m ag ló d
X X X . É V F O LYA M ▪ 2 0 1 9 . Á P R I L I S

A lap ingyenes terjesztésű
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Ünnepélyes keretek között felavatták és április első felében megnyitja kapuit a kisgyerekek előtt a Szitakötő Bölcsőde. Az utóbb Ybl Miklós-díjat kapott Horváth Zoltán által tervezett létesítmény felépítéséhez
a Nemzetgazdasági Minisztérium 400 millió forintot, Maglód Város Önkormányzata pedig 113 millió
forint önerőt biztosított. Az eseményen részt vett Kovácsné Bárány Ildikó, az EMMI Népesedés- és Gyermekügyi főosztályvezetője, Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Tabányi Pál polgármester,
önkormányzati képviselők, egyházi személyek, más települések küldöttei, kisgyerekgondozók, szülők,
óvodások és bölcsődések. (2-3. oldal)

f e l avat t u k

Családias légkörben
Csupán egy évet kellett várniuk az alapkőletételtől a megnyitóig, március végén
átadtuk a bölcsődét. A Hargita-közben
megvalósult épületegyüttes három működési egységből áll: egységenként kétkét csoportszoba és gyermeköltöző várja az apróságokat, és a hozzájuk tartozó
gyermekmosdó is növeli a bölcsődések
komfortérzetét. Az 50 négyzetméteres
csoportszobákat külön-külön játszóudvar
és nagy terasz egészíti ki, ahol játszóteret, homokozót és párakaput alakítunk ki.
A teraszok mérete és kialakítása lehetővé teszi a gyermekek szabadban történő
altatását is. A gondozási egységek egyforma méretűek, mégis egyedi kialakítást
kaptak. Minden csoport saját névvel és
rá jellemző színnel különül el a többitől.
A jellemző szín az öltözőszekrényeken,
a mosdóban, a csoportszoba bejárati ajtaján és bizonyos mértékig a csoportszobában is megjelenik. A csoportneveket már kiválasztottuk lesz: Süni, Cica,
Maci, Katica, Nyuszi és Mókus csoport,
a bölcsőde pedig a Szitakötő nevet kapta.
A központi épületben kialakítunk egy
sószobát is, ahol a nevelők csoportfoglalkozásokat tartanak majd. A tálalókonyha
a maximális létszám, azaz nyolcvannégy
gyermek napi négyszeri étkezését képes
biztosítani. Hat csoportban, csoportonként két-két kisgyermeknevelő és egységenként egy-egy bölcsődei dajka gondoskodik a kicsikről.
Arra törekszünk, hogy minden kisgyermek és felnőtt otthonosan érezze magát intézményünkben. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyermekek nyugodt, biztonságot nyújtó nevelői légkörben, „játékba integráltan-tanulással” gazdagodjanak értelmileg,
érzelmileg és szociálisan. A játék, mint

a legfontosabb tevékenység a bölcsődei
korosztály számára, meghatározza arculatunkat, melyben figyelembe vesszük az
életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket is. Szeretnénk esztétikus, fejlesztő, optimálisan ingergazdag környezetet
teremteni a ránk bízott gyermek számára.
A családlátogatások és a bölcsődei
beszoktatás során szeretnénk megismerni a családok nevelési jellegzetességeit,
hagyományait, hogy ezeket tiszteletben
tartva vehessünk részt a gyermekek gondozásában, nevelésében. Kisgyermeknevelőinkkel derűs, vidám és színes, de
csoportonként mégis egyedi tér kialakításával megteremtjük a gyermekek számára a biztonságot nyújtó bölcsődei környezetet.
Arra törekszünk, hogy a beszoktatást
végző kisgyermeknevelő gondozza a kisgyermeket a teljes bölcsődei időszaka
alatt. A gondozónők rendszeresen tájékoztatást adnak majd a szülőknek a gyermekükről, így ők is nyomon követhetik
a kicsi közösségben elfoglalt helyzetét,
társas kapcsolatait, fejlődésének ütemét.
Kollégáimmal arra törekszünk, hogy
mindig a ránk bízott gyermek igényeit
figyelembe véve végezzük munkánkat
és megteremtsünk egy családias légkörű,
nyugalmat sugárzó, biztonságot nyújtó
intézményt.
A Maglód Városi Önkormányzat, mint
fenntartó biztosítja a bölcsődei gondoskodást igénybe vevő gyermekek számára
a fejlődésüket elősegítő, jól képzett és
elhivatott szakembereket, a gondozásukhoz szükséges eszközöket és a korcsoport igényeihez igazodó környezetet.
Gellérthegyi Tibor Györgyné
bölcsődevezető

A Szitakötő olcsóbb
és helyben van

A kis Levente április végén tölti a hármat, a család pedig egy éve költözött
városunkba.
– Azért választottuk Maglódot, mert
sok barátunk él a környéken, akiknek
szintén Levente-korabeli gyerekeik vannak. Azt viszont nem tudtuk az érkezésünk pillanatában, hogy mikor lesz itt
bölcsőde. Nekem a gyed lejártával sajnos vissza kellett mennem dolgozni, így
keresnünk kellett bölcsődét. A 16. kerületben tálaltunk „magánt”, ahova Levi
eddig járt, de a maglódi bölcsi nyitásával
nem csak ingáznunk nem kell majd an�nyit vele, de anyagilag is hatalmas terhet
vesz le a vállunkról. A bölcsőde a gyerek
számára a kortársi közösséget is biztosítja, amit otthon nem tudtunk megadni
neki. Emellett Levi a bölcsinek köszönhetően hamar leszokott a pelusról, és
gyorsabban megtanult beszélni – mondja
Anita.
Kiss Nóra
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Hagyományainkat megélni kell!
Az impozáns bölcsődét Horváth Zoltán
tervezte, aki márciusban megkapta az
építész szakmában kiosztható legmagasabb elismerést, az Ybl Miklós-díjat. Városunk főépítésze nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezik, az ország
minden szegletében tervezett már különböző funkciójú épületeket. Életpályájáról, városunk fejlődéséről és az
általa tervezett bölcsődéről kérdeztük.
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Miniszterelnökséget vezető minisztertől,
Gulyás Gergelytől átvehette az Ybl-díjat. Mit tudhatunk a díjról, és az Ön
számára mit jelent ez az elismerés?
Az Ybl Miklós-díj több mint hatvan évvel ezelőtt alapított, rendszereken átívelő
építész-szakmai díj, amely évente legfeljebb öt fő részére kerül kiosztásra. Az elismerést ugyanaz a személy csak egyszer
kaphatja meg. Rangját mára a díjazottak
névsora, az adományozó személye, és az
odaítélésében résztvevő szakmai szervezetek együttesen adják. A szakmai bíráló
bizottság elnöke az építészeti és építésügyi
helyettes államtitkár, társelnöke a Magyar
Építőművészek Szövetségének elnöke,
tagjai a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozatának, a Magyar
Építőművészek Szövetségének és a Magyar Építész Kamarának delegáltjai, valamint az elnök által felkért Ybl-díjas személyek. Huszonhatéves pályafutásom során
kaptam már nívódíjakat egy-egy épület
tervezéséért, 2016-ban átvehettem Lázár
János minisztertől a Pro Architectura állami-díjat, de mindközül a legfényesebb
ez az Ybl-díj, mert hivatásom kiválóságai,
pályatársaim ítélték oda, megerősítést és
hitelesítést adván eddigi pályafutásomnak.
Mi jár ezzel a díjjal?
Óriási felelősség.
Egy életműdíj esetében talán helyén való
a kérdés, miért és hogyan lett építész?
Az életet előre fele kell élni, és csak vis�szafele lehet megérteni. Amit erről most
el tudok mondani, az az, hogy apró mozzanatok sokasága állt össze egyetlen akarattá. Egy ilyen mozzanat az volt, hogy
apám nagyszülei Ócsán az Ófaluban,
vagy, ahogy ezt itt mondják az „Alszegen”
éltek, közvetlenül a Református templom,
a román kori háromhajós katedrális mellett. E csodás kőépítmény kisugárzó atmoszférája és kertjének izgalmas világa
magával ragadó volt. A ’70-es évek közepén, gyerekként sok időt töltöttem nyaranta a nagyszüleimnél. Ezek az évek az
„emberarcú szocializmus”, a múltat vég-

