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Több mint húsz évet dolgozott hírszerkesztőségekben az új önkormány-
zati újság, a Mogyoród Ma csapata. Nálunk az a legfontosabb szempont, 
hogy Önök friss, ellenőrzött és objektív híreket kapjanak, első kézből.

Hetek óta dolgozunk otthonról mi is, ahogyan a mogyoródiak többsége. Egy újság szerkesz-
tőségének ez elég nagy kihívás, hiszen Herczku Nóra kollégámmal ahhoz vagyunk szokva, 
hogy az első sorból, a helyszínről tudósítunk. Onnan, ahol a dolgok történnek.

Néha azonban a terveket felülírja az élet. Mint most, a koronavírus-járvány idején, amikor 
kisgyermekes anyukaként és felelős emberként mi sem kockáztatunk. De ne aggódjanak, az 
információs lánc már most remekül működik: első kézből kapjuk a híreket éjjel és nappal, 
többek között Paulovics Géza polgármestertől, Dér Péter gyógyszerésztől és az önkéntesektől 
éppúgy, mint Miklós atyától.

Ebben az időszakban különösen fontos az, hogy összetartson egy közösség. Ha arról van 
szó, mindenki fegyelmezetten viselje az otthonlétet (tudjuk, ez gyerekek és munka mellett egyáltalán nem könnyű), 
támogassuk az időseket, akiknek sokszor még nehezebb lelkileg, mint a családban élőknek. Sokuknak egész nap nincs 
kihez szólnia. Gondoljanak a szomszédokra, a rokonaikra: hívják fel őket, beszélgessenek velük!

És ne haragudjanak azokra, akik lebetegedtek! Hiszen a koronavírus nem válogat: kormányfőktől hollywoodi színésze-
kig mindenkit megtalál. A járványnak még csak az elején tartunk, óvatos becslések szerint is bőven nyár lesz, mire va-
lamelyest rendeződik a helyzet.

Tavasz van. A természet mellett a mogyoródi önkormányzat újságja is megújul: új csapat vette át a stafétát Windhager 
Károly korábbi főszerkesztőtől, akinek ezúton köszönjük mi is a munkáját. A Mogyoród Ma című lap új rovatokkal, még 
több friss hírrel jelentkezik. Célunk, hogy a közösség által is formált újságot kapjanak a kezükbe. Írjanak hát, ha van egy 
jó történetük, ha valami foglalkoztatja Önöket! Hiszünk a független, objektív tájékoztatásban, ahol az első az olvasó.

Éppen ezért mostantól igazi hírportálként működünk: nemcsak újságot készítünk, hanem folyamatosan frissülő tar-
talommal a világhálón is elérhetnek minket. Az újság cikkeit bármikor elolvashatják a weboldalon, rövid híreket pedig 
a Mogyoród Ma Facebook -oldalunkon teszünk folyamatosan közzé. Itt egy helyen értesülhetnek az önkormányzat 
híreiről, a kulturális programokról, a nagyközség csapatainak sporteredményeiről, az óvodai vagy iskolai hírekről és a 
civil élet aktualitásairól is.

Tartsanak velünk!

Üdvözlettel:
Békéssy Olga
főszerkesztő

MOGYORÓD
Új csapat, hírközpontú gondolkodás:

ilyen az új hírportál és az újság, 
a MOGYORÓD MA
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Nincs már ma az 
életünknek olyan 
területe, amelyet 
ne írt volna át a 
március 11-én 
hivatalosan is 
pandémiának mi-
nősített új típusú 
koronavírus-jár-
vány. 

A hónap témája

tőtlenítem, pozitív irányba 
befolyásolva így a helyzetet. 
Rossz irányba is terelhetem, 
ha továbbra is élem a megszo-
kott életem, nem csökkentem 
a kimozdulások számát a mi-
nimálisra, nem hordok sem-
milyen védőfelszerelést, nem 
mosok kezet“ – jelentette ki 
dr. Dér Péter, a Kígyó Patika 
gyógyszerésze. – És persze 
ki is maradhatok a dobásból, 
akkor, ha otthon maradok, ez 
itt mindenképpen a nyertes 
pozíció. Mindenkit erre biz-
tatnék én is – fejezte be.  

Mindemellett a járvány 
gazdasági következményeivel 
is számolnunk kell. – Sajnos 
a kormány nem kevés pénzt 
készül elvonni tőlünk, támo-
gatást pedig nem ad a véde-
kezésre. Ezzel párhuzamosan 
a bevételeink is csökkennek. 
Így kénytelenek leszünk tel-

jesen átszabni a költségvetést, 
ami nagyon fog fájni – jelen-
tette ki a polgármester.

Segít az önkormányzat
A járvány megfékezéséhez 
tehát az a legfontosabb, ha 
minél többen otthon ma-
radjunk, főként a legveszé-
lyeztetettebb idősek. Ebben 
segít nekik az önkormányzat, 
minden lehetséges módon. 
Március 18-tól a 65 év felet-
tieknek nem kell személyesen 
elmenni a patikába a gyógy-
szerekért, mert az önkor-
mányzat házhoz szállítja azo-
kat. A papír alapú recepteket 
Babják Gábor gyűjti össze, az 
e-receptek kiváltásához pedig 
a beteg tajszámára van szük-
ség. A gyógyszercsomagokat 
személyesen dr. Dér Péter, a 
Kígyó Patika gyógyszerésze 
állítja össze, melyeket Gábor 

délután 5 óra után juttat el 
mindenkinek.

A Tündér Kert Zöldséges 
tulajdonosa, Toma Ákos in-
gyen biztosít zöldséget és 
gyümölcsöt azoknak a rászo-
ruló idős embereknek, akik 
vállalják, hogy otthon marad-
nak. A kiszállítást Paulovics 
Géza és Babják Gábor intézik. 
Rendelni 8-12 óra között lehet  
a következő telefonszámon: 
+ 36 70 623 6756. A boltból 

Bármennyire is szerettük vol-
na, a koronavírus nem kerüli 
el Mogyoródot. Hivatalosan 
csak egy-egy esetről lehet 
tudni, de ennél sokkal többen 
is érintettek lehetnek. 

– Eddig több mint százan 
választották az önkéntes ka-
rantént, mi pedig ahol tu-
dunk, segítünk a mindennapi 
dolgok intézésében  – fejteget-
te Paulovics Géza polgármes-
ter. – A mogyoródiak nagyon 
fegyelmezettek, betartják a 
korlátozást, és nem mennek 
feleslegesen az utcára, s ezt 
nagyon is jól teszik.

– Olyan ez, mint egy kocka-
játék: dobok egyet, és vagy jót 
dobtam, vagy nem. Teljesen a 
véletlenen múlik, hogy elka-
pom-e, vagy sem. Persze lehet 
„cinkelni” a kockát, befolyá-
solni, hogy jót dobjak, vagy 
rosszabbat. Például szájmasz-
kot, gumikesztyűt hordok és 
nem piszkálom az arcom, az 
utcai ruhát leveszem, amikor 
hazaérek, a cipőm talpát fer-
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Lukács Jánosné, Anna néni 
az elsők között volt, aki élt 
a felajánlott segítséggel. 
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ráadásul a többi mogyoródi 
lakos is tud házhoz szállítást 
kérni, az áru azonban csak az 
időseknek ingyenes!

Meleg ételt is lehet rendel-
ni a Mogyoród Nonprofit 
Kft. 500 fős konyhájáról, az 
időseknek szintén ingyenes 
kiszállítással, ehhez egy adat-
lapot kell kitölteni.

Ha segítségre van szüksége, 
írjon az önkormányzatnak a 
koronavirus@mogyorod.hu 
e-mail címre, vagy hívja Pau-
lovics Géza polgármestert a 
+3670/412-0247-es, illetve 
Babják Gábor képviselőt a 
+3630/219-0534-es telefon-
számon.

Összefognak a lakosok
Az elmúlt hetekben a mogyo-
ródiak megmutatták, mi az 
emberség. Számtalan meg-

keresés érkezett, segítséget, 
védőfelszerelést, tanuláshoz 
szük séges laptopot ajánlottak 
fel a rászorulóknak.

Semler Csaba az idősek-
nek, rászorulóknak, várandós 
anyukáknak munkaidő után 
vagy hétvégén bevásárlásban, 
gyógyszerkiváltásban és pos-
tai ügyintézésben segít. Elér-
hetőségeit a közérdekű infor-
mációk között találják.

Gódor Antal rendszeresen 
bevásárol, és hat rászoruló 
mogyoródi családot lát el tar-
tós élelmiszerrel. 

Sebestyén Sándor és fele-
sége, Magduska 1000 pár gu-
mikesztyűt, Székely Attila és 
családja, valamint Muhoray 
Emőke mosható textil masz-
kokat ajándékozott a hivatal-
nak. Persze a képviselők sem 
maradtak ki: Kurucz Béla egy 
nagy értékű ózongenerátort 
adományozott, amelyet az 
intézmények fertőtlenítésére 
tudnak használni. Az önkor-
mányzat pedig 5000 szájmasz-
kot rendelt, amit az egészség-
ügyben dolgozók és a lakosság 
között osztanak majd szét.

