A titokzatos 20.
század” és „A csodálatos ókor” témaköreiben szerveződtek.
• Az Állatok Világnapja alkalmából rajzversenyt hirdettünk. A beérkezett 60 pályamunkán gyakran „jelentek meg” veszélyeztetett vagy a kihalás szélén álló állatok.
• Atlétáink a Vonzáskörzeti és Pest Megyei
Diákolimpián értek el kimagasló eredményeket.
• Májusban került megrendezésre a fizika és
honismereti verseny.
• A legtöbb ötös osztályzatért folyó verseny
egész éven át zajlik. Sokan kerültek már be
a „Százasok klubjába”.

A sportban, a logikában és a művészetekben jártas diákjaink országos versenyekre
is eljutottak
• A Sok Zoltán vezette teniszezők a helyi kupákon edződve eljutottak a Pest Megyei Diákolimpiára, majd a legjobbak az Országos
Teniszbajnokságra. A II. korcsoportban:
Budai Fanni, Plank Hanna, Vavrik Rella,
Gyurina László, Vaskó-Devics Bulcsú és
Vavrik Maxim mérik össze tudásukat az ország többi részéről bejutott teniszezőkkel.
• A Marosi Éva vezette Logika Szakkör nyolc
diákja versenyzett az Országos Logika Versenyen Győrben. A legjobb eredményt Antal Regina és Borbás Virág érte el.
• Csépe Milla festészeti osztályának tagjai az Országos Tornyai János Festészeti
Versenyre utaztak Hódmezővásárhelyre.
Az első díjat Vavrik Rella, a másodikat
Laczikó Hanga és Isakov Fanni, a különdíjat Dormán Adrienn és Gulyás Alinka
hozták el. A festészeti tagozat munkájáról a
Magyar Televízió M1-es csatornájának Iskolapad című műsora is híradást készített,
és hírül vitte Maglód nevét országszerte.
• Az 5.A osztály Henter Katalin és Poczik
Zoltán segítségével a NETFITT Országos
Videofilm Pályázaton, a Magyar Diákszövetség díjazásaként 100 ezer forint értékű
vásárlási utalványt kapott.
• A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen tizenhat felső tagozatos diák vett részt, és
nagyon szép eredményeket értek el. A legjobb teljesítményt Cseh Csanád Özséb (7.
évfolyam), Molnár Zsolt és Szabó Blanka
(6. évfolyam) érte el.
Rendhagyó órák, rendkívüli események
• Az internet veszélyeiről Bordás Anikó tartott előadást az osztályokban.
• A meditáció gyakorlatával Arnold Kinga
ismertette meg a gyerekeket.

• A „Suli-doki” interaktív, látványos módon
a diákok elsősegélynyújtási ismereteit bővítette.
• Kérges László és Vaskó József a Polgári
Kör képviseletében elmesélték a 7.D osztály történelem óráján, hogyan készült a
Trianoni emlékmű Maglódon.
• A Tudománynapon a Maglódi Amatőrök
a Kultúráért Egyesület szervezésében 120
gyerek figyelhette meg a fizikai és kémiai
kísérleteket, melyek a rezgések és hullámok témakör köré szerveződtek.
A diákok szórakoztatása is helyet kapott
az iskola programjában
• Karácsony előtt adventi kézműves napot
szerveztünk, ahol minden gyermek ajándékot készített a szüleinek.
• A komolyzenét kedvelők Késmárki Uzonka szervezésében, a Zuglói Filharmónia
rendezésében a Pesti Vigadóba látogathattak a Pastorale bérlettel, és élvezhették a
diákok számára rendezett hangversenyeket.
• A mai kor zenéjét kedvelőket a Diákönkormányzat szervezésében 2 „Sulibuli”, a
farsangi mulatság és a tehetségeket kutató
„V-Faktor” várta. A résztvevőket Poczik
Zoltán, a Maglódi Fotóstúdió fotósa kapta
lencsevégre.
• A diákönkormányzat megszervezte a „Szevasz tavasz” iskolaszépítési napot is.
Pályázatok, kirándulások
• „Határtalanul”: Ezen tanév szeptemberében a 7.A, B és D osztályok utaztak Felvidékre megcsodálni a „Szepesség természeti csodáit”. A következő tanévben az idei
6. évfolyamosok pályáznak. Ők Erdélybe
utaznak.
• „Erzsébet tábor”: A pályázat keretében a
tanév végén szinte minden osztály kirándulhat Zánkára. A 7.A, B és D osztályosok
Erdélybe, a Hargita hegység lábánál található Ivóra szeretnének eljutni.
Kanicsár Bori

Ballagás
A végzős tanulók ballagása június 14én, pénteken 17 órakor kezdődik.

