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HIRDESSEN NÁLUNK!
Az új Mogyoród Ma lapban és weboldalon  

az alábbi hirdetési lehetőségeket biztosítjuk:

Megnevezés méret (tükör) méret (kifutó) nettó ár

1/1 oldal álló 184 x 258 mm 220 x 307 mm 55 000 Ft + áfa
1/2 oldal álló 90 x 258 mm 108 x 307 mm 31 000 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő 184 x 127 mm 220 x 146 mm 31 000 Ft + áfa
1/4 oldal álló 90 x 127 mm 108 x 146 mm 17 000 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő 90 x 62 mm – 13 000 Ft + áfa
1/16 oldal álló 43 x 62 mm – 8 000 Ft + áfa
PR-cikk 40 000 Ft + áfa

Bannertípus időtartam nettó ár

felső, szalag – leaderboard 2 hét 30 000 Ft + áfa
oldalsó oszlopban – square 2 hét 20 000 Ft + áfa
cikk között megjelenő banner 2 hét 20 000 Ft + áfa

A fenti árak kizárólag a hirdetések megjelenésére vonatkoznak.
Felár ellenében a hirdetés elkészítésére is van lehetőség.

Az árak nettó árak és az áfát nem tartalmazzák.

További részletek és hirdetésfeladás:
e-mail: info@mogyorodma.hu; telefon: 06 30 299 3001
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Szívmelengető  
a téli estékre
Dermesztő hideggel köszöntött ránk a december, az élet pedig téli 

álomra hajtotta a fejét, hogy kiböjtölje a tavaszig hátralévő hónapo-
kat. Az évszakok változása azonban mindig erőt ad, mert azt üzeni: 

semmi sem állandó, és ahogy a jó, úgy a rossz sem tart örökké. A hosszú  
éjszakák után újra felragyognak majd a bágyadt napsugarak, és termékeny-
nyé varázsolják a világot. Csak ki kell várni. 

Most azonban még vastag kabátot húzunk, a kötött sapka és a meleg sál mellett 
pedig egy másik kiegészítőt is viselünk, mely a szánkat és az orrunkat is eltakarja. 
Muszájból. Hiszen a többiekre és magunkra is így tudunk a legjobban vigyázni.  
Otthonainkba húzódunk, de már nem csak a tél ellen védekezünk, miközben 
féltő mozdulatok járják át a mindennapokat. Mégis, ahogy advent ránk köszönt,  
a fagyos szíveket lassan, de biztosan átjárja a remény, mert minden nehéz időszak  
egy erőpróba és egy lehetőség is egyben. Esély, hogy túlnőjünk az általunk meg-
szokott dolgokon, és oda fordítsuk tekintetünket, ami igazán fontos. Most élhet-
jük, érthetjük meg igazán ezt, amikor arra összpontosítunk, ami valóban számít:  
a családra, a szeretteinkre és önmagunkra. 

A csillogó díszek, a színes csomagolópapírok és a fa alatt sorakozó ajándékok ugyanis csak kellékek. Eszközök ahhoz,  
hogy fennköltebbé tegyük a pillanatot, de ami tényleg fontos, az nem a karácsonyfa ágai között bújik meg, hanem a szeretettel 
készített, gőzölgő karácsonyi vacsorában, vagy egy mély beszélgetés során összevillanó szempárban. Abban van az igazi ün-
nep. A nevetésben, a megértésben, a vigasztalásban, a közösen töltött pillanatokban. Ezeket kell most megtalálni, és a félelme-
inket reményre cserélni, mert higgyék el: nincs az a téli hideg, amiben a szeretteinkkel töltött idő ne melegítené fel a lelkeket. 

Tiszta szívből azt kívánom Önöknek, hogy burkolózzanak be az ünnep köpenyébe és – a mennyei süteményeken és pihe-
nésen túl – találják meg mindazt, amire vágynak! 

Boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag új évet kívánunk!