leg eltörölni akaró időszak volt. Tombolt
a vidék építészetének megsemmisítése,
a 10X10-es egyen-Kádár-kockák építése
és a maradinak ítélt egységes faluképek
szétverése, átfestése és barbár átépítése.
Hét-nyolc éves gyermekként, nekem ez
volt az épített környezet, ezt kaptam, ezt
láttam. Aztán történt egyszer, hogy ez az
építészeti káosz a templom környékén eltűnt, filmesek jelentek meg. Visszaépítettek, átalakítottak, átfestettek, díszletekkel
egészítették ki a templom környezetében
futó apró kanyargós utcákat. Gyermekéveim legizgalmasabb nyarát éltem ekkor
meg. Túl azon, hogy mindig a filmesekkel
lógtam, őket csodáltam egy olyan harmonikus világ képe égett belém, a kéttornyú
kőkatedrális és az egységes fehér vakolatdíszes cserép vagy nádtetős rendezett
házak, kertek, kerítések látványa, amelyet
azóta sem tudok feledni. A helyes lépték,
az épületek emberi arányrendszere itt mutatta meg magát először nekem. Persze
ettől a katartikus gyermeki emléktől még
nem fogalmazódna meg senkiben, hogy
építész legyen. Ha jól emlékszem nekem
az általános iskolai fizikatanárom segített,
ő mondta: „Jól megy a matematika, a fizika, szépen rajzolsz, neked építészmérnöknek kell lenned!” Ezt tartom számon egy
másik fontos mozzanatként. Talán 16 éves
lehettem, amikor a Bruce Allsopp: Merre
tart az építészet? című könyvét megvásároltam. Egy új, izgalmas világ tárult fel,
és persze egy fiúgyermeknek nagyon imponál e világ alkotórészesévé válni. Aztán
jött Vasarely Színes város, majd Andrea
Palladio: Négy könyv az építészetről című
kötete. A középiskola második felében tudatosan készültem már a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karára,
ahová 1987-ben vettek fel és 1992-ben
diplomáztam. Ezzel a lehetőséget megkaptam az élettől, hogy építésszé váljak, azóta
ennek próbálok megfelelni.
Kérem, építészként mondjon pár szót
az elkészült bölcsődéről.
Hosszú folyamat zárult március 27-én,
amely több mint két éve kezdődött. A Magyar Állam 2016-ban írt ki pályázatot önkormányzatok számára, óvodák, bölcsődék építésére, bővítésére. A pályázat
készítése során a legkiválóbb bölcsődei
szakemberek bevonásával készítettünk el
egy korszerű, minden szempontból XXI.
századi intézmény tervezési programját és
pályázati tervét. Az épület három gondozási egységből, ezekhez tartozó szabványos
dél-délkeleti tájolású fektető teraszokból,
és egy kiszolgáló épületszárnyból áll. Ez

utóbbiban helyeztük el a konyhát, mosodát és az adminisztrációs részt. Az építészeti tervezés során számomra a legfontosabb szempont, ami mindent megelőz, az
illeszkedés, amely többrétegű szempont.
Egyrészt illeszkedés egy város kulturális
világába, hagyományaiba, építészeti formanyelvébe. Hitem szerint, az így létrejött
épület, az ott élő közösségeknek identitást
fokozó forrás lehet. Ahogy a bölcs tanítás
mondja: „A hagyományokat nem ápolni
kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert
nem rab. Hagyományainkat megélni kell.”
Ez a gondolat különösen igaz az építészetre. Más tájak, más nemzetek építészetének
másolásával az önfeladás zsákutcájába jutunk. Másrészről illeszkedés a teremtett
környezethez, a tájba, a természet adta
adottságokhoz, az égtájakhoz, a nap járásához, uralkodó szélirányhoz, domborzati
viszonyokhoz. Mindezért az épület alapegységét a maglódi háztípus adja, anyaghasználatával, arányaival, formájával.
A tagolt forma hivatott megtörni a 31-es út
felőli szelet, a létrejövő félátriumok ölelő
védelmet biztosítanak a gyermekeknek, és
az épületelemek a napjárását követik. Úgy
gondolom, hogy a bölcsőde épülete, Maglód város építészeti hagyományaiból merítve hozott létre újat, korszerűt, maradandót, előre mutatót és gondolatformálót.
Hogy élte meg az építkezést?
Sajnos, az egyik legrosszabb tulajdonságom a türelmetlenség. Ezt, most sem
tudtam leküzdeni, nehéz velem ilyenkor.
Hálásan köszönöm, elsősorban Tabányi
Pál polgármester úr támogatását és kiállását az épületért. Egyetlen kooperációt sem
mulasztott el, kezdeményező érdeklődése
hozzásegített mindannyiunkat: tervezőt,
építőt, műszaki ellenőrt, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a lehetőségekből. Hasonló
támogatásban részesítette a beruházást a
Képviselőtestület és annak szakbizottságai.
Furcsa érzés volt az épületátadás, mert a cél
megvalósult, elkészült, de rám már itt nem
volt szükség. A bölcsőde megnyitotta kapuit, alkalmas a gyermeki mosoly, a kalandos
játékok és a hangos zsivaj befogadására.
Fajka Szilvia
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„Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz”

A haza minden előtt

ünnep Március 15-én Kárpát-medence és a világ magyarsá- továbbképzősök és a Vadvirág kórus előadták Leiner Károly

Március 15. című darabját. Az ünnepi műsort a Kacamajka
Néptáncegyüttes zárta. A bemutatók, továbbá a Himnusz és a
Szózat közös eléneklése alatt a Regösök Zenekar és a Vermesy
Fúvószenekar kísért.

Fotó: Radosza Sándor

ga, a kisgyerek is, az aggastyán is kokárdát tűz a mellére. Azok
előtt az ismert és ismeretlen hősök előtt tisztelgünk ma, akik
a szabadságért harcoltak – mondta Tabányi Pál polgármester.
A Nap is kisütött a Napsugár Óvoda gyerekeire, akik elsőkként adták elő műsorukat a Petőfi-szobor előtt.
Őket a Maglódi Bokréta Népdalkör követte, majd Tabányi
Pál méltatta a jeles ünnepet. A polgármester hangsúlyozta, hogy
a jó Isten a magyaroknak adta ezt a földet, kötelességünk megvédeni, méghozzá a határainkon belül, nehogy később a hátországban kelljen megküzdenünk érte. Ahol a szülőföld, ott van a
család, ott vannak a barátok, onnan erednek a hagyományok,
a kultúra, ott beszélik az anyanyelvet, ez a haza.
Az evangélikus templomban tartott Istentisztelet után a Pakányi-ház előtt gyűltek össze ismét az ünneplők, ahol dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő Széchenyi szavait idézte: „Nem
vagy szabad, míg önmagadért élsz.” Kiemelte, hogy 1848-49ben a kor legnagyobbjainak összefogásával valóra vált egy
álom: a nemzet kivívta szabadságát, önrendelkezését és megvalósult a nemzeti kormányzás. Bár a világosi fegyverletétel után
még majd’ 20 évet kellett várni, a küzdelem mégis meghozta
eredményét, a Kiegyezést. A képviselő - a történelmi múltba
beleszőve a jelent – kijelentette, hogy a magyar kormány a magyar népnek tartozik felelősséggel, senki másnak. Az ünnepi
beszéd után iskolánk 7./D és 7./A osztály tanulói, valamint a

Felkészítők, kísérők: Gellér Anna, Kanicsárné Pásztohai Borbála, Jutasi Miklós, Késmárky Uzonka, Kis István, Kis-Demeter Erika, Kostyák Attila, Nagy-Szőke Dóra, Regősök zenekar,
Turi György, Vermesy fúvószenekar.

Petőfi örök

Fotó: archiv

örökbe fogadva A MagHáz dol-

gozói gondoltak egyet: „örökbe fogadták” a Petőfi-szobrot. Városunk lakóival
együtt mi, intézményi dolgozók is több
szállal kötődünk a Győri Dezső által tervezett, és 1948-ban, közadakozásból felállított műalkotáshoz és a hozzá tartozó
területhez. Petőfi és Maglód „kapcsolata” pedig köztudottan különleges, a nagy
költő szülei itt ismerkedtek meg.
A szobor és kicsiny parkja a város
központjában fekszik, óvoda, iskola, boltok sokasága található itt, és a gépkocsival, busszal közlekedők is naponta elhaladnak mellette.

A jövőben a szívünkön viseljük a
terület sorsát és gondoskodunk rendbetartásáról. Megfogadtuk, hogy minden hónapban legalább egy alkalommal
rendbe tesszük az emlékmű környékét.
Reméljük, hogy vállalásunk, és a vele
járó felelősségteljes munka, hozzájárul a
közterületek állapotának javulásához, és
a lakosság környezettudatos szemléletének kialakulásához. Bízunk abban, hogy
további intézmények, szervezetek, egyesületek vagy akár magánszemélyek is követik a példánkat és további közterületek
szépülhetnek meg.
Pavlovics-Ollári Judit

nevelés

2019. április

Együtt változunk a társadalommal
Tavaly ősztől iskolánkban új, lendületes pedagógus tölti be az intézményvezető-helyettesi pozíciót. Tóth
Katalin matematika-szakos tanárnő
kiváló szervező, határozott és rendkívül empatikus személyiség. Úgy tartja, az iskola a társadalom lenyomata,
a pedagógusoknak az osztályukban a
külvilágból beszivárgó problémákat is
kezelniük kell.
Miskolcon született, Edelényben nőtt fel,
a hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Gimnáziumban végzett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Főiskolai
Karán szerezett matematika-szakos tanári diplomát. 2005 óta tanít városunkban,
tavaly óta pedig intézményvezető-helyettesként segíti diákjai és tanárkollégái
munkáját. Sokat tanult az elődjétől: szervezőképességet, az iskola működésének
és rendszerének átlátását, a kollégákkal
való kapcsolattartás módját, és a mindenkire odafigyelés képességét. Az a célja,

hogy az iskola továbbra is jó hangulatú,
jól működő intézmény maradjon. A suli
együtt változik a társadalommal: a családok egy része széthullott, ami a gyerekeket is megviseli, sok a tanulási nehézséggel küzdő tanuló, és a technika fejlődése,
az internetfüggés és más hatások is alakítják a világot.