Tanévzáró
Fotók: Iskola
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Az évzáró ünnepélyre június 19-én
kerül sor. Az alsó tagozaté 8 órakor
kezdődik a Nyaralói Iskolában, a felső
tagozaté 9 órakor lesz a Központi épületben.

va k á c i ó

2019. június

Fotó: Iskola

Napközis tábor a nyári szünetben
A gyerekek napközbeni felügyeletét a nyári szünidőben is
meg kell szervezni azok számára, akiknek a szülei erről nem
tudnak gondoskodni. Ezt a feladatot – az Önkormányzat és az
Oktatási Alapítvány közötti megállapodás alapján – elsősorban az iskola pedagógusai látják el. A tanév befejezésétől egészen július végéig tartó, összesen hat turnusban megszervezett
táborba több mint kétszáz alsós tanuló jelentkezett. A hétfőtől
péntekig tartó turnusok – kedvezmények nélküli – térítési díja
hetente 11 155 Ft, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést és a szolgáltatási díjat. A nyári napközis táborok költségeihez az Önkormányzat 600 000, a Megerősítők Egyesület
pedig 500 000 forinttal járult hozzá. A támogatást az általuk
szervezett Western Napon összegyűjtött adományokból tudták
biztosítani. A vakáció alatt a gyerekeket változatos programok
várják. Lesz mesehét és meseíró tábor, lovagtábor, kézműves
tábor, indián tábor és boldogság tábor is.
Hosszú Tibor intézményvezető,
Vermesy Péter Általános iskola és Alapfokú Művészeti iskola

Velünk is táborozhatsz
A város határában rendezendő tanyatáborba azokat a 7-16 éves gyerkőcöket várjuk, akik szeretik a természetet,
szívesen foglalkoznának állatokkal és
szeretnének megtanulni lovagolni (ez
utóbbi nem kötelező). A tanyasi élet
szépségeit és nehézségeit mutatjuk meg
a táborozóinknak. Legnépszerűbb programjaink közé tartozik a kézműves foglalkozás, a gyógynövény-túra, a számháború, a rókavadászat és a kincskeresés.
Szeretnénk megmutatni a számítógép

mellett cseperedő gyerekeknek, hogy a
bárányfelhő „megbámulása” és a fűben
hempergés… igenis, komoly dolog! Regisztrált, ÁNTSZ-nél bejegyzett tábor.
A foglalkozások 8–17 óráig tartanak.
1. turnus: június 24–28.
2. turnus: július 8–12.
3. turnus: július 22–26.
4. turnus: augusztus 5–9.
Kép és szöveg: Rendes-Szabó Gabriella
06 20 9711530, lovaskert@gmail.com

Ultra Balaton
220 km-t éjjel-nappal, esőben és tikkasztó napsütésben, változó terepviszonyok között kellett lefutni. A tudatos felkészülés, a
rendszeres futóedzések meghozták az eredményt a „Vermesy VérmesN” névre keresztelt csapat részére: 25 órányi folyamatos futás
után, május 12-én hajnalban beérkeztek a balatonfüredi célba.

Fotó: Iskola

Régóta tartja magát az a mondás, mely szerint a példamutatás a
leghatékonyabb nevelési eszköz. Ezt tartotta szem előtt az általános iskola tizenhárom fős, pedagógusokból álló váltója, akik
arra vállalkoztak, hogy az egészséges életmód népszerűsítése
érdekében körbefutják a Balatont. A kihívás óriási volt, hiszen a

A csapat tagjai a célban. Balról: Boldog Zsuzsa, Katona Siklósi Gabriella, Mészáros Mária, Tóth Csilla, Holkó Ágnes, Duca Renáta,
Berencsi-Eke Csilla, Kovács Emese, Winkler Ildikó, Csák Ildikó, Jászainé Nádudvari Judit, Csépe Milla, Tóth László (segítő), Nánási Ágnes,
középen Hosszú Tibor (segítő)
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Hírverés, szervezés, jó idő, szórakozni vágyó közönség. Ennyi kell egy jó
patakparti Majálishoz. A képek önmagukért beszélnek, de álljon itt még
egy „adalék”, hogy mitől volt – nem
csak fergeteges, de – felhőtlen a hangulat: a nagyvárosokban és a fővárosi
kerületekben minden vattacukorárus
mögött lapult egy aláírást gyűjtő aktivista, nálunk viszont politikamentes
volt a Patak-party.