A digitális oktatásban nem 
tud részt venni az, akinek 
nincs otthon számítógépe. 
Nemes Tóni, a Verena Kft.-
től öt számítógépet, az AMM 
Nation Europe pedig egy lap-
topot hozott a rászoruló gye-
rekeknek.

Az állatok sem maradhat-
nak segítség nélkül: amikor 

Trabalka Szilvia megtudta, 
hogy egy kukukkhegyi idős 
házaspár nem tudja etetni a 
kisnyulait, mivel önkéntes 
karanténban vannak, és nem 
járnak piacra, megszervezte, 
hogy a kisállatok kapjanak 
a nagybani piac leselejtezett 
zöldségeiből.

A szemet kényezteti az az 
500 árvácska, amit a Muskát-
li Garden Virágcenter kül-
dött a nagyközségnek. S aki 
az ajánlások ellenére mégis 

kimerészkedik az utcára, az 
két molinót láthat, amit a 
Nebuló Papíráruház nyom-
tatott és Albert László helye-
zett ki. Az egyiken napjaink 
legfonto sabb üzenete: Maradj 
otthon!, a másikon pedig egy 
gyö nyörű Wass Albert idézet: 
„Együtt erő vagyunk, szerte-
szét gyönge ség.”

KORONAVÍRUS  MOGYORÓDON

HIRDETÉS
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EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN 
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

A februári képviselő-testületi ülésen több fontos kérdésről is szavaztak Mogyoród képviselői, köz-
tük az új mogyoródi filmgyárról, vagy ahogy megálmodói nevezik: Mogyiwood-ról.

Önkormányzati hírek

Megszavazták a költségvetést 
A 2020. évi költségvetést a február 24-ei rendkívüli ülésen már 
megtárgyalták és elfogadták. 

Folyamatban a bölcsőde
A Mátyás király úti buszforduló közelébe tervezett új, kétcso-
portos önkormányzati bölcsőde közbeszerzési eljárása még 
folyamatban van, várhatóan április végére lesz eredmény. 

Folytatják a felújításokat 
VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram) keretében újul meg a Szent László kilátó és kápolna, 
épülne egy Szent László emlékhely, illetve egy energiaállo-
más. A közbeszerzési folyamat során húsz ajánlat érkezett, ám 
mindegyik igen drága. A folytatásra szavaztak. (7 fő igen)

Buszmegálló épül
Az új kukukkhegyi buszmegálló megépülését segítve a kép-
viselő testület a Mogyoród külterület 0285/24-32 és 0285/37 
helyrajzi számú ingatlanokat ipari területté minősítette. (4 
fő igen-1 nem-2 tart.)

Átadják az Egészségházat
Az új egészségház működési engedélyeinek beszerzése még 
folyamatban van. Az eredeti terv az volt, hogy júniusra köl-
töznek át az orvosok és a védőnők a Fóti út 18-ba, de a jár-
vány miatt ez is tolódni fog.

Ajándékutalvány a pedagógusoknak
A 75 év felettiek 5000 forintos karácsonyi ajándékutalványa-
iból 39 darab megmaradt, melyet a képviselő-testület teljes 
egyetértésben a pedagógusoknak szán. (7 fő igen) 

Kandeláber-kérdés
Lecserélik a Pipa csárda előtti kan-
delábert, amit másfél éve egy részeg 
autós összetört. A míves oszlopot, 
amihez hasonlók a Fő téren is van-
nak, egyedileg lehet legyártatni, az 
ára 800 ezer forint, ehhez adódik 
hozzá még a 220 ezer forintnyi szál-
lítási díj, illetve az 510 ezer forintos 
felállítási díj. A testület nem nyilvá-
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nította eredményesnek az ajánlatkérői eljárást, később azonban 
sikerült az utóbbi két tételből lealkudni, így az oszlop cseréje már 
megkezdődött. (7 fő igen)

Óvodai beiratkozás
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzati óvoda nyit-
vatartási rendjét, illetve a beiratkozás napjának április 20-21-ét 
jelölte meg. A beiratkozás módja azonban azóta változott, bő-
vebben a Hirdetések között olvashat róla. Szavaztak a Mogyo-
ródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodája nyitvatartásáról 
is. (7 fő igen)

Filmes nagyhatalom leszünk
A Vision cégcsoport a meglévő mogyoródi Astra stúdió mellé 
jelentős, nemzetközileg is elfogadható és működtethető filmstú-
diót épít, ami – szavai szerint – fel fogja tenni a térképre Mo-
gyoródot. Ennek érdekében a képviselő-testület egyöntetűen 
elfogadta a Mogyoród külterület 0343/43-44-45-46-62 és 63 
helyrajzi számú ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 
övezetbe való átsorolását. (7 fő igen) 

Változások az Értéktár Bizottságban
Elfogadta a képviselő-testület a helyi települési értéktár bi-
zottsági tagságának névsorát. Testületi javaslatra a Mogyo-
ródi Krónikát eddig szerkesztő Windhager Károly felkérést 
kapott a bizottsági tagságra, amit el is fogadott. Marosán 
László viszont, aki eddig tevékenyen részt vett a közös mun-
kában, most meglepetésre személyes okok miatt nem vál-
lalta a tagságot. Mivel a grémium létszáma nem változott, 
így az illetményükről sem kellett újra szavazni. Windhager 
Károllyal készült interjúnkat a 10. oldalon találja. (7 fő igen) 

Eladó ingatlanok
Pályázat útján fogja értékesíteni az önkormányzat a követke-
ző ingatlanokat: az Árpád Vezér út 53. szám alatti ingatlant 
20.900.000 Forintért, az Árpád Vezér út 3. szám alattit pedig 
18. 000. 000 Forintért. 

A Hosszú-dűlőben lévő, és a kukukkhegyi 3626/2, 3626/3, 
3626/4, 3412, 3626/1, 3726, 3724, 3740, 3719, 3414, 3413, 
3235, 3236, 3337, 3336, 3335, 3332, 3408, 3737, 3738, 3739, 
3741 hrsz. ingatlanok eladásáról is döntöttek, illetve a 334 és 
335 helyrajzi számú ingatlanok résztulajdonát, és a 0272/9 
hrsz. alatti fásított területet is értékesítenék. (7 fő igen) 

A 2072/1 hrsz és a 2072/2 hrsz.-ú területet belterületbe 
vonják. (7 fő igen) 

Egy már elkelt ingatlan vevőjével szerződést bontott az 

önkormányzat, ezért most megszavazta az érintettek értesí-
tését és új értékbecslés készíttetését. (7 fő igen) 

Asszisztensi szerződés
Egyöntetűen módosították az l. sz. fogorvosi körzet asszisztensé-
vel kötött szerződést.

Rendezvények, turisztika
Efogadták a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő 
Kft. 2020. évi üzleti tervét (7 fő igen), illetve a „Mindenki 
karácsonya” rendezvénnyel kapcsolatos beszámolójának el-
számolását. (7 fő igen) Ezután döntöttek a 2020. évi rendez-
vénykeret felosztásáról. (7 fő igen) 

Települési adattár
Elfogadták a Mogyoród Nagyközség Veszélyelhárítási terv 
módosítását és az újonnan készült Települési adattár c. do-
kumentumokat. 

Szabadság
Egyetértés volt a Polgármester 2020. évi szabadságának 
ütemezéséről is. (7 fő igen) 

Beszerzés és beruházás
Módosították a beszerzési szabályzatot (7 fő igen), és a beru-
házási menedzsment szolgáltatási szerződését. (7 fő igen) 

Wifi-pont
A testület a WiFi4EU-2019 pályázat megvalósítására kiírt 
versenyeztetési eljárásban a magasabb pontot elérő Vodafo-
ne Magyarország Zrt. ajánlatát fogadta el. (7 fő igen)
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EZEK A DÖNTÉSEK 
SZÜLETTEK MÁRCIUSBAN

A járvány ellenére is ülésezett a mogyoródi képviselő-testület március végén. Döntés született 
arról, ki tervezze meg az új művelődési házat, elfogadták az ifjúsági testület ügyrendjét, és tudo-

másul vették a Pillangós Óvoda vezetője, dr. Csikós Gellértné lemondását.

Arculati kézikönyv
A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a tele-
pülési arculati kézikönyvet a jelenlegi formában alkalmaz-
za tovább, azon változtatásokat nem eszközöl, és megkezdi 
a településkép védelméről szóló 26/2017. (XII.28.) önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatát. (8 fő igen)

Alapítványi támogatások
Egyetértésben elfogadták a helyi alapítványok 2019. évi 
támogatásokról benyújtott pénzügyi elszámolásait. (8 fő 
igen)

Közbeszerzési terv
Nyolc igen szavazattal fogadták el a képviselők a 2020. évi 
közbeszerzési tervet.