Pályaválasztás
Ebben a tanévben 5 nyolcadikos osztályban kilencvennyolc tanuló végez.
Negyvenheten jelölték meg első helyen
a gimnáziumot, negyvenöten a szakgimnáziumot és hatan a szakközépiskolát.
Összesen 87 iskolába postáztunk jelentkezési lapokat.
A felvételi eljárás március 14-én, a
szóbelikkel zárult. A középiskolák március 18-tól tették közzé honlapjukon a
felvételi jegyzékeik szerinti ideiglenes
rangsort, és április 30-ig érkeznek meg
iskolánkba a felvételről szóló végleges
értesítések. A továbbtanulás irányáról
általában a családok a gyermekekkel
megbeszélve döntenek, de kikérik az
osztályfőnökök, szaktanárok véleményét
is. Ebben a tanévben a legmeghatározóbb trend a Budapestre való bekerülés
volt, a környékbeli iskolák kissé háttérbe
szorultak. Fontos szempont volt még az
ösztöndíjas hiányszakmák megcélzása
is. A továbbtanulásra való felkészítésben
a versenyeken és az előkészítő foglalkozásokon túl jelentős szerepet kap az
emeltszinten, illetve fakultációs órákon
tanított angol nyelv.
A korábban végzett tanulókról jelenlegi iskolájuk értesítést küld eredményeikről, ők is visszajárnak, beszámolnak, sőt
az évente megrendezett pályaválasztási

Katalin a kialakult helyzet „kezelése”
érdekében a szülőket is szeretné partnerré tenni. Támogatja a csapatépítő osztályfőnöki órák szervezését, az egyéni
beszélgetéseket szülőkkel és diákokkal,
rendszeresen igénybe veszi a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat segítségét,
és Bordásné Erdei Anikó rendőr őrnagy,
megbízott őrsparancsnok részvételével
rendkívüli osztályfőnöki órák sorozatot
indítottak, amelyek során az Internet veszélyeiről beszélgetnek.
A tehetséges tanulók helyi és megyei
versenyeken vesznek részt: a matematika,
angol nyelv, irodalom, képzőművészet,
sport, természettudományok területén.
A felzárkóztatásra, segítségre szoruló diákok számára két gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus, szurdopedagógus
(hallásfejlesztő) és pszichológus áll rendelkezésre. Sajnos a szakemberhiány miatt logopédiai fejlesztésre jelenleg nincs
lehetőség, panaszolja az intézményvezető-helyettes.
Kanicsár Bori

Iskolai beiratkozás
napon a nyolcadik évfolyamos tanulóink
számára iskolánk egykori tanulói igyekeznek népszerűsíteni jelenlegi iskolájukat. Tájékoztatást adtak mindenről,
amit a pályaválasztásra készülő diákjaink
megkérdeznek. A jelenlegi hetedikeseknek és szüleiknek azt tanácsolnám, hogy
látogassák meg a kiszemelt intézményeket, lehetőleg tömegközlekedéssel, hogy
tisztába legyenek az utazási körülményekkel és a menetidővel. Tájékozódjanak az iskola elvárásairól, tanulói ös�szetételéről, felvételi követelményeikről,
órarendjükről, a tanítási órák kezdetéről!
Vegyenek részt a nyílt napokon, és gyakoroljanak a közzé tett felvételi lapokon!
Tóth Katalin

A leendő első osztályos tanulók beíratása április 11-én 8-19 óra és 12én 8-18 óra között lesz a MagHázban, (Maglód, Fő út 4-6). Be kell
mutatni a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, valamint az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást is magukkal
kell vinniük.

Nyílt délután
A Lövéte utcai Óvoda április 8-án
és 9-én 16 órától 17.30-ig várja az
érdeklődő szülőket és gyerekeiket.
Megismerhetik az intézményt és
annak nevelési céljait. Az óvodalátogatóknak célszerű váltócipőt magukkal vinniük.

Nyílt nap
A Napsugár Óvoda várja a beiratkozó gyermekeket és szüleiket az
április 18-i nyílt napra. Kérjük,
részvételi szándékukat előre jelezzék Holeczné Dancsár Ilona óvodatitkárnál (06/29-325-193 – e-mail:
napovi01@gmail.com).
Vigyenek magukkal váltócipőt!
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Nincs húsvét
nagypéntek nélkül!
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér,
ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell.
Hogy lásd, egy napod mennyit ér,
néha látnod kell, az élet hogyan fogy el.” (Zorán)
Hogy várjuk a tavaszt! Hogy, melegen simogassa arcunkat a
nap! Hogy, érezzük orrunkban a virágillatot! Hogy, a madárdallal együtt szárnyaljon a szívünk! Hogy várjuk a tavaszt, a
húsvétot, a feltámadást!
Csakhogy nincs tavasz tél nélkül! Nincs húsvét nagypéntek
nélkül! Nincs feltámadás meghalás nélkül!
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz
sivatag kell!” – Bár, ott van a mindennapjainkban: a pohár víz,
a napsütés, a virágillat, a madárének, a tavasz és a húsvét…
de hogy bármit is megértsünk, átélhessünk ajándékaiból, ahhoz
valójában „hőség kell, ahhoz sivatag kell!”.
Csakhogy mi nemigen szeretjük sem a hőséget, sem a sivatagot. Ha valamit ki akarnánk kerülni, meg akarnánk spórolni,
szeretnénk megúszni, az éppen az ilyesfélék. Nekünk, ami kell:
a tavasz, meg a húsvét, meg a feltámadás, de tél és nagypéntek
és meghalás nélkül! Ez utóbbikat tartsa meg magának a Jóisten,
vagy az Akárki.
Hogy az Akárki mit csinál, azt végképp nem tudom. De hogy
Isten ez utóbbikról is tud, és megengedi azoknak, akiket nagyon
szeret és elég erősnek tart hozzá, hogy belekóstoljanak a télbe,
a nagypéntekbe, a kicsit vagy nagyon meghalásba - azt gondolom.
Igen, azoknak, akiket nagyon szeret. És akkor ez azt jelenti, hogy mindez: ajándék. Ajándék? - Mert „tud valamit” Isten! Tudja, hogy lesz tavasz, húsvét, meg feltámadás. Lesz, de
valójában, érzékelhető, értékelhető módon csak a telet, meg a
nagypénteket, meg a meghalást kicsit vagy nagyon már megismerők, átélők számára.
Tényleg várod a tavaszt, a húsvétot és a feltámadást? Ha valóban, akkor ne kerüld ki, ne akard megspórolni és megúszni a
telet, a nagypénteket és a meghalást!
Ne lépj át, se a rajtad kívül lévő, se a benned élő télen. Nem
baj, ki kell bírd, ha kicsit vagy nagyon fáj a tél hidege. Te, majd
ezek után, fogod tudni értékelni a tavasz ölelését, és akkor döbbensz majd rá, hogy a tél ajándéka nélkül, nem lenne tavaszod.
És ne akard megúszni a nagypénteket sem. Sem azt az igazit,
ott a Golgotán, sem a magadét, a kisgolgotáidon.
Mert ott, a Golgotán megtörtént, a világtörténelemben egyszeri és megismételhetetlen módon: a megváltás. Isten engedte
magát keresztre feszíteni az ember helyett! És, ha te odamész
a Golgotára, az Istenhez, és tudsz még bőgni magad felett, és
tudod mondani Neki, meg az embernek, hogy: sajnálom, és fáj
mindaz, amivel megbántottalak… lejön a keresztről az Isten,
hogy együtt sírjon veled… majd visszamegy meghalni helyetted és helyettem, mert „… hiába fürösztöd önmagadban, csak
másban moshatod meg arcodat.” (József Attila).
Kikerülheted a Golgotát – nagyon sokan ezt teszik, hisz
ki szereti a fájdalmas és szomorú helyeket? De ha kikerülöd
a Nagypénteket, az Isten veled-sírását, ölelését kerülöd el.
– Tényleg, ezt akarod? Akkor, hogy lesz neked húsvétod? Akkor,
hogy lesz megbocsátásod? Hogy erőd a tovább menetelhez?