Programsoroló:
• 9–13 óráig főzőverseny
• Szenior Örömtánc – Kodaj-Horváth
Réka vezetésével

• a Maglódi Nyugdíjas Klub táncbemutatója

• Sziluett Mazsorett Csoport
• Pompi, a tűzoltómanó – bábelőadás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a profi tűzoltókból álló Szomjoltóság
csapatától
Kiddiwink Nyelviskola diákjainak
fellépése – Némethné Hegedűs Viktória vezetésével
Hétszínvirág Művészeti Óvoda néptáncosai – Kovácsné Tabányi Krisztina és Turcsik Gabriella vezetésével
Zumba Vikka és csapata
Tamáska Gabi, az X-Factor 2018-as
női győztese
Berencsi Zsolt musicalénekes
Kacamajka Városi Néptáncegyüttes
és a zenészek
Roszicska Hagyományőrző Egyesület
Mirabell Táncklub – János Rita
vezetésével
Maglódi Nők Klubja
Jetlag zenekar

Eszközök:
• ugrálóvár
• Árpád Népe Hagyományőrző Egyesület – körhinta

• Szomjoltóság csapatának tűzoltó 5

próbája, tűz-oltás, kincskereső játék
fémkeresővel, amely során egy kisfiú
igazi ezüst gyűrűt talált, málnaszörpöt csapoló tűzoltó autó
• Arcfestés – Bús Judit
• Csillámtetoválás – Kurucz Enikő
• MagHáz munkatársai – kézműves
foglalkozás
• büfé, kürtős kalács, vattacukor, Viki
konyhája, vásárosok, lufi
• Varga Judit festményeinek kiállítása
Mindezeket ingyenesen vehették igénybe
a résztvevők.

• Déli 12 órától kisvonat járta a várost,
a menetjegy ára 200 forint volt.

Felhőtelen

díjeső

2019. június

3 kategóriában 11 csapat sütött-főzött, 26 étellel és 30 féle
süteménnyel gerjesztették az ünneplők étvágyát.

A főzőverseny eredményei:
Gasztró-totó
1. Maglódi Nők Klubja serleg+oklevél+receptek
2. Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata

Patak-party

serleg+oklevél+receptek

3. Fakanál Forgató Gondozók serleg+oklevél+receptek

Sütemények
1. Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata: Móni
gyümölcstortája serleg+oklevél+naptár

2. Maglódi Nyugdíjas Klub: töltött lapcsánka
serleg+oklevél+receptek

3. Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata: Évi
Marlenkája serleg+oklevél+receptek
Különdíjak:
Tamási Áron Erdélyi Kör oklevél
Fakanál Forgató Gondozók oklevél

Sült- és grillezett ételek
1. Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata
serleg+oklevél+naptár

2. Megerősítők Egyesület serleg+oklevél+receptek
3. Fakanál Forgató Gondozók serleg+oklevél+receptek
Különdíj: Tamási Áron Erdélyi Kör

Bográcsos ételek
1. Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata
serleg+oklevél+naptár

2. Tamási Áron Erdélyi Kör serleg+oklevél+receptek
3. Az 5/D osztály csapata serleg+oklevél+receptek+Meghívás
a VII. Kárpát-medencei Ifjúsági szabadtéri főzőversenyre
(Ecser, 2019. szeptember 28.)
Különdíj: Fakanál Forgató Gondozók oklevél

Kiemelt különdíjak:
Az IPA MSZ KMSZ különdíja a népi sütés-főzés hagyományainak és a barátság ápolásában mutatott teljesítménye
elismeréséül: Maglódi Rendőrőrs csapata serleg+oklevél+
meghívás az IPA MSZ KMSZ XIII. Pünkösd Királyának főző- és
süteménykészítő versenyre (Ecser, 2019. június 07-09.)

Közönség-díj: Maglódi Nyugdíjas Egyesület
A Szabadtűzi Lovagrend különdíja a népi sütés-főzés

hagyományainak ápolásáért: Fakanál Forgató Gondozónők
serleg+oklevél+meghívás a VIII. Kárpát-medencei Nemzeti Hadikonyha Szemle és Főzelékfőző Versenyre, valamint a IV. Sörhöz illő ételek és almás-süti készítő versenyre (Tóalmás, 2019.
Június 29., Szent András Strand- és Gyógyfürdő)

Fotók: Radosza Sándor

A 2019. évi Majális főzőverseny bajnoka:
Maglódi Roma Kisebbségi Önkormányzat csapata
serleg+oklevél+vándorkupa