Tervezik a művelődési házat
A korábbi ötletpályázat nyertesétől, az Arche-Accord  
Kft.-től rendelik meg az új művelődési ház engedélyes terv-
dokumentációját, amennyiben a kiírt pénzügyi feltételek 
teljesülnek. (5 fő igen-2 fő nem-1 fő tart.)

Ifjúsági Testület
A testület elfogadta a március 11-én megalakult Mogyoródi 
Ifjúsági Testület ügyrendjét, és működési kiadásaira a 2020. 
évre 450 000 Ft összeget biztosított. (5 fő igen-3 fő nem)

Képviselői juttatás
A testület megalkotta az önkormányzati képviselő és a 
képviselő-testület bizottsági tagjainak juttatásáról szóló 
26/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. (7 fő igen-1 fő tart.)

Online fejlesztés
Az SNI-s gyerekeknek lehetőségük van – a szülői igények-
nek megfelelően – online ellátására a megszokott utazó 
gyógypedagógusok által. A teljesítés igazolása a beküldött 
fejlesztési napló időpont szerinti bejegyzései és a szülő 
visszaigazolása alapján történik. (8 fő igen)

Változik a beiratkozás
A járvány miatt a szokásostól eltérő módon zajlik az óvodai 
beiratkozás. A mogyoródi Pillangós Óvodába és a Gesz-
tenyés Tagóvodájába 2020. április 20-ig elektronikus úton 
lehet jelentkezni, a pillangos.ovoda@mogyorod.hu e-mail 
címre kell elküldeni a fenntartó honlapjáról letölthető je-
lentkezési lapot. (8 fő igen)

Lemondott az igazgató
Zárt ülésen tudomásul vették Dr. Csikós Gellértné intéz-
ményvezető magasabb vezetői kinevezéséről történő le-
mondását 2020. március 31. napjával. (5 fő igen-2 fő nem-
1 fő tart.) A Mogyoródi Pillangós Óvoda magasabb vezetői 
feladatainak ellátására kiírják a pályázatot (5 fő igen-1 fő 
nem-2 fő tart.), a pályázat eredményének kihirdetéséig a 
Mogyoródi Pillangós Óvoda intézményvezetői feladatai-
nak ellátásával Szikszai Évát, a Gesztenyés Tagóvoda veze-
tőjét bízták meg. (5 fő igen-1 fő nem-2 fő tart.). 

Önkormányzati hírek
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Óvodai körzethatár
A képviselők egyöntetűen úgy döntöttek, hogy Mogyoród 
Nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjedően ha-
tározzák meg az óvodai körzethatárt. (8 fő igen)

Óvodai dolgozók
A Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodá-
ja dolgozói távmunkában dolgoznak, egyedül a technikai 
dolgozók számára biztosítják a helyszíni munkavégzést.  
Az óvoda vezetője szükség esetén, legfeljebb 45 napra el-
rendelheti a munkakörtől eltérő munkavégzést, mely a tör-
vény által biztosított lehetőség a számára. (8 fő igen). 

Kiemelt terület
A Mogyoród 1538 hrsz. ingatlant kiemelt fejlesztési terü-
letté minősítették azért, hogy a településrendezési eszkö-
zök módosítása tárgyalásos eljárással legyen lefolytatható. 
(7 fő igen-1 tart.)

Ingatlanügyek
Módosították a T. Sándorral kötött területbérleti szerző-
dést. (7 fő igen-1 fő tart.) Belterületbe vonták a 4101/1 és 
4101/2. hrsz. ingatlanokat. (8 fő igen) Kérelmezték a Ma-
gyar Állam tulajdonában lévő 743/2 helyrajzi számon fel-
vett, kivett országos közút megnevezésű, 739 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását. (8 fő igen) Értékesíteni szeretnék 
a Mogyoród, 602 hrsz, 603/7 hrsz és a 603/8 hrsz ingatla-
nokat egyben, legalább bruttó 51.000.000 Ft piaci forgalmi 
értéken (7 fő igen-1 fő nem), illetve a 0272/9 hrsz. ingatlant 
legalább 1.110.000 Ft-ért. (5 fő igen-2 fő nem-1 fő tart.) 
A 2276 hrsz. alatti ingatlant is meghirdetik legalább bruttó 
8.000.000 Ft piaci forgalmi értéken. (6 fő igen-2 fő tart.)

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Mogyoród Ma: Nem 
könnyű Önnel időpontot 
egyeztetni, nagyon elfog-
lalt mostanság?
Windhager Károly: 
Abszolút! Sokat vigyázok 
az unokáimra, feleségem-
mel közösen (második 
házasság) összesen héttel 
büszkélkedhetünk és még 
az unokahúgom négy 
gyermekének is én va-
gyok a tiszteletbeli nagy-
papája! Hatalmas kertünk van Fóton, ott 
szoktak játszani, és ott rendezzük meg a 
nagy családi összejöveteleket is. Ha nem 
az unokáimmal vagyok, akkor kertész-
kedem, az a másik nagy szenvedélyem. 
Teljesen bio gazdálkodást folytatok, a 
nyolcvan gyümölcsfámat nem perme-
tezem, inkább olyan fajtákat választok, 
amelyek rezisztensek a kórokozókra. 
Persze van, hogy így is megtámadja őket 
valami, legutóbb Bendegúz unokámmal 
például kézzel szedtük le a bundás boga-
rakat a virágzó cseresznyefáról. Emellett 
van veteményem, szőlőlugasom. A nagy 
családi ünnepek egyik fő kedvenc fogása 
nálunk a saját termésből készült paradi-
csomleves betűtésztával.
MM: Van egy másik szenvedélye is, ami a 
szabadba viszi...
WK: Igen, a kutyák, közülük is a kuva-
szok! Tenyésztem őket, néhány kimagas-
ló példány  kikerült már a kennelemből, 
például Keszi Herceg, aki Európa Jugend 
Sieger győztes lett, vagy Keszi Jázmin, aki 

WINDHAGER KÁROLY: 
Nem búcsúzom Mogyoródtól!

Két évtizeden keresztül szerkesztette a mogyoródi újságot és több más önkormányzati lapot is a térségünkben. 
Windhager Károly most átadta a stafétát, de nem vonul vissza a közélettől: a mogyoródi Értéktár Bizottság 
tagja lesz. Az újságíró-szerkesztővel a múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, még a vészhelyzeti korlá-
tozások előtt.

elnyerte a CACIB minősítést (nemzetkö-
zi kiállításokon a legszebb kutyák kapják 
– a szerk.), és az egyik legeredménye-
sebb képzett kutya a kuvaszok között, ő 
volt az első vizsgázott polgárőr szolgálati 
kuvasz, és számos bemutató sztárja. Sok 
szép kiskutyánk született az évek során, 
de fájdalom, az új tulajdonosok ritkán 
viszik őket kiállításra. Pedig bevallom, 
néha külön biztatom erre a gazdákat!
MM: Ha jól tudom, az újságírással is a 
hobbijai révén került kapcsolatba.
WK: Igen, az első cikkem a Kertészet 
és Szőlészet című újságban jelent meg, 
és én voltam az „A kutya” és a Kutyas-
port újság főszerkesztője is. Eredetileg 
földrajztanár vagyok, és Budapesten a 
VII., majd a XII. kerületben tanítottam. 
Később iskolaigazgató, majd a Közép-
magyarországi Tankerület igazgatója 
lettem. Ám amikor a tankerületek 1996-
ban megszűntek, már nem tértem vissza 
a szakmához. Felső vezetői beosztásban 
dolgoztam először egy multinacioná-

lis, – majd többek közt 
tankönyveket is készítő 
hazai vállalatnál. Újságot 
a rendszerváltás óta ké-
szítek, ekkor kérdeztem 
meg a dunakeszi pol-
gármestert, hogy miért 
szűnt meg a helyi újság. 
Ő pedig visszakérdezett: 
„megcsinálod?” Így kez-
dődött a kapcsolatom az 
önkormányzati újságok-
kal. Voltak olyan évek, 

amikor egyszerre hat település lapját ké-
szítettem.
MM: Mogyoródra a kétezres évek elején 
érkezett…
WK: Igen, 2001-ben pályáztam meg 
először az újság készítését. Akkor még 
nem engem választottak, de néhány hó-
nap múlva felhívtak, nem vállalnám-e el 
mégis. Kilenc év után aztán más nyerte 
el a pályázatot, én viszont nem adtam 
föl, kiadtam a saját lapomat, a Kilátó Ká-
polnát, hat éven keresztül láttam el hí-
rekkel a mogyoródiakat. 2014-ben ismét 
engem választott a képviselő-testület, 
és egészen mostanáig szerkesztettem a 
Krónikát. Ez alatt a két évtized alatt nem 
csak alaposan megismertem Mogyo-
ródot, számos kedves ismerősre, barát-
ra találtam itt. Most sem búcsúzom: itt 
maradok, csak más módon. Hatalmas 
megtiszteltetés ért: meghívtak az Érték-
tár Bizottságba, ahová egyébként csak 
helyieket delegálnak. Így folytatom tehát 
a munkát a nagyközségért.