Carl Heinrich Bloch: Gecsemáné

És a magad kisgolgotáit se akard megúszni! Ha vannak, akkor vannak. Ha fáj, akkor fáj. Ha kicsit vagy nagyon belehalsz,
akkor belehalsz. Többnyire nem választás kérdése. Szitkozódsz
vagy toporzékolsz? Mit segít? – Öleld inkább magadhoz. A tiéd.
Az ölelésben, az elfogadásban majd valamennyire megszelídül.
– És, ha tudtál elég ideig kint lenni (ne kérdezd tőlem, hogy
mennyi az „elég”) a szélben, a sötétben, a hidegben… te érezni
fogod a tavasz közeledtét, meglátod a pirkadatot, beleremegsz,
ha átölel… tudni fogod, hogy ez a feltámadás!
Csak, ha vagy olyan erős és bátor, hogy kibírd a Golgotán:
a fájdalmat, a tehetetlenséget, a kiszolgáltatottságot… ha tudsz
addig, amíg kell néma és mozdulatlan lenni az időtlenségben…
csak akkor jön el hozzád a Húsvét: a hajnal, az öröm, a továbbmenetel, a feltámadás.
Mert nem üres felettünk az ég! Se éjszaka, se pirkadatkor.
Tudnak róla, ha neked éppen nagyon nehéz. Éppen ott a Golgotán, mert nem akarta megúszni az Isten… élte át, ami neked nagyon nehéz. Hogy te abban már soha ne légy egyedül, magadra
hagyva. – És, ha te tudod, hogy tudnak rólad, veled vannak…
ez a tudás megölel, erőt ad, és ki fogod bírni a magad golgotáját… míg felkel a nap.
Sőt, egyszer csak majd a tavaszban, a húsvétban, a feltámadásban, ha visszagondolsz a télre, a nagypéntekre, a meghalásra… meg fogod köszönni az ajándékot! Nemcsak a mostani
szépet (amit te már fogsz tudni értékelni!), hanem: a telet, meg
a golgotát, meg a belehalást is.
Mert, megtapasztalhattad, hogy: a mélységben mélyen megöleltek, úgy, ahogy azt sehol másutt mélyebben meg nem élhetted volna. Igen, fáztál a télben, de belülről a Valaki melegített,
és kibírtad addig, ameddig kellett.
És fájt a Golgotán lenned, látva, hogy szenved érted, és miattad, és helyetted az Isten. De éppen a Golgotán, és csak is ott
élhetted át: mennyire is nagyon szeret téged Isten. És ez adott
erőt, hogy kibírd a magad golgotáit, ahol ez az Isten nem hagyott magadra.
És a kicsit vagy nagyon belehalásaidra is úgy gondolsz majd
vissza, hogy Isten azért halt bele annakidején valóságosan ott
és akkor, hogy neked ne kelljen belehalnod itt és most… csak
kóstolót kaptál, és látod, túlélted! Ha kicsit vagy nagyon bele is
haltál, de elhozta neked a Feltámadott a feltámadást.
Igen, a tél, és a nagypéntek, és a meghalás: ajándék! Önmagában is, és a tovább menetelért is! Mert hogy: „… értsd,
egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!”. –
Mert, nincs tavasz, tél nélkül! Nincs húsvét, nagypéntek nélkül!
Nincs feltámadás, meghalás nélkül!
Kívánok mindannyiunknak: Gyönyörű tavaszt! Örömteli
húsvétot! És már idelent is: Boldog feltámadást!
Bálint Klára
református lelkipásztor
mentálhigiénés szakember
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A Maglód újság előző számát már
az új főszerkesztő, Radosza Sándor
állította össze. Sándor 15 évig az
ország legnagyobb példányszámú
napilapjaiban publikált. Tudósított
a romániai forradalomról és a délszláv háborúból, interjút készített
több miniszterelnökkel, művésszel,
de élt hajléktalanok között is három
napig – a később díjat nyert – riportja kedvéért. 1999 óta televíziós
szerkesztő-riporterként dolgozik, tíz
éven át például az MTV Híradójának volt kiemelt szerkesztő-riportere. Könyvei többnyire Amerikában
jelennek meg, az általa feltalált Radosza-gyűrűt pedig Európa számos
országában használják az óvodások
és a kisiskolások.
Milyen lesz mostantól a Maglód újság?
Közérthető nyelven íródik, bárki írhat
bele, és minden korosztály talál benne
számára érdekes és hasznos információt.
A többnyire fiatalokból álló szerkesztőbizottságot is azért alakítottuk meg,
hogy ne csak a mostani olvasóink, de a
gyerekeik is lapozgassák a Maglód újságot. Valamennyi szerkesztőnk képzett
írástudó, de más területen dolgozók:
intézményvezetők, egyházi személyek,
civilszervezetek tagjai, kézművesek,
háziasszonyok és diákok is publikálnak
majd az újságban. Bárki, aki maglódi
emberekről, eseményekről, jelenségekről akar beszámolni.

Fotó: Bertalan Timea

Új főszerkesztő a Maglód újság élén

Milyen témákra számíthatnak az olvasók?
Közérdekűekre. Önkormányzati hírekre:
milyen ütemben és milyen irányba fejlődik a város. Rendszeresen tudósítunk a
MagHáz, a civilszervezetek, a bölcsőde,
az óvodák és az iskola életéről, valamint
a mazsorett-, a néptánccsoportok és a
művészeti iskola országos sikereiről és
persze érdekes emberekről is. Az itt élőket foglalkoztató kérdésekre igyekszünk
választ adni, és bemutatni a helyi versírókat, népművészeket, festőket, hagyományőrzőket, időseket és diákokat egyaránt. És minden másról is akarunk szólni.
Elviszik-e a szemetet május 1-jén? (Elviszik, húzzák ki a kukát bátran!) Miért
nem állt meg a busz a megállóban? Mikor szabad avart égetni? Ez utóbbi rendeletet persze, az időjárás függvényében
a katasztrófavédelem felülbírálhatja.

Az áprilisi kiadás formailag is megújult. Miért volt erre szükség?
A márciusi lapszám elkészítésére csupán 15 napunk volt, mert váratlanul ért
bennünket dr. Varga Zoltán lemondása.
Akkor a szakmai színvonal megtartása
mellett a határidőtartás volt a legfontosabb célunk, az áprilisi újság elkészítésére azonban egy egész hónap állt rendelkezésünkre, ezért a külalakon is tudtunk
változtatni. Átláthatóbbá, olvasóbaráttá
tettük az újságot.
A legnehezebb időszakban vetted át a
főszerkesztői munkát, hiszen idén
lesznek a helyhatósági választások.
Hogyan készülsz rá?
Sehogy. A Maglód újság nem politizál,
nem pártoskodik, nem vesz részt a kampányban. A választások előtt megjelenő
utolsó lapszámban viszont minden polgármesterjelöltnek és minden önkormányzati
képviselőjelöltnek azonos feltételeket biztosítunk majd a bemutatkozásra.
Kikkel szerkeszted az újságot?
A témák kiválasztásában és megírásában
részt vesz Kérges László alpolgármester,
Fajka Szilvia főszerkesztő-helyettes, Kanicsár Borbála, Kiss Nóra, Kodaj-Horváth Réka és Veres Violetta, de minden
olvasónkat biztatok arra, hogy ötletével, fotójával, műalkotásával forduljon
hozzánk bizalommal! További változás,
hogy a hirdetéseket mostantól a MagHáz
szervezi, én csak az írással és a szerkesztéssel foglalkozom.
Kodaj-Horváth Réka

Fotó: Vaskó Ági

László Sándor-est
Kis közösségünk kimeríthetetlen irodalmi
potenciával rendelkezik, a Csütörtök Esti
Verslábak irodalmi alkotóműhely egy
újabb tagja kapott felkérést. A budapesti
esték irodalmi szigete, a Mr Sale Cafe
László Sándor roppant eredeti munkásságát mutatta be Bagi Katalin csodás műsorvezetésével. Ízelítőt kaptunk a szerző
verseiből és meséiből, amelyek a felnőtt
olvasóknak is tanulságul szolgálnak.
A bemutatón közreműködött Gulyás
László, aki nem csak felolvasott a szerző műveiből, saját zeneműveit is előadta. Az idő kevésnek bizonyult a sok
élmény befogadására, a teltházas rendezvény közönsége hallgatta volna még
a nagyszerű szavalatokat. Az est csillaga Glancz Laura volt, aki László Sándor
készülő könyvéhez készít illusztrációkat.
A helyszínen megcsodálhattuk alkotásait,

s megismerhettük ezt a roppant tehetséges alkotót, aki még csupán alapszintű
művészeti vizsgával bír, de munkái jóval
túlmutatnak ezen. Legközelebb Vaskó
Ágnes mutatkozik be a belvárosi irodalmi
kávéházban.
TZ Tóth Zoltán

Szél

Mit bánom én honnan jön a szél,
Az úton, lengén libbenve, másnak mit ígér,
Átölelve, a fülébe súgva mit mesél.
Jöjjön, süvítsen, lent a porban,
Kapjon fel kacagva, gyorsan,
Röppentsen magasba, fel a holdba!
Lelkem szálljon vele ragyogva!
Legyek gyermek újból gagyogva!
Öled mélyén vígan megbújva!
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női oldal
Kétszázötven virágszál
Koltai Róbert zenés kabaréestjével
kezdődött a hölgyek ünneplése a
MagHázban. A jeles művész Nőnapi köszöntése után városunk mesélőkedvű és muzsikuslelkű férfiúi
kedveskedtek a gyengébb nem képviselőinek. Mihály Zoltán saját versét szavalta el, Kérges László konferált, (aztán Dániel fiával énekelt
is), Pintér Tibor is előadott egy dalt,
Varga Zoltán levetítette a Piroska és
a farkas című mesét, amelyet saját
szövegével kommentált, Petrovics
János, és Gábor Dávid is dallal készült, és a Kacamajka Együttes valamint Tóth István és Kostyák Attila
is szórakoztatta a Nőnap ünnepeltjeit. A technikát Kamarás Zoltán biztosította, a szervezésben pedig részt
vett Homok Zoltán.
A kiváló hangulatú, két és félórás
előadás végén mind a kétszázötven
hölgyvendég virágot kapott.

Fotó: Maglódi Fotóstúdió
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Ingyenbérlet
A helyi lakossági járatra az önkormányzat 18.-as szobájában lehet
ingyenes bérletet igényelniük a 65
év alatti nyugdíjasoknak. Személyi
igazolványát, lakcímkártyáját és a
nyugdíjas igazolványát, kérjük, vigyék magukkal!

Csipkeálmok
Török Judittal a maglódi iskolában ismerkedtem meg, kislányaink osztálytársak. Az évek során a családjaink
között baráti kapcsolat alakult ki. Egy
ilyen beszélgetés során derült ki, hogy
Judit csipkeverést tanul, és nagyon
megkedvelte ezt a régi mesterséget. Tavaly nyáron felkértük, hogy mutassa be
a szakmát a gyermekeknek is. A csipkeverés hatalmas sikert aratott, hihetetlen
türelemmel vették őt körül a gyerekek.

Gyermekeid is érdeklődnek, illetve kipróbálták-e ezt a szép szakmát?
Három lányom és egy fiam van, mindegyik ügyeskezű. A 11 éves Esztit érdekli
leginkább a csipkeverés, van saját párnája, verőkéje. Éppen abban a korban van,
amikor érdemes elkezdeni a tanulást.
Nyáron az Ifjú Csipke táborban, Terényben nagyon sokat haladt a tanulással, de
minden csipkés rendezvényen, képzésen
és táborban szívesen látják a fiatalokat,
hiszen ők a jövő.
Mit szól hozzá a családod?
Otthon minden támogatást megkapok.
A páromnak is van hobbija, magyar veterán motorokat újít fel. Segítjük egymást.