Békéssy Olga

Impresszum:
Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja, kiadja a 21. Század Kommunikáció
Főszerkesztő: Békéssy Olga. Lapszerkesztő: Bojnár Anita. Kommunikációs munkatárs: Dubecz Renáta. 
Fotó: Bulla Bea, Kozma Erika, Benkő M. Fanni. Korrektor: Mosolygó-Marján Erzsébet
ISSN: 2732-0537
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A hónap témájaÜnnep

Varázslatos énekek:  
bölcsőskézés
Bölcsőskézéskor az iskolás 
lányok hófehérbe öltöznek, 
felöltik a blúzt, a bőszoknyát, 
a köténykét fehér madeira dí-
szítéssel, vállaikat pedig ber-
liner nagykendővel takarják 
el, melyet derekukon kötnek 
keresztül. Két angyal és két le-
ánypásztor fogja közre a legki-
sebbet, Szűz Máriát, aki fején 
mirtuszkoszorút, fátylat és egy 
kis piros papírkoronát visel. 
Vállán kasmírkendő nyugszik, 
miközben kezei között tartja 
a fából ácsolt bölcsőt, benne 
az alvó babával. Az ötfős kis 

csapat gyönyörű énekkel teszi 
teljessé az ünnepi hangulatot. 
Nem csoda, hogy az ismert 
népzenei kutató, zeneszerző, 
Volly István is megemléke-
zett erről a kedves szokásról 
a „Magyar karácsonyok” című 
gyűjteményében. 

Szívmelengető játék: 
betlehemezés 
De nem csupán a bölcsős
kézésről, hanem a betlehe-
mezés nemes hagyományáról 
is írt az elismert szakember, 
amikor a fiúk vallásos já-
tékkal örvendeztetik meg 
az otthonokat. A jeles alka-

lomkor a hírnök, a két angyal, 
az öreg pásztor, a kis bojtár 
és a virrasztópásztor együtt 
járják a községet a betlehem, 

a szalagos csengő, a hírnök 
bot, a tüzet jelképező, piros 
papírral bevont lámpa, vala-
mint a furulya társaságában.

Velünk élő, karácsonyi hagyományok
Ünnepi várakozás, szikrázó karácsonyi fények és velünk élő néphagyományok teszik felejt-
hetetlenné ezt az időszakot. Bár igaz, ez az év másképp alakult, mint bárki tervezte volna. 
A koronavírus árnyékában több esemény is elmaradt, mégis szeretnénk Mogyoród gazdag 
tradícióit életben tartani. Éljék át ezeket Önök is, ezúttal újságunk hasábjainak segítségével!
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Finom illatok nyomában: 
ostyahordás
A gyerekeken túl természete-
sen a felnőttek is bekapcso-
lódnak az ünnepi készülődés-
be. Különleges és egyedülálló 
szokás Mogyoródon a „Kán-
torostya” sütése és hordása, 
mely általában Krisztus Király  
vasárnapját követő héten 
veszi kezdetét. Nem ritka, 
hogy ilyenkor 5060 lány és 
asszony sütötte egyszerre a 

roppanós édességeket, me-
lyekből már 50 ezer darab is 
készült korábban! A hatalmas 
adagot aztán kiporciózták és 
kis csomagban szállították ki 
a helybélieknek. Idén, a jár-
ványhelyzetre való tekintettel 
várhatóan kevesebb ostyalap 
készül majd – az előzetes 
igényfelmérés szerint –, de 
a készítők ugyanúgy belete-
szik majd szívüketlelküket 
a csemegékbe, mint eddig is.

Jakab László kántor elárult néhány érde-
kességet is a 100 éves múltra visszatekintő  
Kántor-ostya sütéséről. 

– Az elődöm, a szalézi szerzetes pap, Falka Jó-
zsef atya honosította meg a – kezdetben csak 
családi – hagyományt, hogy az egész falu la-
kosságát megajándékozzák a Kántor-ostyával. 
Ezért megkérte a helyi asszonyokat, hogy segít-
senek neki az édes csemegék elkészítésében. 
Így történt, hogy négy héten át, egyszerre há-
rom helyen sültek a finomságok, ahol az ostya 
mellett duda is került a kemencébe – körülbelül 
60 asszony gondos kezeinek köszönhetően. A 
szervezés is külön feladatot igényelt: összeírták 
az utcalistákon, hogy melyik házban hány sze-
mélynek kell készíteni az édességet, és az új 
beköltözőknek is meséltek erről a szép tradíci-
óról. Mivel nem szerettek volna kihagyni senkit 
az ajándékozásból, ezért idővel más vallásúak 
és felekezetűek is kaptak a 20 ezer dudából és 
40 ezer lapos ostyából – elevenítette fel emlé-
keit a jelenlegi kántor.
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Civil élet

A növekedés útján
Véghajrájához közelít a ,,Gya-
logszerrel felfedezni a Buda-
pest környéki hegységek és 
Gödöllőidombság turisztikai 
termékkínálatát” című pá-
lyázat, mely még 2016ban 
kezdődött meg.  Amikor 
megjelent a Versenyképes 
KözépMagyarország Ope-
ratív Program (VEKOP) fel-
hívása a pályázati portálon, 
Zsolték éltek a lehetőséggel 
és egyből „bekopogtattak” a 
Magyar Természetjáró Szö-
vetség (MTSZ) ajtaján, hogy 
ötleteiket prezentálják, akik-
ben támogatói partnerre leltek. 