Önkormányzati hírek
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Mogyorod palantak fel oldal.indd   1 2020.03.30.   14:01:22

Ifjak a település élén
Hét ifjú mogyoródi diák részvételével megalakult a Mogyoródi Ifjúsági 
Testület. Céljuk, hogy a fiatalokat is bevonják a nagyközség vérkeringésébe.

Mivel Mogyoródnak nincs középiskolá-
ja, így a fiatalok a negyedik, de legkésőbb 
a nyolcadik általános elvégzése után más 
városokban, Gödöllőn, Budapesten ta-
nulnak tovább, és onnantól kezdve ott 
keresnek maguknak programokat. Ezen 
szeretne változtatni a Mogyoródi Ifjúsági 
Testület, akik március közepén alakultak, 
s akiket Babják Gábor képviselő fog segí-
teni. Az elnök Bagaméri Klaudia végzős 
gimnazista a gödöllői Premontrei Iskola-
központban. Az alelnök, Szlanicska Ba-
lázs szintén az idén érettségizik, ő Újpes-
ten tanul és a Mogyoród FC-ben focizik. 
Szintén elnökségi tag a 16 éves Prondvai 
Nóra. Ő, ahogy a vele egyidős Klacsán 
Réka, akrobatikus táncban jeleskedik. 
A  Szent László Általános Iskola két he-
tedikese, diákönkormányzati elnök Dráb 
Benedek és a Mogyoród KSK-ban játszó 
Farkas Barnabás a legfiatalabb tagjai a ta-
nácsnak. A legidősebb pedig az ELTE 20 
éves gyógypedagógus hallgatója, Hor-
váth Kamilla, aki Klaudiával együtt évek 

óta önkénteskedik a szalézi nővérek által 
szervezett oratóriumban, és két éve az or-
szágos szalézi táborok stábját is erősíti.

A fiatalok munkacsoportokat alakítot-
tak. A külkapcsolat és marketing a kö-
zösségépítésért felel: jelen lesznek a ma 
divatos összes online platformon, emel-
lett felveszik a kapcsolatot a környező 
települések diáktanácsaival. Már az első 
napokban egy kihívást kaptak az Ifjúsági 
Összefogástól: piros szíveket ragasztottak 

az ablakukra, hogy megmutassák: ők ott-
hon maradtak, és köszönik mindenkinek, 
akik most értük dolgoznak. A Kulturá-
lis és Sportbizottság rendezvényeket fog 
szervezni, természetesen a járványveszély 
elmúlta után. Már vannak terveik, többek 
között egy pizsama parti… A Szociális és 
Pénzügyi Bizottságuk egyrészt segít a rá-
szorulóknak, illetve szórólapokat, kitűző-
ket és egyenpólókat gyárt, melyeket majd 
a rendezvényeken fognak használni.

HIRDETÉS
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„A népdalkör köt Mogyoródhoz”
Tóth László, a Jakab Mihály Népdalkör 
oszlopos tagja teljesen meglepődött, 
amikor a kultúra napi díjátadón elsőként 
őt szólították a színpadra.

– Semmit sem tudtam róla, a feleségem 
kitűnő konspirátor volt – nevetett. – Na-
gyon megtisztelő számomra ez a díj, fő-
leg azért, mert én amolyan „gyüttment” 
vagyok itt Mogyoródon. Eredetileg Me-

zőkövesden születtem, és a nyolc vanas 
években kerültem ide. Akkoriban Bu-
dapesten, az Astoriánál laktunk, és egy 
szőlőt béreltünk itt a mogyoródi hegyen. 
Aztán a lányaink férjhez mentek, mi pe-
dig ide költöztünk. Egy nap lesétáltam 
bort venni a faluba. Rácz Laci barátom 
behívott a pincébe, s megkérdezte: „Éne-
kelni szeretsz-e?” Így kezdődött minden 
– emlékezett vissza Laci bácsi. – Akkor, 
a kétezres évek elején még a nagy öre-
gek jártak oda. Azóta persze én is sző-
lészkedem és énekelek, verset mondok 
rendszeresen. De a népdalkör köt igazán 
Mogyoródhoz. „Olyan, mintha mindig 
köztünk lettél volna” – mondták egyszer 
nekem, s szívemből én is így érzem.

„… mi Péterünk”
Dr. Dér Péter tíz év-
vel ezelőtt érkezett 
Mo gyoródra: egy 
évvel később vette 
át a Kígyó Patika ve-
zetését. Nem kel lett 
hozzá sok idő, hogy 
személyisége min den kit ma gával ragad-
jon, és nem csak az egészségügyi problé-
mák ese tén kérjük ki a véleményét, ha-
nem a főző ver senyeken is.

– Nem mindegy, hogy az ember gyógy-
szerészként vagy boltosként áll a  tára 
mögött. Nekem nagyon fontos, hogy 
egészségügyi ellátást is adjak, és ne csak 
osztogassam a gyógyszert – osztotta meg 
hitvallását dr. Dér Péter. – Ennek persze 
az is velejárója, hogy kiveszem a részem 
a település életéből: benne vagyok az 
egészségnap szervezésében, és a nyugdíjas 
klubbal karöltve elindítottuk az egészség-
megtartó előadásokat. Elő ször csak klub-
délutánként, hogy be szél gessünk, majd 
igény lett arra, hogy minden alkalommal 
más-más témát járjunk körbe. 

Én alapjában véve „lusta ember” va-
gyok. Ezért fontos, hogy a beteg tájé ko-
zott legyen, mert az az én munkámat 
könnyíti meg. 

A Juhász Jácint-díjnak nagyon örülök, 
de magamban mindig hozzá teszem: én 
ezt az „egészség”-kultúráért való munká-
mért kaptam. Ez ugyanis az, ami kiemel-
ten fontos számomra.

Ajándék a nyugdíj előtt
Sokan csodálkoztak a Juhász Jácint 
Művelődési Ház nyugdíjba készülő 
munkatársa, Pásztor Lászlóné Magdus 
díjazásán, ő maga is. Pedig az asszony 
huszonkét éve minden egyes rendez-
vényen ott volt, mi több, tevékenyen 
részt is vett bennük az elejétől a végé-
ig. Ő volt a legkisebb fogaskerék a gé-
pezetben, a láthatatlan segítség: az in-
tézmény takarítója, aki segített széket 
pakolni, berendezni a termeket, majd 
a mulatság után kitakarítani azokat.

– Eredetileg élelmiszeripari iskolát 
végeztem, majd a gyermekeim szü-

letése után 
helyezkedtem 
el a művelő-
dési házban. 
Sze ret tem itt 
dolgoz ni, sze-
rettem min-
den egyes ün-
nepet, amit 
együtt meg-

éltem a tele püléssel – fej tegette Mag-
dus. – A  leg emlé ke zetesebbek a régi 
Szent László heti ünnepek, ami kor 
hatvan főre bográcsoz tunk az iskola 
kertjében. Reggel kilenctől hajnal fél 
kettőig talpon voltunk.

Magdi március közepén teszi le 
a munkát. Nem fog unatkozni, tovább-
ra is jár majd az egyházi énekkarba, 
amely nek gyerekkora óta tagja.

BEMUTATJUK A JUHÁSZ 
JÁCINT-DÍJAZOTTAKAT

Az utolsó pillanatig a legnagyobb titokban tartották, hogy kik azok, akik az idei évben átvehetik 
a Juhász Jácint-díjat. Csak a díjazottak legközelebbi hozzátartozóit avatta be az önkormányzat, 

ők maguk nem is tudtak róla. A közel egy évtizede létrehozott elismerést a Kultúra Napja 
alkalmából évről évre azok kapják, akik a legtöbbet tesznek Mogyoród kulturális életéért.

Kultúra

Együtt énekeltünk 
VERÉB TAMÁSSAL
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Fantasztikus bulihangulatot varázsolt Veréb Tamás a nőnapi ün-
nepségen. Akkor még csak sejteni lehetett, hogy a járvány miatt egy 
ideig nem fogunk közösen ünnepelni, milyen jó, hogy március 8-án 

kimulattuk magunkat!

Teljesen megtelt a Szent László Álta-
lános Iskola tornaterme március 8-án, 
mire a fellépő sztár, Veréb Tamás, pop- 
és musical énekes megérkezett. Min-
den hölgy gyönyörű papírvirágot szo-
rongatott a kezében, ezt a szervezőktől 
kapták és Nagy Réka és Almási-Kiss 
Zsuzsanna keze munkáját dicsérik. 

Tamás szinte az első perctől fogva az 
egekbe emelte a hangulatot: elővette 
a legismertebb musicalslágereket, az 
idősebb korosztály kedvéért pedig ré-
gebbi számokat is énekelt. 

– Elhoztam Frank Sinatra örök 
klasszikusát, a „Mogyoród, Mogyo-
ródot”, jaj bocsánat New York, New 
Yorkot – viccelődött, s az egész terem 

nevetett. Innentől már szinte bármit 
énekelhetett, a közönség oda volt érte.