Hol találkoztál először ezzel a különleges, régi mesterséggel?
Búbos kemencét szerettünk volna építeni. Békéscsabán találtunk egy népművészeti tábort, ahol sok más mesterség
mellett kemenceépítést lehetett tanulni.
A párom jelentkezett a kemenceépítőkhöz, én pedig keresgéltem a többi szakma között. A csipkekészítő csoportot
választottam, mert arról tudtam legkevesebbet. Szerelem volt első látásra. Eleinte inkább plátói, mert a három gyermek
és a munka mellett alig maradt magamra
idő. Ám amikor megszületett a negyedik
gyermek, éreztem, hogy valami mást is
kell csinálni, ami kikapcsol.

BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!
BIZTONSÁG
KÉNYELEM
EREDMÉNYESSÉG
www.dh.hu

MÉSZÁROSNÉ VOJCZECK ZSUZSANNA
+36 30 841 3936
meszaros.zsuzsanna@dh.hu

Hol lehet megtanulni? Idős mesterektől, vagy iskolarendszerű képzésben?
Iskola rendszerű képzés is van, a Hagyományok Háza szervezésében, csipkekészítő OKJ-s képzés, ahol a csipkekészítés
minden fajtáját tanítják. Vannak nyári táborok országszerte, 1-2 napos képzések,
szakkörök, és természetesen lehet tanulni egyénileg, mestertől. Akárhol jártam,
szeretettel fogadtak a csipkések.

Ezek szerint nem ez a fő foglalkozásod?
Tervező irodánk van Maglódon, a párom
az épületgépész, én az építész.
Mik a terveid a jövőben?
Olyan hagyományőrző csipke készítése,
ami a mai életvitelbe, öltözködésbe, lakáskultúrába beilleszthető.
Kinek ajánlanád ezt az elfoglaltságot?
A látszat ellenére nem ördöngős dologról van szó, bárki meg tudja tanulni.
Mindenkinek ajánlom kortól és nemtől
függetlenül, aki szépet, értékeset szeretne alkotni, és szívesen adja át magát
efféle meditatív tevékenységnek.
Kép és szöveg: Madár Olga

események
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Programozó

a MagHáz áprilisi programja
4

csütörtök
9–12 óráig

ingyenes Családsegítő
ruhaosztás a régi művelődési házban

6

szombat
18 órától

Dumaszínház: Szex és más tabuk

8–12

8–16 óráig

Felméri Péter, Benk Dénes és Csenki Attila közös estje.
Jegyek 3300 Ft-ért kaphatók az Invia Danu Travel Utazási
Irodában és https://www.jegy.hu/program/szex-es-mastabuk-benk-denes-csenki-attila-felmeri-peter-102375

Ruhaturi

a régi művelődési házban, a Nőklub szervezésében
11

csütörtök

12

péntek
18 órakor

13

szombat
9-13 óráig

Költészet napja
Lakossági fórum

EU pályázatok zöldtelepülési program a MagHáz Dísztermében

Mag- és növénybörze

csere és eladás a MagHáz udvarán

14

vasárnap
Jótékonysági rendezvény
10–16 óráig Maglód Város Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért és
Családjaikért Alapítvány szervezésében.
Nyusziváró kézműves foglalkozás, ugrálóvár.
15 órától interaktív bábelőadás: Marcipán cica.

16

kedd
10 óra

Tojásfaállítás a Szent István téren

16–18 keddcsütörtök

Húsvétvárás a MagHázban és a Szent István téren,

16

A Művészeti Oktatás Napja

24

27

29

kedd
12-18 óráig

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

Sirály a király
Zenés nyelvtanbulin vehettek részt a
maglódi iskola alsótagozatos diákjai
a MagHázban március 18-án, ahol új
oldaláról mutatkozott be a népszerű
írónő, Bosnyák Viktória. Nem egyedül
érkezett, társa a rendkívül tehetséges
Szirtes Marci volt, akivel egy fergeteges hangulatú, interaktív előadás keretében hívták fel a figyelmet a helyesírás

állatsimogatással egybekötve
a MagHázban

szerda
A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében:
10–13 óráig Aktív közösségek, nyugdíjas vezetők
szombat
19 örakor
hétfő
20 órakor

tudásmegosztása
Tavaszköszöntő Bál a Nőklub szervezésében
Támogató jegy ára: 2000 Ft. A bál batyus jellegű.
Asztalfoglás: Pavlovics Lászlóné, 06/20/945-5796
Csányi Sándor színházi estje:

Hogyan értsük félre a nőket?

Jegyek az alábbi oldalon vásárolhatók:
https://oneticket.hu/hogyan-ertsuk-felre-a-noketcsanyi-sandor-egyszemelyes-vigjateka-maglod-3207
Május 1. reggel
kilenctől késő estig

Patakparti Majális

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

maglód

a városi önkormányzat havilapja
Kiadja a MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
2234 Maglód, Fő utca 4-6.
www.mag-haz.hu

fontosságára, ösztönözték a közönséget
a j és az ly helyes használatára. Mindezt
játékos formában, egy vidám és kedves
történetbe burkolva, rengeteg humorral
és szójátékokkal színesítve tették. Az
előadás végén, ami persze vastapssal
zárult, lehetőséget kaptak az osztályok
egy-egy csoportkép elkészítésére is
a szereplőkkel. Igazán sirály, akarom
mondani: király volt az előadás!
Kép és szöveg: Pavlovics-Ollári Judit

▪ Felelős kiadó: PAVLOVICS-OLLÁRI JUDIT ▪ Főszerkesztő: RADOSZA SÁNDOR ▪
Főszerkesztő-helyettes: FAJKA SZILVIA ▪ A szerkesztőség: KANICSÁR BORI, KISS
NÓRA, KODAJ-HORVÁTH RÉKA, VERES VIOLETTA ▪ Lapzárta: minden hó 21-én ▪
Megjelenés: minden hónap 5-én (terjesztés: 2-3 nap) ▪ Terjeszti a Maglódi Nyugdíjas Klub
▪ Hirdetés: 06/29/326-222, e-mail: maglodujsaghirdetes@gmail.com ▪ A kiadó nem vállal
felelősséget a hirdetések tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. ▪ Nyomda:
Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen ▪ Megjelenik 4500 példányban ▪
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rendezvényeink
Taizé 2019
Húshagyókedd estéjén taizé-alkalomra
vártunk minden érdeklődőt. De mi is az
a Taizé? A térképen csupán egy franciaországi kisváros, valójában egy szerzetesközösség élőhelye. Alkalmaikon a
zene csupán eszköz, mely puha takaróként borul ránk, hogy megtalálhassuk
a csendet, a belső utat, mely Istenhez
vezet. Nem a tanítás a lényeg, hanem
a kapcsolat Istennel. Ezt a fajta „zenés
csendet” igyekeztünk megteremteni mi
is, a református templomban. Jellegzetes taizé dallamvilággal, igeversekkel,
prózai művekkel hímeztük saját puha
takarónkat. Külön köszönet Varga Fanni református és Lukács Máté András
evangélikus teológiai hallgatóknak az
alkalom vezetéséért.
F.É.

Bach Mindenkinek
Fesztivál
Országos rendezvénysorozat részese
volt Maglód. Teltház előtt zajlott a Bach
Mindenkinek Fesztivál koncertje március 22-én az evangélikus templomban. Ez
az évek óta egyre bővülő rendezvénysorozat Bach születésnapjához kapcsolódik, idén 72 város kapcsolódott a neves
eseményhez. Maglódon a Vermesy Péter
Kamarakórus, a Magdala Ökumenikus
Kórus, az alsó tagozatosokból szerveződött Kóruska, művésztanáraink és meghívott vendégművészek muzsikálták
a zene legnagyobb óriásának, Johann
Sebastian Bachnak zenéjét. A koncert
keretében a Bethesda Gyermekkorház
javára közel 60.000 Ft adomány gyűlt
össze.
S.B.

Western Nap
A jótékonyság jegyében, a Megerősítők Egyesület szervezésében, civil szervezetek összefogásával.
Mindenkit szeretettel várunk a patakparton 2019. április 6-án,
szombaton 14-20 óráig. A rendezvény teljes bevételét a rászoruló maglódi iskolások nyári táborozására, valamint egyesületünk szociális céljaira fordítjuk.
Színes színpadi műsorok várnak a résztvevőkre sok fellépővel. Többek között helyi és környékbeli együttesek, énekesek
és tehetséges maglódi gyerekek mutatják meg tudásukat a
közönség előtt. A rendezvényen minden korosztálynak igyekszünk kedvezni. Ki lehet próbálni a rodeó-bikát is, ezen kívül

póni-lovaglás, ugrálóvár, lufihajtogató művész, kreatív asztal,
zsákbamacska, csillámtetoválás és játékos feladatok várják
a gyerekeket!
Bográcsban készült ételek, palacsinta, üdítő várják a rendezvényre ellátogatókat. Zárásként pedig tombolahúzás lesz értékes nyereményekkel. A fődíj egy cserkeszőlői pihenés!
Western csizma, kockás ing és kalap, ha van, ne hagyd otthon!
A jelmezben érkezőket jutalmazzuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: Facebook/Megerősítők Egyesület

Kérjük, támogassa alapítványunkat!