A Lovagrend összességében 70.000 forint értékkel járult hozzá
a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Lovasi József
Szabadtűzi Lovagrend rendvédelmi főkapitánya,
a Nagytanács tagja
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a mozgás öröme

Sportágválasztó Mentünk, láttunk, győztünk

Fotó: Radosza Sándor

A sportágak mellett – a drogellenes
küzdelem résztvevőjeként – a rendőrség
is képviseltette magát egy bűnmegelőzési ponttal, ahol a gyerekek beülhettek
egy rendőrautóba, illetve (a fiúk nagy
örömére) több, a rendőrség által használatos fegyvert is megismerhettek az „ifjú
bűnüldözők”.
A sportágválasztó szervezése már az
év elején elkezdődött, hogy egy minden
tekintetben jól szervezett rendezvényen
tudjuk a sportot népszerűsíteni, hiszen a
rendezvény fő feladata és célja a gyerekek sportra nevelése, a mozgás örömének
megismertetése.
Szeretnék köszönetet mondani a KEF
szakmai vezetésének (Mayerné Lénárd
Arankának, Koller-Bátori Angélának és
Galambosné Imecs Edinának), valamint
Kodaj-Horváth Rékának, akik nagyon
sokat dolgoztak a rendezvény sikeréért.
Remport Csaba, a KEF elnöke

Fotó: Mazsorett

ralói iskola és a sportcsarnok: a Maglódi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) harmadszor is megrendezte a
maglódi sportágválasztót. Május 11én több száz érdeklődő kipróbálhatott
harminc sportágat. Kicsik és nagyok
vettek részt a játékos
vetélkedőkön, a nap
végén pedig értékes
sportfelszereléseket
nyerhettek.
A bemutatókat élsportolók, profi versenyzők
és amatőrök tartották,
akik Maglódról vagy a
környező településekről jöttek el az iskolába. A III. Maglódi Sportágválasztót az
Egészségnappal közösen rendeztük meg,
ahol örömünkre nem csak a fiatalabb, de
az idősebb korosztály is talált magának
megfelelő programot. Ingyenes tanácsadással, különböző vizsgálatokkal, salátapulttal és jógagyakorlással vártuk az
érdeklődőket.

Idén is helytállt a Maglódi Sziluett Mazsorett Csoport, érmekkel és kupákkal
tértünk haza a XV. Siófoki Vándorkupa versenyről. Összesítésben 3. helyezést
értünk el, pedig 30 településről érkeztek, és 359 produkciót adtak elő az öt korcsoportban, több kategóriában induló versenyzők.

aranyérmet szereztünk: gyermek korcsoportban, formációban a huszonegy

fős nagycsapat, Homok Beatrix gyermek twirling szóló, Homok Beatrix–Tari Kamilla
ifjúsági pompon duó kategóriában.
ezüstérmeseink: Junior korcsoportban a nagycsapat tizenhárom fővel, Homok
Beatrix gyermek korcsoport bot, Bencsik Barbara junior bot, szóló, Szabó Iringó–Tari
Antónia gyermek pompon duó, Baranyai Nóra–Pallaga Petra gyermek twirling duó,
Németh Borbála–Pallaga Petra–Sotonyi Nóra-trió gyermek bot kategóriában.
4. helyezett: Ifjúsági bot formációban a nagycsapat, Márton Fanni mini pompon,
Homok Beatrix gyermek pompon, Bakos Boglárka–Dombi Viktória ifjúsági pompon
duó, Gál Jázmin ifjúsági-twirling szóló, Sotonyi Lili–Németh Borbála gyermek-pompon duó kategóriában.
a többiek is derekasan helytálltak: Gyermek bot szólóban Pallaga Petra 5., Petrovics Fruzsina 8., Baranyai Nóra 12. Twirlingben Baranyai Nóra 5. Bot
duóban Pallaga Csenge–Sotonyi Nóra 6. Gyermek pompon szólóban Szabó Iringó
6., Tari Antónia 10., Mátyás Laura 14., Gulyás Hanna 16. Gyermek pompon duóban
Sotonyi Lili–Németh Borbála 5. Ifjúsági pompon szólóban Gál Jázmin 5.
A felkészítésben öt edző segített a gyerekeknek: Hegedűs Boglárka, Béki Dzsenifer, Orosz Kitti, Papellás Orsolya és Skumát Judit.
Minden versenyzőnknek, edzőnknek, szülőknek köszönjük az áldozatos felkészülést, felkészítést, segítséget.
Osztertágné Szeili Mariann, a Maglódi Mazsorett- és Táncegyüttes elnöke