Tamás rutinos előadóként fokozta a 
hangulatot, s végül rávette a hallgató-
ságot, hogy vele együtt énekeljenek. A 
legbátrabb Babják Gábor volt, persze 
nem véletlenül: Gábornak már van ru-
tinja ebben, hiszen két együt-
tesben is játszik. Mire eljött az 
utolsó szám, a Rómeó és Júlia 
musical főcímdala, minden-
ki lelkesen tapsolt, s a csapat 
hatalmas ováció közben távo-
zott. Előtte persze még koc-
cintottak a nézőkkel, és aki 
akart, közös szelfit is lőhetett 
a művészekkel.

Együtt énekeltünk 
VERÉB TAMÁSSAL



Tündéri, barna hajú és kék szemű hercegnő 
született január másodikán, rövid vajúdás 
után, császármetszéssel. Kaputa Tamarát, 
az év első mogyoródi kisbabáját Trabal-
ka Szilvia a Községünkért Mogyoródért 
Alapítvánnyal még a koronavírus-járvány 
megszorításai előtt üdvözölte a nagyközség 
lakóinak soraiban.

TAMARA AZ ÉV ELSŐ 
MOGYORÓDI BABÁJA

Hatalmas pelenkacsomaggal állított be Trabalka Szilvia és Ka-
pitány Attila a Kaputa családhoz, hogy köszöntse a nemrég 
született kis Tamarát, az idei év első helyi újszülöttjét. 

Szülei, Kaputa Tamás és Enikő nemrégiben költöztek Mo-
gyoródra nagyobbik lányukkal, Olíviával. A 3,5 éves kis-
gyermek hamar beilleszkedett a Pillangós Óvoda Kisvakond 
csoportjába, fél év múlva pedig hatalmas változás történt az 
életében: január másodikán világra jött a kishúga, Tamara.

Civil élet
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TAMARA AZ ÉV ELSŐ 
MOGYORÓDI BABÁJA

első, természetes szülésem után lábon jöttem ki a szülőszobá-
ból, most pedig csak másnap délután tudtam először kikászá-
lódni az ágyból. A fejfájást megúsztam, de a vágás nagyon fájt. 
A férjem segített fürödni és mozogni – részletezte a kétgyerme-
kes édesanya. 

Élet a karanténban
Egy héttel később azonban már Enikő is szaladgált: nem is na-
gyon volt más választása, hiszen otthon várta őket a tűzről pat-
tant Olívia, aki hatalmas örömmel fogadta a kistesót. A kislány 
január végéig nem járt óvodába, hogy ne hozzon haza semmi-
lyen fertőzést, és most is otthon tölti a napjait a járvány miatt.

– Itthon vagyunk, karanténban. Olívia minden nap az udvaron 
játszik, Tamarát csak akkor viszem ki levegőzni, ha nem fúj na-
gyon a szél. A férjem még bejár dolgozni – szájmaszkban és kesz-
tyűben –, de mivel autók értékesítésével foglalkozik, ami most 
nem túl kelendő termék, szerencsére nem találkozik sok ember-
rel – magyarázta Enikő. – Nehéz volt összehangolni a két gyerek 
napi rutinját: hogy egyszerre aludjanak, és ne zavarják egymást 
a pihenésben. Időnként nagyokat sétálunk a környékünkön, itt 
nem jár a madár sem, csak néhány bocival találkozunk.

Babákkal a vírus idején
Bár a kórházakban a járvány miatt látogatási tilalom 
van, az apás szüléseket a továbbiakban is lehetővé teszik, 
amennyiben az apuka nem mutat koronavírus-fertőzésre 
utaló jeleket. – Az anya komoly lelki támogatást kap az 
apától a szülés során, köztudott, hogy a császármetszések 
esélyét is csökkenti az apa jelenléte – indokolta a döntést 
az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján dr. Müller Cecília 
országos tisztifőorvos.

A csecsemők és a kisgyerekek a kötelező oltásokat is 
megkapják a kor szerinti oltási rend szerint. Ahogy ed-
dig, ez ügyben most is időpontot kell kérni a csecsemő 
tanácsadással egybekötött, egészséges gyermekeket foga-
dó rendelésre. A legkisebbek védelme érdekében azt ajánl-
ják: még babakocsiban se vigyék őket a forgalmas utcákra, 
ahol más emberek is járnak. Ha nincs kert, a levegőztetést 
inkább a lakásban, nyitott ablaknál oldják meg.

Tudták, hogy 
hamarabb jön
– A 38. hétre született, de nem 
volt pici baba: 3500 grammal és 
56 centivel jött a világra. Érez-
tem, hogy ő is hamarabb érke-
zik majd, mivel a nővére is két 
héttel korábban bújt ki a pocak-
ból. Így aztán előre készültünk, 
a kórházi csomagomat már a 
kilencedik hónap elején össze-
pakoltam – emlékezett vissza 
Enikő. – Tudtuk, Tamara bizto-
san császármetszéssel jön a világra. Nem fordult ugyanis be a 
szülőcsatornába, szó szerint ült a hasamban. Mondták is előre 
az orvosok, hogy nagyon kevés időnk lesz, ha beindulnak a fá-
jások, vagy elfolyik a magzatvíz. Ebben a farfekvéses pozíció-
ban ugyanis előre eshet a köldökzsinór, ami nagyon veszélyes 
lehet a babára nézve – osztotta meg velünk Enikő. 

Külön nehezítette a helyzetet, hogy Enikő választott orvosa a 
Hatvani Albert Schweitzer Kórházban dolgozik, így oda kellett 
volna mihamarabb beérni.

Villámgyors szülés
– Január 14-re voltam kiírva, és újév másnapján mentünk 
NST-re (vizsgálat, melynek során a magzat mozgását, méhen 
belüli állapotát, a méh reakcióit, a magzat szívműködését és a 
méhösszehúzódások erősségét figyelik - a szerk.). Ekkor már 
voltak enyhe fájásaim, ezt a gép is kimutatta. A dokim azt 
mondta: most már nem szívesen enged haza, egyszerűbb len-
ne, ha azonnal befeküdnék. Készültem erre: minden holmim 
a kocsiban volt. A férjem még 1-2 dologért hazaszaladt, de 
mire délután visszatért, a fájások már fel is erősödtek, és este 
hat után két perccel megszületett Tamara – folytatta a büszke 
édesanya. – Szerencsére minden rendben ment, pedig a mag-
zatburok olyan vékony volt, hogy bármikor megrepedhetett 
volna, ezzel veszélybe sodorva a picit – mondta Enikő. – A csá-
szármetszés fájdalmas és nehéz, testileg és lelkileg egyaránt. Az FO
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ALEXANDRA, 
az inspiráló tehetség

Ifjú mogyoródi kutató kapta meg az idei évben a Leginspirálóbb 
Fiatal Tehetség Díját. Dr. Farkas Alexandrával az életében mindig 
jelen lévő kíváncsiságról, fő kutatási területéről, a nagyközönség 

számára kevésbé ismert dunavirág kérészekről, és persze 
a díjátadó gáláról is beszélgettünk.

Sciencia Aranyérmet, ahol 
szintén nagyon szigorú krité-
riumoknak kellett megfelelnie. 
Most pedig ő az ország Legins-
pirálóbb Fiatal Tehetsége. De 
ezzel nagyon előre szaladtunk.

Lábát törte
 a tudományért
A történet a Farkas család 
mogyoródi házának emeleti 
szobájában kezdődik, ahol a 
kis Alexandra felnevelkedett. 
Édesanyja, Ilonka fodrászként 
dolgozott a házuk melletti 
szalonban, így a falu minden 
lakosa látta felnőni a mindig 
kíváncsi, okos kislányt. Akkor 
is tudták, hogy megy a sora, 
mikor már a közeli Gödöllő-
re járt iskolába, a Premontrei 
Szent Norbert Gimnáziumba.

– Az az én legnagyobb ba-
jom, hogy minden érdekel, s 
így volt ez már gyerekkorom-
ban is. Volt, hogy betegen sza-
ladtam ki a kertbe egy érdekes 
természeti jelenséget lefényké-
pezni, és bizony a lábamat is 
törtem már a tudomány kedvé-
ért. Épp csodálatos világító fel-
hőket kerestem az égen és elő-
kaptam a fényképezőgépet, de 
amikor kinyitottam a sötétben 
az ablakot, nem vettem észre, 
hogy a párkányon egy súlyzó 
is van… – mosolyog Alexand-
ra. – Az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen az 
aranybányákkal foglalkoztam, 
így megkerestem a Miskolci 
Egyetem egyik oktatóját, és a 
segítségével eljutottam egy om-
ladozó középkori telkibányai 
aranytárnába. Az egyetemen 
földtudományokat tanultam, 
a doktorimat pedig a vikingek 

Mosolygós fiatal lány vezet be 
mogyoródi házuk tágas nap-
palijába. Latolgatom magam-
ban, mennyi idős is lehet, első 
ránézésre 18 is alig múlt el. 
Persze, biztos több ennél – szól 
közbe a józan eszem, hiszen 
már végzett táj- és környezet-

kutató geográfus, doktori foko-
zatot szerzett az ELTE-n, régóta 
ír az Élet és Tudományba, és 
már a második munkahelyén 
– a Szent István Egyetem Mé-
diaközpontjában – is évek óta 
dolgozik. Korábban az Ökoló-
giai Kutatóközpontnál a duna-

virág kérészeket tanulmányoz-
ta, megmentésük érdekében 
pedig megkapta a Nemzet Fi-
atal Tehetségeiért Ösztöndíjat. 
Több más szakmai elismerést is 
elnyert, például a Roska Tamás 
ezüstérmet, amit az egész élet-
út alapján adnak, vagy a Pro  

Civil élet
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iránytűjéből, a napkőből, és a 
dunavirág kérészek megmen-
téséből írtam.