– A pályázatra beadott 
6080 oldalas dokumentációt, 
fejlesztési stratégiát két kol-
légával készítettem, akik nagy 

tapasztalatokkal rendelkeztek 
a területükön. A „Szent László 
Tanösvény” fantázianevű pro-
jekt egy komplex turisztikai 
infrastruktúrafejlesztés Mo-
gyoródon, melyre 129 millió 
forint támogatást nyertünk 
és ehhez az Önkormányzat 
további kb. 38 millió forint 
önerőt biztosított az elmúlt 
években – mesélt a sikerekről 
Zsolt, melyek gyümölcsét még 
csak most fogják leszakítani.

Új életre kelnek a helyszínek
2019 decemberében már ér-
keztek értékelhető árajánlatok 
a megvalósításhoz. A kivite-
lezésnél a következőkre volt 
szükség: a Szent László Em-
lékhely és Látogatóközpont 
építése, a Szent László Kilá-

tóKápolna felújítása, vala-
mint a Természetes Energia 
Állomás Fogadóépület építése 
(Pihenőépület és Szélmalom).

– Az önálló fejlesztésű 
Szent László tanösvény ki-
indulópontja a – Makovecz 
Imre tervei alapján épült – 
Szent László Kilátókápolna. 
Az épületben kialakításra 
kerül majd a környék védett 
növény és állatfajait, valamint 
a település nevezetességeit 
bemutató természetvédelmi, 
földrajzi és helyismereti kiál-
lítás. A Kilátókápolna köze-
lében padok, asztalok és tűz-
rakó hely kerül kialakításra, 
valamint egy bioszikkasztós 
WCblokk jön létre – mondta 
Zsolt, majd kitért a Természe-
tes Energia Állomáson történő 
fejlesztésekre is.

– A hagyományos pihe-
nőhelyekhez képest újszerű, 
automatizált megoldások al-
kalmazására kerül sor: nape-
lempark és innovatív pihenő-

hely létesül, amely az alternatív 
energiaforrások (napelem és 
szélgenerátor) gyakorlati be-
mutatását szolgálja. A pihenő-
hely attrakcióinak repertoár-
jában játszótér és szélmalom is 
szerepel. Az említettek mellett 
pedig a Szent László Emlék-
hely és Látogatóközpont is 
teljesen megújul: a látogató-
központ méltó emléket állít 
Szent László királynak és a 
győztes mogyoródi csatának. 
Az intézményben helyet kap a 
Szent László király életét és az 
1074es mogyoródi csatát be-
mutató kiállítás, egy helytörté-
neti kiállítás, a főváros környé-
kének turisztikai és természeti 
értékeit bemutató kiállítás, va-
lamint egy ajándéktárgyérté-
kesítő hely is. 

A kivitelezői szerződést 
2020 júliusában írták alá, így 
a munkálatok már augusztus-
ban megkezdődtek és várha-
tóan 2021. első felében zárul-
nak majd. 

Zachár Zsolt, a Mogyoród Turisztikai Kft. 
ügyvezető igazgatója vállán sok teher 
nyugszik. Ezekről és a település életében 
várható legújabb változásokról, fejleszté-
sekről is beszélt nekünk.

Turistacsalogató álmok épülnek
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Turistacsalogató ötletek  
– A VEKOP sikeres pályá-

zata egy mérföldkő, mely azt 
jelzi, hogy végre történik vala-
mi ebben a térségben, így már 
azt tudjuk mondani: vannak 
olyan attrakciók, amik miatt 
érdemes Mogyoródra jön-
ni. Nemcsak a Hungaroring 
lehet vonzó, hanem majd a 
megépülő Szent László Em-
lékhely és Látogatóközpont, 
vagy a felújított Szent László 
Kilátó és a Természetes Ener-
giaállomás nevű pihenőhely 
szélmalommal és játszótérrel. 
Éppen most zajlik a következő 
közbeszerzési eljárás bírála-
ta, melynek része a Hangulat 
utca útjavítása murvával, egy 
mezítlábas Kneipp ösvény a 
Forrásvidéken, az Emlékhely 

parkolója és tűzrakóhelyek a 
Kilátónál, valamint az Ener-
giaállomásnál a „bakancsos tu-
risták” számára. Az említette-
ken kívül pedig tervezünk két 
játszóteret is építeni a gyerme-
kek számára. Terveink szerint 
erre már felfűzhetőek a helyi 
látnivalók: a meglévő faluház, 
a főtér, a helyi védett pincesor. 
Ki lehet alakítani turisztikai 
csomagokat, szálláshellyel, 
vendéglátással és egyéb prog-
ramlehetőséggel, amit megfe-
lelő helyeken népszerűsítünk. 
Így realizálhatunk akár több 
vendégéjszakát, vagy többlet 
turisztikai látogatót Mogyo-
ródon. Ez most a legnagyobb 
és egyik legfontosabb dolog, 
amire fókuszálunk – mesélte 
lelkesen Zsolt.