Fotó: Iskola

jó szervezés, sok érdeklődő,
kiváló idő Ismét benépesült a nya-

A Pest Megyei Atlétikai Diákolimpia 4×1000 méteres váltó győztes csapata:
Berényi Kristóf, Kovács Máté, Handó Mátyás, Ofella Gergő

újrakezdők
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Fiatal kora ellenére többször küldte
már padlóra az élet. Nem csak a birkózószőnyegen érte csapás – tavaly
leégett a házuk, Szabó Alex mégis talpon van.
Mikor kezdtél el sportolni, és miért
éppen a birkózást választottad?
Több sportot is kipróbáltam, például a
focit, de nekem az egyéni sportok jönnek be igazán. Minden versenyen csak
önmagamra számíthatok, önmagamért
küzdök, és nem csak az ellenfelet, de
önmagamat is le kell győznöm. Tudom,
minden csak rajtam múlik, nem úgy,
mint a csapatsportokban.
Hogy kerültél a Vasasba?
2014 februárjában Márk bátyám vitt el
oda, megmutatott egy felkészülést. Nagyon megtetszett, és magam is elkezdtem
edzeni.
Melyik győzelmeidre emlékszel legszívesebben?
Többre is. Belföldön, korosztályom Magyar Bajnokságán 3. helyezést értem el,
Németországban pedig idén március 15én a Nemzetközi Emlékversenyen is 3.
helyezést szereztem. A legemlékezetesebb azonban az volt, amikor a Körcsarnokban az első félidő után 0:8-ra álltam,
és nem omlottam össze, hanem a második félidőben 10:9-re sikerült győznöm.

Hogyan sikerül ezeket a szép eredményeket elérni, hiszen hetedikes tanulóként az iskolában is megállod a helyed.
Amikor tudok, bemegyek az órákra,
odafigyelek, és sokszor este készülök fel
a másnapra. Szerencsére gyorsan, kön�nyen tanulok. Sok mindent már az órán
megjegyzek, és a tanáraimtól is sok segítséget kapok. Szinte minden nap van
edzésem, sokszor délelőtt és délután
is. Gyakran veszek részt a több napos
edzőtáborokban. Megmérettetésre elég
gyakran van lehetőségem, sok versenyre
beneveznek. A felkészülés alatt „figyelnem kell” az étkezésemre, a folyadékfogyasztásra is, ami lemondással jár.
Most egyébként a serdülő korcsoportban
versenyzek. Itt gyakran kerülök szembe
nálam erősebb, idősebb fiatalokkal, akik
technikailag is gyakorlottabbak. Van
még mit tanulnom. Sőt az is előfordul,
hogy a felkészülések során a súlycsoportomnak megfelelő, de felnőtt emberekkel kell birkóznom. Ez nagy kihívás!
Esetenként sérüléssel is jár.
Melyek voltak életed legnehezebb pillanatai, és hogyan tudtál úrrá lenni a
nehézségeken?
Tavaly novemberben leégett a házunk,
nem lehet újjáépíteni. Akkor nem tudtam,
hol lakunk majd, hogyan folytatódik az
életünk. Két hét kellett, hogy lelkileg fel-

Családi fotó

Van felállás 0:8-ról is

épüljek. Próbálom elfelejteni a tragédiát,
és a jövőre koncentrálni. Sok segítséget
kaptam a szüleimtől, az osztálytársaimtól,
a maglódiaktól és a sporttársaimtól. Most
már tudom, hogy ennél az önzetlen családnál, amely befogadott bennünket, megerősödünk, és kitaláljuk, hogyan tovább.
Melyek a legfontosabb céljaid?
Rövidtávon szeretném a lehető legjobbat
kihozni magamból és a legjobb eredményt
elérni a korcsoportomban. Hosszú távon
pedig nagyon szeretnék a 2024-es olimpiára kijutni. Tudom, még sok edzésre és
kitartásra van szükségem, de nem vagyok
egyedül, mindezekhez a segítséget a családom, az edzőim és a barátaim megadják.
Kanicsár Bori

Ha három kezem volna
katos-tanulónak jelentkezett. Három évvel később jó eredménnyel végzett, és az
akkori gyakorlati munkaadója őt választott ki a tanműhelyből. Rögtön el tudott
helyezkedni, ráadásul egy jól felszerelt