Iskolánk vezetése, pedagógusai és tanulói köszönetet mondanak
azoknak az előadóknak, akik az Apák szerepe a családban című felvilágosító programban részt vettek. Képünkön: Szabó Zsolt, az L-Térő
Alapítvány elnöke, Tóth Sándor író, tanácsadó, Dr. Dúró Zsuzsa,
a neveléstudományok doktora, Hosszú Tibor, iskolánk intézményvezetője, Varga Miklós előadóművész, Dávid Kitti, a Magyar Vöröskereszt
képviselője

A Vermesy Művészeti Alapítvány fő célja Maglód
kulturális életének gazdagítása, és a Vermesy Péter
Művészeti Iskola munkájának támogatása. Céljainkkal összefüggésben 2018-ban számos saját programot szerveztük, illetve több módon támogattuk a
művészeti iskola tevékenységét. A „Művésztanárok
hangversenyei” című sorozat tavaszi hangversenye;
a legkiválóbb végzős diák számára ítélt Vermesy-díj;
a félévi és év végi szolfézs, néptánc előadás és festészeti kiállítása; a Vermesy Fúvószenekar hangszervásárlása, a XVII. Vermesy Művészeti Napok koncertjei, a néptánc tagozat által rendezett Táncház.
A felsorolás hely hiánya miatt sem lehet teljes, de
átfogó képet ad saját programjainkról és támogatói
tevékenységünkről.
Kérjük, hogy ha céljainkkal egyetért, támogassa adójának 1%-ával a Vermesy Művészeti Alapítvány tevékenységét! Adószámunk: 18691274-1-13
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Húsz éve a bajbajutottakért
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük február 28-án az éves gyermekvédelmi
tanácskozással egybekötve. Kovács Zoltánné Majorosi Andrea
csoportvezető családsegítő nyitotta meg és vezetette a programot. Az ünneplés részeként Kovácsovics Fruzsina Selmeczi
György Milleniumi ódájának III. tételét énekelte el Késmárky
Uzonka művésztanár zongorajátékával kísérve, melynek dallama és szövege is átjárta a jelenlevők szívét:
„Minden élet: kő egy épületben.
Minden élet: hang egy tenger által mormolt dalban,
sorsokból szőtt óriási szőnyeg,
Isten-szőtte óriási dallam.”
Ezt követően egy rövid vetítést néztünk meg az elmúlt 20
év történéseiből, melyet munkatársunk Sharmáné Dippold Zsuzsánna készített, felelevenítve a kezdeteket, a munkatársakat,
a csoportfoglalkozásokat, gyermektáborokat, a felújításokat, és
néhány emlékezetes pillanatot az intézmény életéből.
Tabányi Pál polgármester köszöntőjében méltatta szolgálatunk munkáját, kiemelve annak értékteremtő, közösségformáló
szerepét, megemlítve kétkezi munkánkat is. Intézményünk részére Jubileumi Oklevelet nyújtott át 20 éven keresztül végzett
munkánk elismeréseként. Szolgálatunk vezetőjeként néhány
összegző gondolatot mondtam a változás és állandóság témakörében, számba véve az elmúlt évtizedek állandó és változó
körülményeit, személyeit, történéseit, megköszönve munkatársaim és a velünk együttműködő szakemberek, szervezetek,
intézmények munkáját.
Bálint Klára református lelkipásztor asszony, aki a kezdetek
óta kapcsolatban van intézményünkkel és segíti munkánkat,
szintén köszöntőt mondott. Kovácsovics Fruzsina énekesnő, dal-

szerző és Fajka Szilvia önkormányzatunk sajtóreferense moderálta azt a szakmai kerekasztal beszélgetést, amelyen a jelzőrendszer legrégebb óta velünk dolgozó szakemberei vettek részt: Dr.
Sudhoff Margit gyermekorvos, Bácskainé Lakner Erika védőnő,
Hosszú Tibor iskolaigazgató, Vanczák Csilla a Napsugár Óvoda
vezetője, Bálint Klára református lelkipásztor, Tabányi Pál polgármester és Mayerné Lénárd Aranka a szolgálat vezetője.
A játékkal induló, jó hangulatú beszélgetés témája: 20 éve
együtt, hivatásunk kérdései volt. A jelenlevők őszintén beszéltek
pályaválasztásuk motivációjáról, az együtt sikeresen megoldott
problémákról, és nehézségekről is. Ezután a humor, mint fontos
„kötőanyag” vette át a helyet, amely mindig is kiemelt fontosságú volt lelki egészségünk megtartásában. Fülöp Viktor pedagógus, humorista műsora jókedvre derítette a jelenlevőket, sokszor
görbe tükröt tartva a hétköznapok történéseihez, a gyermekekkel
végzett munkához. Az ünnepségből nem maradt ki a test jóltartása sem, ezért étellel, itallal is készültünk. A meghívottakkal, akik
között régi munkatársaink is itt voltak, közösen elfogyasztottuk
a 20 éves jubileumra készült szép magyar motívumokkal díszített
tortát, miközben a jelenlevők emlékeztek, az újak pedig ismerkedtek egymással. A tanácskozáson az üres székekre elhelyezett,
és feliratozott lufik segítségével megjelenítettük azokat, akiket
a jelzőrendszer tagjai képviselnek: a klienseket, a betegeket, a
gyermekeket, a tanulókat, az állampolgárokat, a városlakókat, az
áldozatokat, az elkövetőket, a gyülekezetet, a családot, a gondozottakat, az ovisokat. A lufikat ajándékként átadtuk és magukkal
vitték azok, akik a képviseletükkel vannak felhatalmazva, hiszen
a munkánk, ahogyan a nevében is benne van, szolgálat: azok segítése, akik kiszolgáltatott, nehéz élethelyzetben vannak.
Mayerné Lénárd Aranka intézményvezető helyettes, Vecsés és
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Közösen, eredményesen

Emlékeztünk

Öt évvel ezelőtt a Maglódi Polgári Kör
és a helyi Fidesz szövetséget kötött.
A célunk az volt, hogy erőinket, tudásunkat egyesítve együtt dolgozzunk a
város fejlődése érdekében. Az elmúlt 5
év azt igazolja, hogy szövetségünk hatékony, stabil és erős. Az Önök bizalmával
megválasztott képviselőink a város fejlődéséért dolgoztak és közös munkánk
eredményeként olyan beruházások valósultak, valósulnak meg, amelyek a maglódi polgárokat szolgálják. Kormányzati támogatással új óvodát és bölcsődét
avattunk, iskolaépületeink megújultak,

A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapján városunk képviselői is megemlékeztek a meggyilkoltakról, köztük a
négy, Gyömrőn kivégzett maglódiról. Petrovics János polgári köri elnök elmondta,
hogy a maguk módján hóhérok is áldozatok voltak, ne gyűlöljük őket, de a mártírokra mindig emlékeznünk kell! Marton
Gábor önkormányzati képviselő családja
történetével példázta, hány generációnak
okozott kárt a vörös diktatúra. Több demokratikusan gondolkodó nemzedék nőtt
fel elnyomásban, kitaszítva, félelemben.
R. S.

hamarosan pedig új egészségház emeli
majd a lakosok ellátásának színvonalát.
Emellett számos olyan neves és színvonalas rendezvényt szerveztünk, amelyek
híre a település határain kívülre is eljutott. Úgy döntöttünk, hogy a választási
szövetségünket megerősítve kívánjuk az
elkezdett munkát folytatni. Fejlesztés,
feladat még bőven akad, de a megkezdett
úton haladva Maglódot egy szép, egyre
fejlettebb várossá szeretnénk tenni.
Jenei Péter, a maglódi Fidesz elnöke
és Petrovics János, a Maglódi Polgári
Kör elnöke
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hegyen-völgyön
Főzőverseny
A május 1-én tartandó Főzőversenyre április 28-ig jelentkezhet a
MagHázban. Felvilágosítást a feltételekről, kategóriákról és díjakról a
06 29 326 222-es számon kérhet.

Kertlocsolás
A locsolási kedvezmény igényléséhez szükséges a személyi igazolvány,
a lakcímkártya és egy számla, amelyen a vevő azonosítószáma szerepel.

Vízügyek
A DPMV Zrt. ügyfélfogadási rendje megváltozott. Ügyintézés előtt
érdemes a nyitvatartásról és a
készpénzfizetés lehetőségéről tudakozódni: 06 29/340-010. Állandó
ügyelet: Vecsés, Kossuth Lajos utca
38-40. További információk:
https://dpmv.hu; https://dpmv.hu/
upload/files/kerelem_locsolas.pdf

Vasútmodell kiállítás a MagHázban
a hobbijuk a szenvedélyük

A Gödöllői Királyi Kastélyban kétévente rendeznek Vasútmodell kiállítást.
Az ott felvonuló legnagyobb „hobbiépítők” közül nyolcan jöttek el hozzánk
március végén, hogy a vonat szerelmesei itt is megcsodálhassák különleges
terepasztalaikat és szerelvényeiket.
Pöfékelt a Szegedi Körfűtőház kéménye,
kinyitotta ablakait a paksi fűtőház és a
hozzá tartozó Vasúti Múzeum, kicsit arrébb pedig mintha csak leszálltunk volna nézelődni az átai és rigóci állomáson.
Hegyen-völgyön, nyílt pályán és alagutak
sötétjében tekeregtek a csendes modellek.
A modellezők bár profik, de nem a
„vasút tartja el” őket. Mindenki szabadidejében, munka után épít. Főállásban szo-

bafestőként, röntgenasszisztensként, területi képviselőként vagy éppen egy multi
cég igazgatójaként tevékenykedik. A csapatot Soós András fogja össze, aki kisgyerekként, közel 40 éve kapta ajándékba
az első vasúti készletét, aztán „kinőtte”,
17 évvel ezelőtt pedig visszakanyarodott
ehhez a hobbihoz, és belekezdett a vasútmodell építésbe. András azt vallja, a
vasútmodellezés – életkortól függetlenül
– fejleszti a modellezők kézügyességét,
vizuális fantáziáját és anyagismeretét.
A MagHázba látogató gyerekek és
szüleik nem csak a terepasztalokban gyönyörködtek, hiszen a falakon is vonatok
robogtak. Galbács Tamás fotóművész
harminc képe mutatta be Nógrád megye
mozdonyait, vasúti kocsijait és a vidék
gyönyörű tájait.
Tábori Zsuzsa

Zöld energia
Hogyan csökkentheti drasztikusan
a villanyszámláját európai uniós támogatásból? Megtudhatja, ha eljön
április 12-én 18 órára a MagHázban
tartandó lakossági fórumra.