 
 

A népi értékek nyomában 
Mogyoród Önkormányzata februárban 
kérte fel Zachár Zsoltot a Mogyoród Tele-
pülési Értéktár Bizottság elnöki pozíció-
jára, ahol addig tagként segítette a közös 
munkát. Zsolt örömmel mondott „igent” az 
új pozícióra, mert állítása szerint „a népha-
gyományok ápolása lokálpatriotizmusából 
fakadóan mindig fontos volt” számára.

Zachár Zsolt elnökként öt ember munkáját fogja 
össze és koordinálja, de nem felejtette el kifejez-
ni köszönetét a korábbi tagok felé sem. „Számos 
érdekes és hagyománytisztelő rendezvény mel-
lett három kiemelkedő kincs került be a Megyei 
Értéktárba: a Pincesor, a Hungaroring és a Szent 
László Kilátó-Kápolna” – mondta Zsolt, aki elárul-
ta: az újonnan alakult bizottság ebben az évben 
további hat értéket vett fel a helyi értéktárba. 
A sikerek mellett a bizottság csatlakozott a „Mo-
gyoródi Népviselet” című projekttel az Agrár-
minisztérium 2020. évi pályázati felhívásához, 
hogy közös céljuk legyen a nemzeti értékek és 
hungarikumok megőrzése. 
„Pályázatunkat 2020. június 2. napján nyújtottuk 
be és az alábbiakra pályáztunk: nyomtatott kiad-
vány, mely bemutatja a mogyoródi népviseletet 
fotódokumentációs melléklettel; saját honlap el-
készítése az Értéktár Bizottság részére; rendez-
vény megvalósítása: 2021. április 24. a népvise-
let napján egy népviseletbemutató keretében 
ünnepélyes kiadvány bemutató. Jó hírem van: 
a pályázati elbírálás értelmében pályázatunk 
közel 4 millió forintos támogatásban részesült! 
Sikereink közé könyvelhető még el, hogy kitele-
pültünk a II. Mogyoró(d)Feszt rendezvényen és 
a gyerekeknek egy népi játszókonyhát rendez-
tünk be, valamint megvalósult az I. Nótaest is  
a Jakab Mihály Népdalkörrel együttműködve”  
– avatott be minket Zsolt.

Értéktár

Fotó:  
Mohos Zsófia
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Évértékelők

Paulovics Géza polgármester 
Kedves Mogyoródiak!
A járvány okozta válság súlyo-
san érintette az önkormányza-
tunkat, ami a jövőnkre is kihat 
a következő néhány évben. 
Jó hír azonban, hogy mun-
kánknak megvan az eredmé-
nye és a központi elvonásokat 
ellensúlyozza, hogy idén közel 
150 millió forint támogatást 
nyertünk el.

Örömmel adtunk hírt ar-
ról, hogy a bölcsőde építésére 
34 millió forintos többlettá-
mogatást kaptunk, így végre 
létrejöhet Mogyoród első, 
24 férőhelyes bölcsődéje, ami 
az elkövetkezendő időszak 
egyik legnagyobb beruházá-
sa lesz. Számunkra nagyon 
fontosak a családok, ezért 
is jó érzés, hogy következő 
évtől a kisgyermekeink is ré-
szesülhetnek bölcsődei ellá-
tásban.

A Berekakácos út megépí-
tésére is nyertünk pályázati 
forrást. Ezt önkormányzatunk 
saját pénzből kiegészítette, 
így – ha az időjárás engedi – 
a karácsonyi időszakra végre 
el is készülhet az új út. Ezzel 
a 32 millió forintos beruhá-
zással egy évtizedes probléma 
oldódik meg településünkön.