Fotó: Radosza Sándor

Gyökerestől felfordult az élete, több
évig tartott a talpra állás. A kórházban
a sorstársai segítettek maradandó testi
és lelki sérülései feldolgozásában, itthon pedig a családja. Előbb meg kellett
tanulnia egy kézzel befűzni a cipőjét,
aztán a sérült karja helyett bevonta a
vállát, a térdét vagy a száját a munkába, és azóta is javítja a sérült autókat.
Ruszuly Zsolt tizenkét éves korában,
1990-ben költözött családjával a székelyföldi Csíkszentkirályról Budapestre.
Odahaza mindenük megvolt, rokonok,
barátok, ház, munka, de a gyerekek érdekében áttelepültek, és albérletből, nulláról indultak neki újból az életnek.
Éles váltás volt ez, mégis sikerült beilleszkedniük. Egyre több barátjuk lett a
fővárosban, de két év múlva őket is elveszítették, mert Maglódra költöztek.
Ezzel egy időben Zsolt életében eljött a
pályaválasztás ideje. Mindig szerette a
motorokat és az autókat, karosszériala-

műhelyben, ahol a legmodernebb berendezések álltak a szerelők rendelkezésére.
Itt dolgozott pár évig, aztán behívták katonának. Kilenc hónapot töltött Szabadszálláson, ahol – a legtöbb sorkatonával
ellentétben – ő jól érezte magát. Leszerelése után visszatért a munkahelyére. Talán ma is ott dolgozna, ha 2000 októberében – munkába menet – nem szenvedett
volna motorbalesetet. Az életét megmentették ugyan, de a jobb karja lebénult.
– Ha három kezem lenne, az sem lenne
elég, annyit dolgozom azóta is… fél kézzel – mondja Zsolt.
Zsolt állandóan képezi magát, az autóipar fejlődik, muszáj lépést tartani vele.
A modern szerszámok és mérőműszerek
nagyban segítik a munkáját, de a legnagyobb biztonságot szülei és bátyja támogatása adja.
S hogy mi a Mester célja? Folytatni a
munkát: ha kell, fél kézzel is megjavítani, ami elromlott.
R.S

gondoskodás

Házi segítségnyújtás
Tájékoztatás a személyes gondoskodás keretében nyújtott
szociális alapszolgáltatásokról, a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központtal között megállapodás alapján.

étkeztetés: Szociális étkeztetést egészségi állapotuk, élet-

koruk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt rászorulók vehetik
igénybe. A napi egyszeri meleg étel biztosítása az igénybevevő
részére ingyenes házhozszállítással történik a gyömrői Új Halászkert étteremből. Az étkezést hétfőtől szombatig van lehetőség kérni (ezen belül akár csak heti kétszer vagy háromszor
stb., ahogy az ellátott igényli). Jelenleg a településen hatvanhat
fő veszi igénybe az étkezést.

ellátást igénybevevőnek, hanem a hozzátartozónak is. Például, ha az idős házaspár egyike szorul ellátásra, a másik pedig
már életkora miatt vagy egyéb okból nem tudja biztosítani a
fent leírt tevékenységeket, a gondozónők őt is tehermentesítik.
Jelenleg hatvankét ellátotthoz járnak ki a településen a gondozónők. Az esetek egy részében a kórházi tartózkodást már
nem igénylő, de még otthoni ellátásra szoruló idősek hozzátartozói kérik a gondozónő segítségét a napi szintű ellátásában.
A gondozónők munkájuk során szükség szerint – az ellátott
érdekében – együttműködnek az otthonápolási szolgálattal,
a háziorvosokkal, az asszisztensekkel, valamint a család- és
gyermekjóléti szolgálat munkatársaival.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját
házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
gondozónők a saját lakókörnyezetükben segítik a mindennapokban azokat az időseket, betegeket, akik önmaguk ellátására
saját erőből csak részben képesek, vagy nem képesek. A házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést és a szociális segítést magába foglaló személyi gondozást lehet igénybe venni.
A szolgáltatás igénybevételére hétfőtől péntekig van lehetőség,
szükség szerint napi szintű ellátással. Jelenleg nyolc fő szakképzett szociális gondozónő látja el ezt az igen széleskörű és
sokrétű feladatot Maglódon. A legjellemzőbb szociális segítő
tevékenységek a gondozónők munkája során az ellátottak részére: a bevásárlás, a mosogatás, a mosás, télen hó eltakarítás
és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt. A személyi gondozás keretében legjellemzőbb tevékenységek: mentális támogatás, ügyintézés, mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyneműcsere,
inkontinens beteg ellátása, gyógyszeradagolás, monitorozás és
terápia követése a háziorvos által kiadott terápiás lap alapján,
vérnyomás és vércukor mérése, haj, arcszőrzet, köröm és bőrápolás, felületi sebkezelés, felfekvés-megelőzés, mozgatás ágyban, mobilizálás. Munkájuk nagy segítséget jelent nem csak az