Kérészek nyomában
A dunavirág kérészek kitünte-
tett szerepet töltenek be az ifjú 
kutató életében: kutató kol-
légáival és kedvesével, Potyó 
Imrével, aki az ország egyik 
legkitűnőbb természetfotósa, 
minden nyáron fejlámpával 
járnak vizsgálni őket, és egy 
nagyszabású akciót is szervez-
tek a megmentésükre.  

– Ők azok, akik a „nyári 
hóesésért” felelősek: ha a raj-
zásuk közelében valamilyen 
fényforrás található, például 
egy folyót átszelő hídon, akkor 
ezrével szállnak a fény felé. Ez 
persze nem tesz túl jót nekik, 
hiszen rövid életük végén a fo-
lyóvíz helyett a betonra esnek, 
és nem tudnak szaporodni sem 
– mondja a kutató. –§ A duna-

Az első díj, amire nem 
pályázott
Alexandrára a tudományos 
berkek után most a nagykö-
zönség is felfigyelt.

– Egyszer csak rám írtak a 
Facebookon, hogy adjam meg 
a mobilszámom, mert jelöltek 
erre a díjra. Négyen: Zséda, 
Nánási Pál, Sajószegi Veronika 
és Kovács Ági ajánlottak inspi-
ráló személyeket, hét kategóri-
ában 3-3 főt. Ezek közül voltam 
én az egyik, közülünk pedig 
egy online szavazás keretében 
a nagyközönség választott. Na-
gyon meglepődtem, mert még 

sosem kaptam úgy díjat, hogy 
ne írtam volna pályázatot, 
hogy ne dolgoztam volna érte 
– nevet Alexandra. – A díj ré-
sze volt, hogy az estélyre min-
denki kapott sminket, frizurát, 
ruhát, sőt profi fotók és kisfil-
mek is készültek rólunk. Már 
eleve a jelölés is megtisztelt, de 
azt hittem, menten kiugrik a 
szívem, amikor meghallottam 
a gálán a nevem, hogy én nyer-
tem. Pláne, hogy a kategória 
másik két jelöltje – Gera Ma-
rina Nemzetközy Emmy-díjas 
színésznő és Cserháti-Herold 
Janka, a hormonmentes.hu 
termékenységtudat-szakér-
tője – is fantasztikus munkát 
végez. Azért is örülök ennek 
a díjnak, mert küldetésemnek 
tartom a tudomány népszerű-
sítését, és ez az elismerés, úgy 
érzem, sokat segít majd ebben 
engem.

Alighanem igaza is van: a 
másfél órás beszélgetés alatt 
többet tanultam tőle biológi-
ából, mint a gimnázium négy 
éve alatt. A bennem az inter-
jú elején felmerült kérdésre 
azonban mégsem kaptam 
választ, így távozóban, a ka-
puban – biztos, ami biztos – 
feltettem.

– Szerinted mennyi? – kér-
dezett vissza nevetve...

A dunavirág kérészek 
2012-ben tértek vissza a 
Dunára, amikor a folyó 
vize a bécsi és a dél-pesti 
szennyvíztisztító fejleszté-
se után sokkal tisztább lett. 
A tiszavirág kérészekhez 
hasonlóan ők is csupán két 
óráig élnek, a rajzásukat 
azonban nem lehet napra 
pontosan megjósolni: bár-
mikor lehet augusztustól 
szeptemberig.

virág mentőakciót első körben 
a tahitótfalui Duna-hídnál ta-
lálható kérészek megmentésé-
ért szerveztük. Megvizsgáltuk, 
milyen fénnyel tudnánk a híd 
lámpáitól elcsalogatni és a víz 
közelében tartani őket. Sok-
szor nem volt könnyű dolgunk, 
mert a mérésekhez néhányukat 
meg kellett vizsgálni, és ugye 
csak két óráig élnek… A ku-
tatás azonban sikerült, azóta a 
kérészeket kék ledlámpák csa-
logatják a híd alá, és több Duna 
melletti település is érdeklődött 
már a módszerünk iránt.
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Jézus keresztre feszítését követően bezárkóztak az apostolok – épp úgy, ahogyan mi tesszük 
most a koronavírus miatt. Miklós atya arra biztat, hogy ebben a kivételes helyzetben forduljunk 

Krisztus felé, hogy amikor vége lesz, megtisztult lélekkel ünnepelhessünk majd.

Olyan húsvétunk lesz, 
mint az apostoloknak

Március 22-től, nagyböjt negyedik vasárnapjától a koronavírus-
járvány miatt nem tartanak nyilvános szentmiséket és szertartá-
sokat. Aznap este a mogyoródi Szent Mihály Főangyal Templom 
miséjét már online közvetítésen követhették a hívek, a templom-
ban személyesen csak Miklós atya és a Don Bosco nővérek lehet-
tek jelen. A plébános a szentségimádási nap végeztével, a szent-
misét megelőzően kihozta a templom elé a legméltóságosabb 
Oltáriszentséget és megáldotta a falut, annak minden lakóját és 
minden embert. A hívők pedig az ablakokban állva egy szál égő 
gyertyával fogadták az áldást.

– Egyszerre vagyok pap, kántor, ministráns, sekrestyés, fel-
világosító és operatőr. Minden misét és a lelki gyakorlatokat 
is online közvetítem a zárt Facebook-csoportunkban. A jár-
ványveszély most megkívánja, hogy a lehető legszigorúbban 
betartsuk az ajánlásokat. Ha otthon maradunk 
és nem találkozunk, akkor nem adunk módot és 
lehetőséget a megfertőződésnek, és ezzel betart-
juk az ötödik parancsolatot: „Ne ölj!” – fogalma-
zott Miklós atya. – A közelgő ünnep miatt sem 
tehetünk kivételt. Az idei húsvétunk olyan lesz, 
mint az apostoloké volt. Abban az időben, ami-
kor Jézust keresztre feszítették, az apostolok kö-
zül egyedül János állt ott a kereszt alatt. A többiek 
bezárkóztak, mert féltek. Épp ezt tesszük most 
mi is. Egy nagy különbséggel: nekünk ma a tech-

nikának köszönhetően több kapcsolatunk van a külvilággal, ott-
honaink rabjaként kevésbé vagyunk a többi embertől elzárva.

Miklós atya teljesen biztos benne, hogy egyszer vége lesz en-
nek és lesz feltámadás, amikor nagy örömmel és tiszta lélekkel 
ünnepelhetjük az Eucharistiát.

– Isten nem hagyott el minket, gondoskodik rólunk. Nagy-
pénteken Jézus értünk imádkozik, a mi bűneink bocsánatáért – 
folytatta. – S hogy nekünk mi a dolgunk? Egy új, megtisztult lel-
kiállapotba kerülni, mérlegelni, hogy mi az, ami igazán fontos, 
mi az, ami igazán boldoggá tesz? Nem a tárgyak számítanak, 
hanem a lélek! Nem a mulandó javak, hanem az örökélet, az, 
hogy hol kell majd örökké élnem: a kárhozatban, vagy az üdvös-
ségben. El kell engedni azt is, hogy mi irányítunk: hiszen most 
mutatja meg ez a szabad szemmel nem látható, de még csak 

nem is élő vírus, hogy ez nagyon nem így van! 
Egyetlen egy dolognak vagyunk az urai: képesek 
vagyunk szabadon dönteni a saját üdvösségünk 
ellen és mellett! 

Azt tanácsolom, éljük meg apostoli módon a 
húsvétot. Olvassuk sokat a Szentírást, különösen 
János evangéliumát. Ha valaki nincs a Faceboo-
kon, és nem tud a mogyoródi hívek zárt csoport-
jához csatlakozni, annak ajánlom a közmédiá-
ban, rádióban közvetített miséket. Mindenkinek 
Allellujás Húsvéti Ünnepet kívánok!