Jó volt látni és megtapasztal-
ni, hogy a sok lemondás mel-
lett milyen példaértékű volt 
az az összefogás, amit a tavaszi 
időszakban lakosaink megtet-
tek azért, hogy egymást segít-
ve előre tudjunk lépni ebben 
a nehéz időszakban. Nagyon 
sok olyan baráti, emberi kap-
csolat alakult ki, ami – ha nincs 
ez a válsághelyzet – talán soha 

sem jön létre. Köszönöm azok 
segítségét, akik a teljes karan-
tén időszaka alatt önfeláldozón 
támogatták az itt élő idősebb 
korosztályt gyógyszerrel, élel-
miszerrel, egyéb módon.

Idén közösségi szinten 
kellett megtanulnunk a lát-
hatatlan vírussal együtt élni, 
ami emberi sorsokat, illetve 
az önkormányzat teljes eddig 
megszokott jó gyakorlatát 
felülírta. Köszönjük, hogy 
a lakosság partner volt az on-
line ügyintézésben, ami a sze-
mélyes találkozók csökkenté-
sével elengedhetetlen a vírus 
elleni harcban. 

A 2021es költségvetésünk 
megtervezésekor nagyon kö
rül tekintően jártunk el, és 
büszkén állíthatom, hogy a 
működésünk a csökkenő be-
vételek mellett is biztosítva 
van. Azon a határon vagyunk, 
ami élhetővé teszi a települé-
sünket és a jövőbeli fejleszté-

seinket sem veszélyezteti. 
Az a legnehezebb ennek 

az időszaknak a kezelésében, 
hogy nem tudjuk, hogy mivel 
állunk szemben. Meddig tart 
a járvány időszaka? Milyen 
hatásai lesznek? Próbálunk 
előre számolni, gondolkodni, 
de az igazi elszámolás akkor 
fog megtörténni a valóságban, 
amikor ez a rendkívüli törté-
nelmi helyzet egyszer majd 
véget ér. Akkor lehet majd visz-
szatekintve elemezni azokat 
a hibákat, amelyeket esetleg 
nem vettünk észre menet köz-
ben, vagy azokat a pozitívumo-
kat kidomborítani, amelyek 
„zsigerből jöttek” és jó megol-
dást eredményeztek.

A művelődési ház építése a 
következő nagy projektünk, 
amellyel a terveink szerint 
haladunk. Jó látni, hogy épül 
már a Szent László Emlékhely, 
az energiaállomás, felújítják a 
Kilátót.  Ezzel jelentősen bő-

vül településünk turisztikai 
kínálata, ami jó bevételi forrást 
tud majd biztosítani, hiszen 
mi a jövőnek építünk. Tartjuk 
magunkat ahhoz a választási 
ígérethez, hogy a falu fejlő-
dése, fejlesztése az elsődleges 
célunk. Már épülnek a Mo-
gyoród Film park Kft. stúdiói, 
amelyek adóbevételeinket nö-
velik majd.

 Szeretnénk az önkormány-
zatunkat gazdaságilag úgy fej-
leszteni, hogy önfenntartóvá 
tudjunk válni.

A mogyoródiak eddig is ki-
álltak egymás mellett, össze-
kapaszkodva a problémák 
nagy részét megoldottuk. Hi-
szek abban, hogy egymást se-
gítve a koronavírus járványon 
is túljutunk. 

Az ünnepek közeledtével 
mindenkinek áldott, békés, 
nyugodt karácsonyt, és vára-
kozással teli boldog új eszten-
dőt kívánok!
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Trabalka Szilvia alpolgármester 

Amikor a tavalyi önkormány-
zati választáson mandátumot 
szereztünk, valószínűleg senki 
nem gondolta, hogy ilyen ne-
héz év elé nézünk. A koronaví-
rus tavasszal váratlan helyzetet 
teremtett és plusz feladatokat 
rótt az Önkormányzatra – ma 
pedig az adóbevételek csökke-
nése folytán a jövő évi költség-

vetés tervezésénél érezzük hatá-
sát. Minden nehézség ellenére 
azonban számos eredményt si-
került elérnünk: átadásra került 
az egészségház, megalapítottuk 
a saját családsegítő intézmé-
nyünket, sikeresen szere-
peltünk több pályázaton, pl. 
óvodafelújítás, bölcsődeépítés, 
vis maior ügyek, vagy éppen a 