miatt rászoruló, de a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékkal élő személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott
ellátás. A segélyhívó nyakban hordható, gombnyomásra működésbe lépő kis szerkezet, amely sim-kártyával működik.
A szolgáltatás keretében segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik a helyszínen, megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. Az ellátási forma 24 órás ügyeleti
szolgálatot jelent, amelyet heti váltásban a házi gondozásban
dolgozó nyolc gondozónő lát el.
A fenti ellátások igénybevételének módjáról bővebb tájékoztatást – ügyfélfogadási időben – a Polgármesteri Hivatal
1. irodájában, vagy a 06-29-526-097-es telefonszámon, illetve
a slezakne.szabo.timea@maglod.hu e-mail elérhetőségen Szabó Tímeánál lehet kérni.
Szabó Tímea igazgatási ügyintéző

Fotó: Önkormányzat
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Álló sorban: Gáspár Mónika, Piedl-Jánossy Irén, Nagy-Lőrincz Mária, Dobos Edit, Szabóné Hugyák Julianna
Ülő sorban: Sengel Enikő, Huszárné Nagy Mária, Papellásné Gubics Márta

kikelet

2019. június

Tavaszköszöntő

Fotó: Osztertág István

Nincs kikelet Tavaszköszöntő bál nélkül. A Nőklub idén is fergeteges mulatsággal,
tombolával és színvonalas műsorral készült a vidám évszak fogadására. Az április
végi rendezvényen Banya Zoli szolgáltatta a talpalávalót a MagHázban.

Szlovák Nap

amatőr zenekarok találkozójára kerül
sor július 6-án 14 órától a maglódi
Colombus Sörözőben. Az esti műsort
amatőr tűzzsonglőrök bemutatója vezeti fel. A zsűri tagjai: Nagy Zoltán
(Big Stick), Deák Gyula (Hard Légió), Gyurcsik György (rockvilag.hu),
Szilágyi „Szizsó” Zsolt (Carmen, Partyzan). Szizsóval és Deák Gyuszival a
színpadon is találkozhattok.
Részletek a Rockvilág facebook oldalán: www.facebook.com/rockvilag.
A rendezvény a MAGAM Egyesület,
az Önkormányzat és vállalkozók támogatásával valósul meg. Külön köszönjük a támogatást Remport Csaba
alpolgármesternek, Jenei Péter és Lévai
Attila képviselő uraknak. Jelentkezni a
retrokocsmafesztival@gmail.com
email címen lehet június 15-ig.

Hirdessen a Maglód
újságban!

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

ISG-UNIBALL Kft. vasipari cég keres
munkatársakat az alábbi szakmákban:
2234 Maglód,
Ady Endre u. 25 –39.

T 30/545-08-05,
29/325-132
Bér megegyezés szerint.
Hölgyek jelentkezését
is várjuk.

– gépészmérnök,
– esztergályos,
– lakatos,
– hegesztô,
– illetve könnyû betanított
gépkezelôi munkára.

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu
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Idén 21. alkalommal és megint pünkösd vasárnap rendezi meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Maglódi Szlovák (Tót) Napot. Délelőtt 10 órakor népviseletbe öltözött hagyományőrzők sokasága – zenekar kíséretében – vonul a MagHáztól
az evangélikus templomba, ahol 10:30-kor kezdetét veszi a zöldágazás, és a magyar-szlovák nyelven tartott ünnepi istentisztelet. A szervezők 13 órától ebéddel,
ünnepi szlovák nemzetiségi műsorral és bállal készülnek. Fellép Kerepestarcsa, Kistarcsa, Rákoskeresztúr hagyományőrző tánccsoportja és a Roszicska.

Retro Kocsma Tehetségkutató és Fesztivál címmel

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Dr.Téglás Csilla

Rendelési idô: hétköznap 17–19 óráig

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

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR ▪ Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ Szerkesztőség: 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 4500 példányban ▪
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RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
Bende Zsolt

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

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

Dr. SZABÓ ILONA

értesíti Tisztelt Betegeit, hogy fogorvosi
magántevékenységét heti 2 alkalommal
megkezdte.