Hitélet
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Az immunrendszer nem egy olyan szerv, mint mondjuk a szív 
vagy a tüdő, hanem az egész szervezetünkben folyamatosan ke-
ring, jelen van. Működése során olyan anyagokat használ, amelyek 
a kommunikációt szolgálják. A legfőbb ezek közül a hisztamin. A 
hisztamin kitágítja az ereket, elősegítve, hogy az immunrendszer 
sejtjei eljussanak oda, ahol a baj van, illetve működésre készteti 
az immunrendszer sejtjeit. Normál esetben ez kifejezetten jó. Az  
allergiások immunrendszere viszont olyan anyagokat azonosít 
behatolóként, kórokozóként, amelyekkel nap mint nap találko-
zik, és amelyekre egyáltalán nem kellene reagálnia. 

Az allergia kezelésének legfontosabb mozzanata épp ezért az, 
hogy ennek a hírvivő molekulának, a hisztaminnak a felszaba-
dulását gátoljuk, vagy a hatását csökkentsük: erre valók az an-
tihisztaminok. A másik lehetőség természetesen a megelőzés, 
vagyis az allergénnel való találkozás kerülése. Léteznek olyan 
terápiák, ahol úgymond túlterheljük az allergénnel az immun-
rendszert, vagyis megtanítjuk arra, hogy nem kell reagálnia. De 
ez utóbbi csak orvosi felügyelettel kivitelezhető.  

Az allergia súlyosabb formája, amikor az immunrendszert 
olyan mértékben felébreszti az allergén, hogy általános gyulla-
dás, esetleg sokk alakul ki, ezt hívjuk anafilaxiás sokknak. Ilyen-
nel méh-, darázscsípés vagy mogyoróallergia esetében találko-
zunk. Az, hogy milyen tünetek fognak jelentkezni, függ magától 
az allergéntől, illetve természetesen annak mennyiségétől is. 

 A tavasz legbiztosabb jele, hogy kizöldülnek a fák 
és szirmaikat bontják a virágok. Ezzel együtt óramű 
pontossággal érkezik meg sok ember életébe, mint egy 
kellemetlen vendég, az allergia. Dr. Dér Péter összeszed-
te a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan lehet 
elviselhetőbb az allergiaszezon. Gyógyszerészünk kitért 
az allergia és a koronavírus kapcsolatára is.

KEZDŐDIK 
az allergiaszezon!

Ami nagyon fontos a kezelés során, 
hogy az antihisztaminokat (lehetnek tabletták, szopo-
gatós tabletták, oldatok) szedni kell egészen addig, amíg az al-
lergénnel találkozunk. Hatásuk ugyanis csak addig van, amíg 
a vérben a hatóanyag jelen van. Ha nem kezeljük az allergiát, 
akkor főleg a légúti – tehát a belélegzett – allergének esetében 
nyálkahártya-szűkület alakulhat ki, amely a jelenleg keringő ko-
ronavírus esetében komoly kockázati tényező, mind a megfertő-
ződés gyakorisága, mind  a lefolyás súlyossága tekintetében. De 
megjegyzem, hogy egyéb esetekben is felső légúti fertőzésekre 
hajlamosít a kezeletlen allergia. A kezeletlen légúti allergia kró-
nikus gyulladássá alakulhat, melyet már asztmának nevezünk. 

Gyakori kérdés az, hogy mennyire veszélyesek ezek a gyógy-
szerek. Az antihisztaminok leggyakoribb mellékhatása az, hogy 
álmosítanak, amely nem feltétlenül és nem azonos módon je-
lentkezik a különféle hatóanyagoknál. Jelenleg, miután kiterjed-
ten alkalmazzuk mindegyiket, sokszor hosszabb távon is, tud-
juk azt, hogy biztonságosak, és sokkal kisebb kockázatot jelent a 
szedésük, mint ha valaki nem kezeli az allergiáját. 

Végezetül pedig a kalciumról: ellentétben a szájhagyomány-
nyal, az allergiás tünetek kezelésére, megelőzésére nem alkal-
mas. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, főleg olyankor, ha va-
laki például valamilyen erősebb allergénre allergiás (pld. méh, 
darázs, mogyoró), mert ott a nem megfelelő terápiaválasztás a 
beteg életébe kerülhet.  Dr. Dér Péter

Egészségünkért

HIRDETÉS

JANKOVICSNÉ DR. KOZMA JULIANNA • ÜGYVÉD

Mobil: (30) 950-1530   Telefon: (28) 441-002
2146 Mogyoród, Őzike u. 10.

jankovicsne@upcmail.hu §
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BELEFULLADUNK 
AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTBE?

Legalább tíz olyan hely van Mogyoródon és környékén, amit rendszeresen elcsúfít az oda 
lerakott illegális szemét. Az önkormányzatnak vannak ugyan eszközei, de a hatósági eljárás 

önmagában nem elegendő, itt lakossági összefogásra is szükség lenne!

Autógumi, építési törmelék, 
kommunális és veszélyes hul-
ladék. A szeméthegy az egyik 
napról a másikra jelenik meg 
és kezd el növekedni egy-egy 
helyen. Az ott lakók, és sok-
szor a szennyezett ingatlan 
tulajdonosa is tehetetlen: ha 
nem találják meg a szemete-
lőt, akkor bizony rájuk marad 
az eltakarítás.

– Nálunk minden évben 
probléma a szemét, az idén 
reméltem, hogy más lesz a 
helyzet, de sajnos tévedtem. 
Ahogy beköszöntött a tavasz, 
megjelentek a csúf hulladék-
hegyek – panaszolta Farkas 
Zoltán kukukkhegyi lakos.  
– A tettesek a szántóföldekhez 
pakolnak, és szinte lehetetlen 
őket rajtakapni. Tavaly egy-
szer sikerült lefotóznom egy 
kisteherautót lerakodás köz-
ben, de többször nem. 

A probléma nem egyedi. 
Tenki Péter aljegyző kér-
désünkre tíz olyan helyet is 
felsorolt Mogyoródon, ahol 
rendszeres az illegális szemét-
lerakás.

– Amikor bejelentést ka-
punk, akkor meg kell vizsgál-
nunk és ki kell derítenünk, 
hogy pontosan hol, mennyi 
szemetet raktak le, és ki tette 

azt. A hulladékot csak a ható-
sági eljárás lezárultával lehet 
elvitetni. Ezt a lerakó köte-
les megtenni, abban az eset-
ben persze, ha megtaláljuk. 
Amennyiben nem kerül elő, 
úgy az ingatlan tulajdonosát 
kötelezzük erre – magyarázta.

Felmerül a kérdés: ki rakja 
egyáltalán le a szemetet?

– Ennek egy részét a helyi 
lakosok rakják le: a felesleges 
dolgaikat, zöldhulladékaikat 
kiviszik a határba, ahelyett, 
hogy elszállíttatnák a hulla-
dékkezelővel. Aki rendesen 
fizeti az egyébként kötelező 
szemétszállítási díjat, ahhoz 
évente egyszer házhoz men-
nek a lomokért. A sittet, fes-
tékmaradványt és a veszélyes 
anyagokat viszont az erre ki-

jelölt lerakókba kell vinni, azt 
senki sem szállítja el – foly-
tatta Tenki Péter. – A szemét 
másik részét az úgynevezett 
„vállalkozók” rakják le, akik 
például fillérekért szemétszál-
lítást vállalnak. Volt egy olyan 
esetünk, ahol a kupacban ta-
lált információk egy budapes-
ti céghez vezettek. Kiderült, 
hogy 20 ezer forintért vállalta 
egy ember, hogy elszállítja a 
szemetüket. Ide került a Hun-
garoring mellé, az illegális le-
rakatba.

Az aljegyző szerint a hulla-
dékhegyek ellen a lakosok is 
tehetnek.

– Az egyik erdőben például 
rendszeresen raknak le sze-
metet, és a terület tulajdonosa 
most már lezárta az oda veze-

tő utat. Sajnos azonban nem 
lehet minden utat lezárni, 
mindenhová őrt állítani.

A kamerás megfigyelés jó 
ötlet lenne, csak jogilag ne-
héz kivitelezni: közterületet 
ugyanis csak a közterület-
felügyelettel rendelkező ön-
kormányzat, vagy a rendőr-
ség figyelhet meg, a kiépítés 
ráadásul rengeteg pénzbe is 
kerülne – magyarázta Tenki 
Péter. – A legjobb az lenne, 
ha mindenki próbálna éber 
lenni a saját portája kör-
nyékén, és ha gyanús autót 
lát, fényképezzen és írja fel 
a rendszámot! A magunk ré-
széről pedig próbáljunk meg 
komposztálni, és ügyeljünk, 
hogy egy papírzsebkendőt se 
ejtsünk el!

Zöldülő
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Drágán megfizet, 
aki avart éget

Március 22-től tilos az avar és a kerti hulladék égetése, a szabályszegők 
pedig komoly bírságra számíthatnak. Idén a koronavírus-járvány miatt 

korábban rendelték el a korlátozást.