Hungarikum pályázat vonatko-
zásában. Nincs annyi karakter-
re lehetőség, mint amennyiféle 
ügy megfordult nálam az elmúlt 
évben. Sikerként könyvelem el 
azt a megvalósult kommuni-
kációfejlesztési törekvésemet, 
hogy a nyomtatott újság mellett 
az online felületeken is aktívan 
és naprakészen jelen vagyunk. 
A lakosság talán a közösségi 
oldal által ér el hozzám leg-
könnyebben, ahol a jelenlétem 
folyamatos. Fontosnak tartom 
a kisebb egységeinkkel (civil 
szervezetekkel, munkacsopor-
tokkal) való együttműködést. 
Aktívan veszek részt az Értéktár 
Bizottság, az Esélyegyenlőségi 
Munkacsoport és a Testvérte-
lepülési Bizottság munkájában. 
Koordinálom az éves civil keret 
pályázat útján történő felosztá-
sát, valamint a Községünkért 
Mogyoródért Alapítványban 
vállalt feladataimon túl ki-
emelten segítem két egyesület, 
a Népdalkör és a Polgárőrség 

adminisztratív munkáját. Ki-
emelkedő eredménnyel zajlott 
le a szemétszedési akciónk, 
melynek a teljes szervezését fel-
vállaltam és a közreműködők 
segítségével nagyságrendileg 22 
tonna illegálisan lerakott hulla-
déktól szabadítottuk meg a kör-
nyezetünket. Az ősz folyamán 
egy lakossági kezdeményezést 
karoltam fel az autópályamenti 
zajterelőfal kérdésében, mely-
nek elindítói Halmos Gábor 
és Gősi Viktor voltak, és több 
önkéntes részvételével jelenleg 
is zajlik az aláírásgyűjtés. 

Összességében egy nehéz, 
nagyon tevékeny, de egyút-
tal eredményes évet tudhatok 
a hátam mögött. A feladatok 
megvalósításához pedig erőt 
adott a lakosság részéről érke-
ző soksok pozitív visszajelzés. 
Töretlen lelkesedéssel kihívás-
ként tekintek a 2021. évre is. 
Minden mogyoródi lakosnak 
áldott ünnepeket kívánok!

Nem volt egyszerű felvenni a 
fonalat – hiszen első alkalom-
mal kezdhettem meg 5 éves 
feladatom ellátását, mellyel a 
település megbízott –, pláne 
a jelenlegi helyzetben. A jár-
vány első hullámakor két hó-
napon keresztül segítettem a 
település idős lakosainak hoz-
zájutni a szükséges gyógysze-
reikhez és a mindennapi élel-
miszerekhez. Nem könnyű 
most az önkormányzatunk 
és a településünk élete. Ettől 

függetlenül úgy gondolom, jó 
irányba haladunk, de termé-
szetesen elengedhetetlen eh-
hez mindenkinek a türelme, 
amit hálásan köszönünk. Fő 
feladatként az ifjúsági kérdést 
ragadtam magamhoz, amiben 
sikerült maradandót alkotni – 
ezúton is köszönöm a segítsé-
get AlmásiKiss Zsuzsinak –, 
hiszen első alkalommal ala-
kult meg idén márciusban a 
Mogyoródi Ifjúsági Testület. 
Célunk az, hogy bevonjuk a 

fiatalokat a település életébe, 
és hogy közösséget építsünk. 
Az elmúlt 9 hónapban több 
rendezvényt szerveztünk a 
Hangya Teraszon, részt vet-
tünk a szemétszedésen, szá-
mos eseményen segítettük a 
munkát, illetve tiszteletünket 
tettük nemzeti ünnepein-
ken. A munka világa címmel 
szerveztünk előadást a fia-
taloknak is, de a teljes mun-
kásságról az Ifjúsági Testület 
Facebookoldalán találnak 
több információt. Természe-
tesen nincs megállás, renge-

teg tervünk van még, de ezek 
maradjanak meglepetések...

Babják Gábor képviselő
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Évértékelők

Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata a jelenlegi cik-
lusban is a település műsza-
ki megújításának idejét éli. 
Az elkészült új Egészségház, 
a felújított régi Orvosi Ren-
delő, a Polgármesteri Hiva-
tal, a felújított Dózsa György 
út az M3 csomóponttal 
együtt olyan beruházáso-
kat jelentenek, melyek már 
az előző ciklusban elkezdőd-
tek. Most vannak építési fá-
zisban a Szent László Kilátó 
Kápolna és a Szent László  
Emlékhely épületei, valamint 
előkészítés alatt van a Bölcső-
de és a Juhász Jácint Művelő-
dési Ház megvalósítása. 

Működésünket, település-
politikánkat ezen beruházá-
sok megvalósításának priori-
tása határozza meg. Ezekhez 
gyűjtünk többletforrásokat 
saját erőből és pályázati for-
rásokból úgy, hogy közben  
a működésünk stabil marad-
jon. Úgy gondolom, az irány 
helyes és követhető, mert  
a beruházások révén teljese-
dik ki az intézményrendszer, 
és ezek a fejlesztések adják az 
alapját egy jobb, a mai kornak 
megfelelő mogyoródi életmi-
nőségnek. A beruházások be-
fejeztével a következő ciklus 
feladata lesz „élettel megtölte-
ni” épületeinket: színvonalas 
kulturális programokkal, a 
mogyoródi hagyományok to-
vábbvitelével, sokszínű és vál-
tozatos rendezvényekkel.