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

Teljes körû fogászati ellátás, tömés, fogpótlások, törött, bent maradt fogak (szájsebészetre utalás nélkül), korrekt áron, rövid
határidôvel, garanciával!
Cím: Orvosi Szakrendelô
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Bejelentkezés kizárólag a 20/955-58-06 telefonszámon.
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h e ly b e n

Jó hangulat, csapatmunka,
versenyképes fizetés
Mi is jellemez legjobban egy munkahelyet? Az ott dolgozók minősítése. Hogy megtudjuk, milyen az Eagle Industry
Hungary-nél dolgozni, interjút készítettünk néhány dolgozóval.
Mivel jobb ez a munkahely az előző munkahelyednél?
• Tünde, gyártósori operátor: Én a vendéglátásban dolgoztam ezelőtt. Ott se hétvégém, se ünnepnapom, se pótlékom
nem volt. Az EKK Eagle-nél megtaláltam mindazt, amit
eddig szerettem volna: szabad hétvégék, fizetett ünnepek,
megérő túlórák, versenyképes fizetés és pótlékok, bónuszok, munkába járás biztosítása – és mindezt szigorúan napi
8 óra munkáért.
• Mónika, gyártósori operátor: Én hosszú évekig varrónőként
dolgoztam. Sajnos ez a szakma hanyatlóban van Magyarországon. A munkabérek és a munkakörülmények sem a legmegfelelőbbek, ezek mellett még nagy probléma, hogy ezek
a kis vállalkozások nem stabilak hosszú távon, tervezni nem
lehet, ezért hagytam abba ezt a szakmát. Változtatni akartam és hallottam másoktól, ez egy megbízható, hosszú távon
tervezhető munkahely. Ha még egy kis ambíciót is érez magában valaki, előrejutási lehetőség is van. Gondoltam, kipróbálom. Már egy éve itt dolgozom, s tapasztalom is, hogy
tényleg igaz az a sok jó dolog, amiket másoktól hallottam.
• Szandra, gyártósori operátor: A fizetésem dupla annyi,
mint az előző munkahelyemen. Jobb a hangulat, a kollégák
és a főnökség is normálisabbak. Itt emberszámba vesznek,
bármivel fordulhatok a kollégákhoz, illetve vezetőimhez.
Sokkal több a csapatépítő program. Korrektek és a munkabér kifizetés is rendezett, nem úgy, mint máshol.

Mitől érzed itt jól magad?
• Szandra, gyártósori operátor: Jó a munkahelyi légkör, a
kollégák kedvesek, segítőkészek. Műszakvezetőinktől sok
mindent meg lehet tanulni, olyasmit, ami nem csak a munkában, de otthon is jól jön néha. Figyel a cég az egészségünkre és támogatja a sportolási lehetőségeinket.
• Ádám, gyártósori operátor: A fizetés jó, a munkahelyi hangulat is kiváló, itt minden korosztály megtalálható, így a
kollégákkal munkán kívül tudunk szórakozni is. A vezetőség türelmes, a műszakvezetők segítőkészek. A mérnökökkel és a karbantartókkal is el lehet poénkodni.
• Tünde, gyártósori operátor: Engem már első perctől kezdve lenyűgözött az itteni rend és tisztaság. Kulturált munkakörnyezet fogad minden nap az öltözőben, az étkezőben, a
mosdókban és az üzemi részben is. Jó a csapat, akikkel dolgozom, segítőkészek vagyunk egymással és jó a hangulat.
A vezetőség előtt pedig le a kalappal! Bárcsak mindenhol
ilyen lenne!
Miért ajánlod ezt a munkahelyet másoknak is?
• Szandra, gyártósori operátor: Korrekt, pontos bérkifizetések. Céges programok. Előrejutási lehetőségek. Baráti légkör, ami sok helyen nincs. A mai világban sokaknak egy
biztos pont lehet az életében, legalább egy biztos munkahely.
• Szilárd, gyártósori operátor: Jó társaság, nem nehéz fizikai
munka, bejárás biztosítva (céges busz), versenyképes fizetés.
• Norbi, minőségügyi munkatárs: Előrelépési lehetőségek és
a versenyképes fizetés miatt, meg hogy biztos a jövő nálunk.

Ha Te is kedvet kaptál, még vannak betöltetlen állások.
Bővebb információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, info.eihu@ekkeagle.com, 06-70-400-4480.

Dolgozz 10 percre otthonodtól!
Elindult maglódi 3 műszakos buszjáratunk!
Várjuk jelentkezésed
Műszakvezető
Gépkezelő operátor
Kulcsoperátor-gépbeállító
munkakörökbe