Paulovics Géza polgármester 
március 22-én rendkívüli hatá-
rozatot hozott, miszerint tilos 
az avar és kerti hulladék ége-
tése Mogyoród kül- és belte-
rületén egyaránt. Alapesetben 
hetente három alkalommal 
lehetne égetni a növényzetet, 
az avart és növényi hulladé-
kot a szeptember 15-től április  
15-ig terjedő időszakban, ám 
a mostani intézkedés felülírja 
ezt a szabályt. 

– A rendkívüli helyzetben, 
a koronavírus-járvány miatt 
ajánlott naponta akár több-
ször is szellőztetni, hogy tiszta 
legyen a levegő az életterünk-
ben. Ezt viszont nem lehet 
megtenni, ha a faluban füst 
terjeng a tűzgyújtások miatt 
– indokolta meg a döntést. 
– Friss levegőre mindenki-
nek szüksége van, tekintettel 
kell lenni embertársainkra is, 
akiknek lehet, hogy a szellőz-
tetés az egyetlen lehetőségük 
a levegőzésre.

Amennyiben külterületen 
van ingatlanunk, akkor sem 
égethetünk! Ezt csak legfel-
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jebb 10 hektáron lehetne meg-
tenni az őszi és téli időszakban 
(szeptember 15. és április 15. 
között). Ám ekkor is be kell je-
lenteni a katasztrófavédelem-
nél, hogy mekkora területen, 
mikor és pontosan hol fogunk 
égetni.

Az intézkedés visszavonásig 
érvényes, és aki megszegi, az 
komoly, akár félmillió forintos 
bírságra is számíthat. Ráadásul 
ezt még a tűzoltók kiszállási 
díja is megdrágíthatja, ha őket 
is ki kell hívni a tűz eloltásá-
hoz.

Az égetésnél léteznek ma 
már sok kal környezetbará-
tabb mód sze rek, ilyen a kom-
posz tá lás vagy a zöldhulladék 
zsáko lása és elszállíttatása. 
A  zöld hulladék tárolására 
alkalmas, lebomló zsákot a 
Mogyoródi Nonprofit Kft.-
nél lehet meg vásárolni, sajnos 
az eddigi ár több mint há-
romszorosáért, 180 Forintért. 
A  zsákokat a Zöld Híd Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. a járványra való tekintettel 
nem az eredeti ütemezésben, 

hanem kapacitástól függően 
nagyjából kéthetente szállítja 
el, és a gyűjtőpontokon is le 
lehet adni. Bár újrahasznosuló 
zsákokról van szó, erdő vagy 
mező szélére ezeket sem sza-
bad kitenni, mert az illegális 

hulladéklerakásnak minősül 
és büntetendő.

Szerencsére a kerti grillt 
vagy a szalonnasütőt továbbra 
is használhatjuk! Természete-
sen figyelnünk kell arra, hogy 
ne hagyjuk őrizetlenül, ne 
legyen a környezetében gyú-
lékony anyag, szeles időben 
semmiképpen se gyújtsunk 
tüzet, illetve legyen a kezünk 
ügyében egy vödör víz is vész-
helyzet esetére.  V. V.
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Milyen az a karanténedzés?
Megállt az élet a sportpályákon, felfüggesztették a bajnokságokat. 

Az egyébként virágzó mogyoródi sportélet azonban csak látszólag alussza 
téli álmát: a sportolók nagyon is keményen edzenek, egyedül, az otthonuk-

ban, karanténban.

Március 14-én sok minden megváltozott 
az országban, és a sportéletben is. Először 
még hittünk abban, hogy nézők nélkül, 
zárt kapuk mögött folytatódhatnak az or-
szágos és nemzetközi bajnokságok, majd 
be kellett látni: a vírus terjedését az fé-
kezheti, ha sportolóink sem találkoznak. 
A Mogyoród KSK szakosztályainak baj-

nokságait is felfüggesztették, a sportpályát 
lezárták, így a sportolóknak otthonukban, 
egyedül kell tovább edzeniük.

– Szerencsére kitűnően meg tud-
ják oldani a további edzéseket. Minden 
szak osz tályunknak van egy zárt Face-
book- csoportja, és az edzések eredeti 
idő pontjában a sportolók belépnek, és 

ott tartanak egy közös foglalkozást. Per-
sze mindenki kapott egyéni gyakorla-
tokat is, ezekről képet vagy videót küld 
a többieknek. Rózsa Zoltán, a labdarúgó 
szakosztály edzője és az utánpótlás csa-
pat vezetője maga is megosztotta, ahogy 
fut – fejtegette Farkas Tamás, a Mogyoród 
KSK elnöke. – Sajnos nem csak a mecs-
cseinket kellett lemondani: szinte biztos, 
hogy a nyári edzőtáborunkat sem tudjuk 
megtartani Révfülöpön.

A sportolóink az edzések között sem 
pihennek: a Mogyoród KSK-sok Farkas 
Tamás felhívására önkéntesként csatla-
koztak a helyi segítőkhöz.

– Természetesen kizárólag olyan mun-
kához kérem és ajánlom fel az önkéntese-
ink segítségét, amiben nincs vállalhatat-
lan egészségügyi kockázat – jelentette ki 
a sportvezető. – Például három helyszínen 
is segítettek az időseknek és rászorulók-
nak kiszállított tűzifa és fabrikett elpako-
lásában.



Fontos tudnivalók:

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
A veszélyhelyzet idején Az önkormányzAt mindenben segíti Az idős lAkosokAt, legyen szó Akár bevásárlásról, 

friss zöldség-, gyógyszer-, meleg étel házhoz szállításáról, vAgy ügyintézésről. ehhez kérelmet Az önkormány-
zAt honlApján és A mogyorodmA.hu-n is megtAlálhAtó, letölthető AdAtlAp segítségével lehet benyújtAni.

Koronavírus segélyvonal (országos): +3680/277-465, +3680/277-456

Mogyoródi lakosoknak: koronavirus@mogyorod.hu

Paulovics Géza polgármester: +3670/412-0247

Babják Gábor képviselő: +3630/219-0534

Tündér Kert Zöldséges (ingyen 
zöldség az időseknek, házhoz 
rendelés):

+3670/623-6756

Semler Csaba önkéntes segítő 
(bevásárlás, gyógyszerkiváltás):

+3670/635-0809

ORVOSOK:

Háziorvosi rendelő: Mogyoród, Dózsa György út 25.

Dr. Fekete Ildikó  
(háziorvos):

+3630/934-3118 
+3628/440-058

Dr. Hézinger Lajos  
(háziorvos):

+3630/238-1483 
+3628/440-057

Gyermekorvosi rendelő:  Szent 
László Általános Iskola épülete

mogyorodgyermek@gmail.com

Dr. Mikó-Onyesták Zsófia  
(gyermekorvos):

+3630/663-9844

Védőnői szolgálat (Szent László 
Általános Iskola épülete):

+3628/440-154

Varga Krisztina  
(védőnő):

+3620/311-7088 
+3630/663-9808

Finna-Götz Ilona (védőnő): +3630/663-9807

Orvosi ügyelet  
(Gödöllő, Szabadság tér 3.):

+3670/ 370-3104

Flór Ferenc Kórház  
(Kistarcsa):

+3628/507-600 
+3630/396-2318

Tormay Károly  
Egészségügyi Központ  
(Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.)

+3628/430-655 
28/430-452

Fogászat: Mogyoród, Dózsa 
György út 21.

+3628/741-889

Kígyó Gyógyszertár: Gödöllői út 18. 
H-P 08-19, Szo: 08-12

+3628/440-158, 30/952-5731  
kigyomogyorod@gmail.com

ÁLLATORVOS:  

Dr. Csernai Ferenc:  
Gödöllői út 162.

+3620/945-7816

Dr. Milei Erika Emőke: Fóti út 57. +3630/565-1354

KÖZBIZTONSÁG: 

Csányi József mogyoródi  
körzeti megbízott rendőr:

+3630/958-1624

Mogyoródi polgárőrség: +3630/921-8276 
+3630/208-5468 
+3670/337-0980

Kukukkhegyi Polgárőrség: +3670/241-8300

Kistarcsai Rendőrőrs: +3628/470-801 

Járőrszolgálat: +3670/263-4334

Polgármesteri Hivatal:  
Dózsa György út 40.

+3620/540-716 
+3630/663-9801

Juhász Jácint Művelődési Ház: 
Fóti út 24.

+3628/440-730

Hulladékszállítás: +3628/561-200  
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Szennyvízszippantás: +3620/934-9972

Víz-csatorna: 
hibabejelentés:

+3680/224-488,  
+3627/511-511/2146/1

Elmű közvilágítás  
hibabejelentés:  
a Polgármesteri Hivatalnál

+3628/540-716

Gázszolgáltatás:  
godollo@magaz.hu

+3628/545-515 
+3693/500-500 

TEMETKEZÉS: 

Kurucz Márta: +3620/824-7608

Mészáros Gusztáv: +3630/964-7032

Közérdekű
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Coop üzletek nyitvatartása 
a járvány alatt:
Hétfő- Péntek: 6.00-17.00
Szombat: 6.00-15.00
Vasárnap: Zárva

Segélyhívás: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
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