Személyesen is  
megkeresik

Mivel a hétköznapjaim is itt 

zajlanak a községben, a lakos-
sággal is a legtermészetesebb 
módon, személyesen tudok 
kapcsolatot tartani. Leg 
gyakrabban az úthálózattal, 
az utak, járdák állapotával 
kapcsolatban kérdeznek, 
de a Művelődési Ház meg-
valósításával összefüggésben 
és az Ober János Sportköz-
pont helyzetével is sokan 
megkeresnek. Fontosnak 
tartom, hogy a lakosság vé-
leménye általam kifejezésre 
jusson Mogyoród Önkor-
mányzatában. Személyem 
egyrészt folytonosságot jelent 
az elmúlt időszakok döntése-
inek érvényre juttatásában, 
másrészt kiemelten fontos-
nak tartom, hogy az újonnan 
megválasztott képviselőtár-
saimmal (Trabalka Szilvia, 
Kamarás Zsuzsanna, Babják 
Gábor) egy csapatot alkotva, 
a polgármester úrral közösen 
hozzunk jó döntéseket Mo-
gyoród számára.

Felszámolásra váró  
problémák

Az októberi közmeghallga-
tás tapasztalatait összegezve 
egyértelműen az utak fenn-
tartása, javítása jelenleg a leg-
sürgetőbb, ami folyamatban 
van a község területén. Út-
hálózatunk döntő többsége 
a kilencvenes évek közepén 
kapott bitumenes borítást, 
és bizony a 25 év igénybe-
vétele miatt sok helyen van 
szükség kátyúzásra, melyet 
saját erőből végzünk a Non-
profit Kft. munkatársaival. 
Emellett a mogyoródi patak 

mentén folynak beruházások 
a BajcsyZsilinszky úti hídnál 
és nemsokára a Főtéren is. 
Másfél éve várjuk az új Egész-
ségház mellett a transzformá-
tor cseréjét az ELMŰtől, ami 
jelentősen javítja majd a tele-
pülésképet.

Megoldatlan probléma ná-
lunk is az utak mellé, erdőszél-
re, számtalan helyre lerakott 
illegális hulladék. Évente szer-
vezünk akciókat, és jó szán-
dékú mogyoródiakkal együtt 
összeszedjük a szemetet kör-
nyezetünkben, mint ahogy 
tettük idén is. A probléma or-
szágos, és megoldásához nem-
csak helyi összefogás, hanem 
az országgyűlés törvényhozása 
is szükséges a szemetelők szi-
gorú büntetésével.

Az életünket most Mogyo-
ródon is a koronavírus egész-
ségügyi és gazdasági hatása be-
folyásolja. Minden tiszteletünk 
az egészségügyben dolgozóké, 
akik életük kockáztatásával tel-
jesítenek szolgálatot embertár-
saik védelme érdekében. 

Nehéz időszak
Sajnos ennek a vírusnak 

a gazdasági hatása is jelen-
tős mértékben negatívan hat 
a mindennapjainkra. Nagyon 
nehéz évek jönnek számunk-
ra, hiszen hiányoznak azok 
az adóbevételek, melyeket 
a koronavírus miatt nem 
tudnak megfizetni a vállal-
kozások. Elég a legnagyobb 
adózónkra, a Hungaroringre 
utalnom: csak a Forma–1 ver-
seny elmaradása miatt több 
tízmilliós adóbevételtől esett 
el Mogyoród Önkormányza-
ta. Pontos, összesített számo-
kat még nem tudunk az adóki-
esés következtében, de sajnos 
várható az is, hogy kénysze-
rűen kell majd meghoznunk 
népszerűtlen döntéseket.

Itt ragadnám meg az al-
kalmat, hogy a közelgő ün-
nepekre tekintettel kívánjak 
Mogyoród lakóinak áldott 
karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, reményben tel-
jes új esztendőt!