Fotó: Szabó László
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Közbiztonság
Közbiztonsági fórumot tartottak
február 27-én az Önkormányzat tanácstermében, amelyen részt vettek
a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a mezőőrség és egy
helybeli, távfelügyelettel foglalkozó
cég, a Járőr Team képviselői. Minden meghívott lehetőséget kapott a
bemutatkozásra, elmondhatták mivel
foglalkoznak, milyen elképzeléseik
vannak a városlakók biztonságával
kapcsolatban. A lakosság is képviseltette magát, igaz nem nagy számban,
de annál több kérdéssel készültek.

Robbanás
Gázrobbanás következtében kigyulladt
és leégett egy családi ház a Kossuth
Lajos utcában. A március 7-i tűzesetnek egy életveszélyes sebesültje van,
az ingatlan pedig lakhatatlanná vált.
gyász Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték
Kovács-Nagy Antalné Terikét.
A család

Kertészkedjünk együtt!
Városunk honlapján teljes terjedelmében olvashatják a 2019 évi költségvetési
rendeletünket. Folytatjuk a megkezdett
munkákat, illetve újabb feladatokba fogunk bele. Március 27-én átadásra került
a bölcsőde, ősszel pedig új egészségügyi
központtal gyarapodunk. További utak kerülnek aszfaltozásra, több utcában megoldódik a vízelvezetés. Ezekkel a tervekkel
Maglód Város Önkormányzata elősegíti
településünk szebbé tételét, de tegyünk mi
is Maglód felvirágoztatásáért! Rendezzük
az utcaszakaszokat, ahol lehetséges, ültessük be virágokkal. Arra gondoltam, hogy
cserélgessünk egymással növényeket, kínáljuk fel ismerőseinknek a megmaradt
magokat, az elburjánzott bokrokat ritkítsuk meg! Osszuk meg tapasztalatainkat,
hallgassunk az idősebbekre, akik már
több növényt kipróbáltak, tudják milyen
fajták váltak be, melyek bírják a megpróbáltatásokat. Ápoljuk, rendezzük környezetünket, hiszen itt élünk, így tudjuk

a jövő nemzedékét is erre tanítani. Civil
szervezeteinknek pedig javaslom, hogy
csapatépítésként időnként tegyünk rendbe
egy-egy területet saját, illetve mások örömére. Köszönöm, hogy megfogadják, és
eleget tesznek a kérésemnek.
Pavlovics Lászlóné
önkormányzati képviselő
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Tabányi Zsuzsi néni 6-kor kelt, hogy
8-ra elkészüljön: a Nyugdíjas Klubba
igyekszik. Már az este kikészítette a
hozzávalókat: 5 dkg élesztő, 2 fej káposzta, 1 kg liszt, 10 dkg zsír, 2 dl étolaj, 3 evk cukor, 2 kk só, 2 tojás sárgája,
6-7 dl tej.
Március 20-án ünnepelte 85. születésnapját, és úgy tartja, a munka az éltető
erő. Így kaphatott 2013-ban a hagyományápolásért Maglódért Emlékérmet.
– De már nem bírok úgy dolgozni,
ahogy kellene, pedig mindig nagyon szerettem! Sajnos fogy az erő… – „Anyuka, ne mondj már ilyeneket, még mindig
milyen finomakat sütsz!” – torkollt le a
lányom múltkor. Mindig azt sütöm hát,
amit kérnek: ahány unoka, annyi félét.
A múlt héten 1 kg lisztből 38 kapusztnyik-kapusztnyika készült („egy betű ide
vagy oda!”), azaz káposztás táska. Zsuzsi
néni káposztás tutyinak hívja. Egy púpozott tállal szembe, a MagHázba is jutott:
5 percig tartott… A titok a sok káposzta:
azzal nem szabad spórolni! De ha elfogy,
és még van tészta, az sem baj: – Teszek
bele szilvalekvárt! Azt is én főzöm, jó
sűrűre…

– ¾ 7-kor kezdődött a Roma Magazin, szeretem nézni. Aztán jön a szlovák
Domovina. A műsor elején kezdtem dagasztani, mire véget ért a kb. 30 perces
magazin, én is elkészültem. Lágy lett
minden összetevő. Gyerekkoromban is
láttam, hogyan készül, segítettem anyukámnak, de először akkor sütöttem,
amikor mint asszony maradtam otthon.
Ellestem addigra az összetevőit, hogyan
kell jól kidolgozni, és hogy meleg legyen
a tészta, csak akkor válik le az edény faláról és a kézről.
Még egy fogás: sütés előtt tollecsettel
kell megkenni a batyukat, hogy puhák
legyenek. Nem műanyaggal, a múltkori
az olajban rögtön összezsugorodott. – 30
éve még 20 libám volt, összegyűjtöttem a
tollakat, az az igazi. A kertet már nem tudom úgy művelni, megint veszek 3 libát.
A dédunokáim is láthassanak kislibákat!
Aki ebben nőtt fel, az még tudja, milyen
a házi tojás és hús.
Lássuk végre a receptúrát! A tésztához
valókat jól el kell dolgozni, és 30 percig kelni hagyni. A gyúrótáblán 3 cipót
formázunk, amiket 10 perc pihenő után
ujjnyi vastagra nyújtunk. A lereszelt ká-

Fotó: Varga Zoltán

Káposztás tutyi

posztát étolajban megdinszteljük, sóval-borssal ízesítjük. Amikor kihűlt, a
nagyobb pogácsaszaggatóval vagy pohárral kivágott lapok egyik felére bőséges káposztát kanalazunk, a másik felét
ráhajtogatjuk. A tetejét felvert tojással
megkenjük. Pihentetés, némi villaszurkálás után pirosra sütjük.
***
Mosoni György, a maglódi KFC étteremvezetője: „Éttermünk is a hagyományos
ízekre épül. Vendégként és munkatársként is várjuk mindazokat, akik a KFC
tradícióit is meg szeretnék ismerni.”

szabadidő
Családi Sportágválasztó

Drog helyett

Ahhoz, hogy hosszútávon is megőrizzük testi és szellemi egészségünket,
rendszeresen mozognunk, sportolnunk kell. A megfelelő sportág kiválasztása azonban nem egyszerű, ezért
rendezik meg – idén már harmadik
alkalommal – a Családi Sportágválasztót. Mayerné Lénárd Aranka,
a családsegítő szolgálat és egyben a
Maglódi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) szakmai vezetője, valamint Remport Csaba alpolgármester,
a KEF elnöke számolt be lapunknak a
hamarosan megrendezésre kerülő III.
Családi Sportágválasztóról.
A KEF-nek, a Nemzeti Drogellenes
Stratégia célkitűzéseivel összhangban a
megelőzés az egyik legfontosabb feladata. Ennek része az egészségnevelés, az
egészséges életmód propagálása, a sportolás fontosságának hangsúlyozása, amely
ebben a programban összekapcsolódik a
szabadidő hasznos eltöltésével, továbbá
a helyi közösségi és családi kohézió erősítésével. A május 11-i rendezvényen a
helyi szervezetek, intézmények, civilek
együttműködése valósul meg a fiatalok és
a családok megszólításával, és egészséget
szolgáló alternatívák felkínálásával, hiszen idén az Egészségnap is a Sportágválasztó részeként jelentkezik majd – mondta Mayerné Lénárd Aranka.

Az aktívan sportoló alpolgármester az ötlet születéséről mesélt: – A KEF megalakulásakor Turóczi Csabával, a MASZAT
elnökével ültünk le egy Mesenap alkalmával, és azon gondolkodtunk, hogyan lehetne rávenni a fiatalokat, hogy az egészséges élet és a sport felé forduljanak a káros
tevékenységek helyett. Ekkor született
meg a gondolat, hogy rendezzünk Maglódon is Sportágválasztót. A különböző
drogok ellen, csak úgy tudunk hatékonyan
küzdeni, ha a bőséges kínálat visszaszorítása mellet – ami a rendőrség feladata –
mi a „keresletet” szüntetjük meg:szervezzünk olyan programokat, amelyek lekötik
az ifjúságot, és ne legyen igényük tudatmódosító szerekre. Gyakorló sportoló és

Kártyacsata
Előző lapszámunkban beharangozót írtunk a március 7-re meghirdetett kártyaversenyről, most pedig már az eredményekkel büszkélkedünk. A MagHázban
kilencven nyugdíjas játékos közreműködésével lezajlott vetélkedő maglódi
helyezettei:
Női römi 2. helyezett:
Mankovics Ilona
Csoportban is 2. helyezés:
Hollóssy Gáborné, Mankovics Ilona,
Kiss István, Iker Gyula
Ulti egyéni 3. helyezett:
Székely Gyula

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

két fiút felnevelt apaként mondom, hogy
erre a sport az egyik, ha nem a legjobb
módszer, hiszen ha valaki nap mint nap
keményen dolgozik az edzéseken a jobb
eredményért, nem fogja önmaga munkáját
lerombolni semmilyen szerrel – mondta
Remport Csaba.
A Sportválasztó nem egy látványos bemutató, hanem interaktív rendezvény,
amely 20-25 sportág kipróbálását teszi
lehetővé a látogatók számára.
Regisztrálni a helyszínen lehet, ahol
mindenki kap majd egy lapot, melyet érdemes megőrizni és minél több helyszínen lebélyegeztetni, mert a legtöbb sportot kipróbálók között sportfelszereléseket
sorsolunk ki, melyet a DECATHLON
áruház ajánlott fel a látogatók részére.
Az Egészségnappal egybekötött III.
Családi Sportválasztóra május 11-én 1016 óra között kerül sor a nyaralói iskolában.
Kodaj-Horváth Réka

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

A SMAFU programnaptára
Április 7.: Piskótafutam
Május 11.: Sportágválasztó
Május 25.: Városi futóverseny
Augusztus 24.: Irány a Bázis!
Szeptember 22.: Ősz Smafutás
Minden hétfő Futóhétfő!
18 óra, Martinovics-tér

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

hirdetés

2019. április

A Kóbor Optika tavaszi akciója!!
Az Optikából jelentkezem frissítő lehetőségekkel teli akciókkal és a tájékoztatást szolgáló sorokkal. A 2018-as
Iskolakezdési akciónk volt talán a legkedveltebb, hiszen most kaptuk a legtöbb remekművet (rajzot és verset).
Mostanra felkészítettük a műveket, hogy
Önök elé tárjuk a facebook oldalunkon.
A szavazás április elsejétől a hónap végéig fog tartani. Az első három legtöbb
szavazatot kapó alkotás lesz díjazva:
I. 15.000.-, II. 10.000.-, III. 5.000.- vásárlási utalvánnyal.
Látásvizsgálatnál a következő feltételeket kérem figyelembe venni. Kétévente
el kell menni szakrendelőbe megnézetni
a szemüket, hogy minden rendben van-e.
Ha ezt megtették, utána várjuk Önöket

nagy szeretettel, és felírjuk a megfelelő
dioptriát. A látásvizsgálathoz bejelentkezés szükséges. Amennyiben nem készül
komplett szemüveg, a vizsgálati költség
2.500.-Ft melyről vásárlási utalványt
kapnak, így tulajdonképpen ingyenes.
Nagyon szép napszemüvegek érkeztek:
UV-szűrősek, kockázatmentesek, a legtöbb polárszűrővel is rendelkezik. Lehetőség van bemérni a máshol vásárolt
napszemüvegeket 500 Ft/db áron, melyről egy tanúsítványt állítunk ki.
A nálunk vásárolt összes szemüvegre
garanciát vállalunk, melyek mellé egy
vonalkódos kártyát adunk, ami egyben
pontgyűjtő is – így lehetőség van a vásárlásaiért kapott pontok beváltására,
a hűség jutalmazására.

Most igazán kedvező áron vásárolhatnak
napfényre elsötétülő lencséket, az ezekhez
tartozó kupont a hirdetés alján találják.
Ezenkívül vásárlóink között lencsegyártónk, a Ko-lens jóvoltából minden
hónapban kisorsolunk 2 pár napfényre
elsötétülő lencsét.
Köszönöm a figyelmet, szép tavaszt és
áldásokban gazdag ünnepet kívánunk!

Kóbor Optika Bt.
1173 Budapest, Pesti út 146.
koboroptika@gmail.com
+361-256-7628
Nyitva tartás:
H–P: 09:00–18:00
Sz.: 09.00–12:00
V.: Zárva

Keressen minket Facebook-on is!

Kóbor Optika

Kupon
Napfényre elsötétülő lencsére,
Transitions lencsékre!

Kedvezmény

20%

komplett szemüvegkészítés esetén
A kupon 2019.05.18.-ig érvényes.

Kóbor Optika

Kupon
Napszemüvegekre!

Kedvezmény

15%

A kupon 2019.05.18.-ig érvényes.

15

16

g yá r i l a g ▪

Az EKK Eagle Industry Hungary Kft.

támogatásával

Hölgyek az autóiparban
Négy magabiztos hölgy ül velem „szemben”. Európában vagyunk, ez itt látszik, és rajtuk is. Európa közepén, Maglódon,
egy világszínvonalú termelést nyújtó üzemben. Lévai Lászlóné 54 éves, és 2 éve dolgozik operátorként az EKK Eagle
Industry Hungary Kft.-nél. Pászti Istvánné, szintén operátor,
alig egy esztendővel idősebb nála, de évtizedes tapasztalat
köti az EKK-hoz. Leánya, Melinda, krisztusi korban van épp,
5 éve operátorként, pár hónapja pedig kulcsoperátorként segíti
a műszakvezetők munkáját. Kórházban is lehetnénk, ennyi tapasztalt „operátorral”, de ahogy gyermekeiknek, unokáiknak is
A fotó az EKK-ban készült, ám a hölgykoszorú
elmagyarázzák Mikuláskor vagy más, családi nap alkalmával,
nem a beszélgetés résztvevőit ábrázolja
amikor bejönnek szétnézni, megnézni, mit is csinál anya vagy
a nagyi napközben: bár a tisztaság akkora, mint egy műtőben,
Lévai Lászlóné sem az az „ugrálós” típus, hálás érte, hogy az
itt nem embereket „raknak össze”, hanem autó-alkatrészeket. 5. X után sem azzal fogadták az állásinterjún, hogy hány éves, haNegyedikként Kiss Annamária, az emberarcú gyár hivatásból is nem a végzettségéről érdeklődtek, és arról, tetszene-e neki itt az új
legemberibb „arca”, HR partner, csatlakozik hozzánk, aki 2017 a munkahely.
óta segíti a csapat munkáját.
– Annyiban van jelentősége azért a nemünknek, hogy a
– Mama, te nem is dolgozni jársz ide, hanem… pihenni! – le- „fiúk” felemelik helyettünk a nehéz anyagokat – differenciál
pődött meg Lévai Lászlóné egyik unokája is, amikor legutóbb, picit mosolyogva.
decemberben érdeklődéssel nézett szét az üzemi étkező és pi– Bérdifferencia viszont nincs nálunk az azonos munkaköhenő környékén.
rökben – teszi hozzá komolyan a HR partner –, bár, azt gonNem volt ám igaza a kis lurkónak, mert kemény munkát, dolom, hogy ha egy nő, egy anya a család mellett dolgozik, az
valódi és állandó, magas minőséget várnak el ezen a nagyon is nagyon nagy érték.
férfiasnak tűnhető munkahelyen a hölgyektől.
– A karácsonyi bulin ezért is mindig büszkén felsoroljuk,
– Sok olyan tulajdonságuk van ám a nőknek – oldja fel a lát- hány „fióka” született abban az évben – említi nevetve Melinszólagos ellentmondást Kiss Annamária –, amelyekkel hosszú da, noha neki még nincs családja. – Bea például két hete hozta
távon eredményesek tudnak lenni nálunk: például a folyamatos be a picit bemutatni…
koncentrációval az összetett munkában. A nők több felé is jól
Kiss Annamária pedig a Karácsonytól a nemzetközi nőnapig
tudnak figyelni, így a gyártósori összeszerelők között eleve sok- jut el az elismerésben: hiszen minden kolléganő szépségápolákal több a nő, mint a férfi. Mindenesetre az irodáinkban is növek- si csomagot kapott az Eagle-ben március 8-án: 100%-os natúr,
szik már a hölgyek létszáma, csak a mérnökök közt nincs még kézműves magyarországi termékeket, amelyek hosszas eljárás
egy sem… Az operátorok között viszont nálunk egyforma a férfi- során, szeretettel készültek. A műszakvezetők pedig bonbonnal
ak és nők aránya. A hölgyek számára nagyon vonzó, hogy egy kedveskedtek a hölgy kollégáknak.
befogadó társaság várja itt a munkatársakat, és a pontos időbeKétségtelen, jó nőnek lenni Maglódon, az Eagle Industry
osztás szintén érték. Amikor legutóbb egy 3 gyermekes anyuka Hungary Kft.-nél.
jött dolgozni 3 műszakba, számára a biztonság és a tervezhetőség
VZ (X)
volt a munkahelyváltás egyik alapja, noha
önmagában a 3 műszak elég megterhelő.
– Műszakonként, a műszakvezetők
javaslata alapján dönti el a vezetőség,
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
hogy ki lesz az év dolgozója – mondja
Pászti Istvánné, látványosan bizonyítva,
Várjuk gyártósori operátor munkakörbe jelentkezésed!
hogy valóban nincs megkülönböztetés itt
férfiak és nők között. – Tavaly ötük közül kettő volt nő, a lányom, Melinda is.
Csak a hozzáállás számít, a hibák esetleges száma vagy a saját magukhoz képesti
fejlődés is értékelésre kerül.
És a lánya egyetért.
– Valóban én vagyok minderre az
egyik példa. Nincs nálunk különbség,
az Eagle-ben nem csak férfiak lehetnek
kulcsoperátorok. Hosszú távra tervezem
itt a munkám, bár már az első munkahelyemen is 8 évet töltöttem el, nem vagyok
ugrálós.
Kiss Annamária más példát is említ:
Eagle Industry Hungary Kft.
van olyan munkatársnő, aki gyártósori ös�Részletek: www.ekkeagle.hu
szeszerelőként kezdett, majd gépbeállításJelentkezés telefonon: 06/70-400-4480, e-mailben: info.eihu@ekkeagle.com
sal folytatta, most pedig műszakvezető.