Hutter József képviselő
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Kamarás Zsuzsanna képviselő
Az adventi időszak a befelé 
figyelés és a várakozás idősza-
ka, számomra az új egyházi 
év kezdete is. Hívő katolikus-
ként ez egyszerre a mögöttem 
hagyott hónapok értékelése 
és az új esztendőre vonatkozó 
döntések időszaka is. Női kép-
viselőként és vezetőként törek-
szem a nyitott párbeszédre, 
a közös gondolkodásra. Szin-
te minden önkormányzat-
ban jelen vannak a „harcok”, 
ez sajnálatosan egy országos 
jelenség. Számomra a konst-
ruktív viták mindig előremu-
tatóak és hasznosak. Ez a cik-
lus abban mindenképpen eltér 

a korábbiaktól, hogy kezde-
ményezésemre egy bizottság 
tárgyalja a pénzügyi, szociális, 
kulturális és a sporttal kap-
csolatos kérdéseket egyaránt. 
Ez kevesebb költséget és ha-
tékonyabb munkát eredmé-
nyez a bizottsági munkát ille-
tően. Köszönöm a bizottsági 
tagokon túl két külsős tagunk, 
Hrágyel Erika és Dr. Varga 
Tamás közösségünk érdeké-
ben vállalt munkáját. Szakmai 
munkánkat minden esetben 
felkészülten végezzük, azzal 
a céllal, hogy érdemi javasla-
tokkal segítsük a testület dön-
téshozatalát. 

Az egyházak, civil és 
sport szervezetek, az isko-
la és az óvoda meghívásai-
nak igyekszem eleget tenni.  
A mogyoródi vállalkozók és 
őstermelők szolgáltatásait ve-
szem igénybe, így rengeteg  
lehetőségem van a lakosság
gal való találkozásra. 

 A pénzügyi bizottság elnö-
keként a legégetőbb felada-
tomnak a 2021es költségvetés 
biztosítását tartom. Az intéz-
ményeink és a település mű-
ködtetése, valamint az áthú-
zódó beruházások befejezése 
mind csak és kizárólag a pénz-
ügyi stabilitásunk tükrében 

valósulhat meg. Célunk, hogy 
a lakosság terheinek továb-
bi növelése nélkül találjunk 
megoldást a több száz milliós 
állam által elvont pénzügyi 
 keret pótlására.  

Az év vége közeledtével  
kívánok minden mogyoródi 
lakosnak egészséget, és áldott, 
szeretettel teljes karácsonyi 
ünnepeket. 

Én olyan Mogyoródot képzelek 
el, ahol arra törekszünk, hogy 
a mogyoródi közösség érde-
keit szolgáljuk. Például öröm 
számomra, hogy a turisztikai 
pályázat a Szent László emlék-
hellyel, a kilátófelújítással el-
kezdődött. Illetve örülök, hogy 
segíthettem a most megnyert 
Hungarikum pályázat sikeré-
ben. Igyekszem meghallgatni 

mindenki véleményét, aki Mo-
gyoród ügyeivel kapcsolatban 
megkeres. A beszélgetéseim fő 
témái legtöbbször a mogyoró-
di infrastruktúra, utak, járdák 
állapota, de sokszor esik szó a 
növekvő lakosságszám miatt 
az óvodai, iskolai felújítások-
ról, bővítésekről, valamint a 
közlekedési nehézségekről. A 
koronavírusjárvány mindany-

nyiunkat komoly feladat elé 
állít. A legfontosabb, hogy jó 
egészségben túl legyünk ezen 
a nehézségen. A legkisebb ká-
rokat elszenvedve jusson túl 
az ország és minden település, 
így Mogyoród is a járványon. 
Ebben az időben átgondoltabb, 
mértéktartó tervezésre lenne 
szükség. Az ország gazdasági 
teljesítménye teszi lehetővé azt, 
hogy a településeknek nagyobb 
mozgástere, több lehetősége 

van fejlesztéseik, elképzeléseik 
megvalósítására.

Kurucz Péter képviselő

Nem tartom jónak azt az 
irányt, amerre halad a mai 
testület. Mi olcsón adunk 
el területeket és drágán épí-
tünk, illetve fejlesztünk, és 
több száz építési telek van ki-
jelölve beépítési célra. Nem 
tudok ahhoz asszisztálni, 
hogy Budapest egyik külső 

kerületévé váljunk, mert egy 
élhető települést szeretnék 
az utódokra hagyni, ez az út 
pedig nem oda vezet. Meg 
kell nézni a környező telepü-
léseket, ahol már hatalmas 
problémák vannak a hirtelen 
megnőtt lakosságszám miatt, 
amit az infrastruktúra nem 

bír el. A másik gond Mogyo-
ród eladósodása. Hitelből épí-
tünk, viszont nagyon drágán. 

Szívemen viselem a telepü-
lés sorsát, mivel születésem 
óta itt lakom, és a helyiek is 
többször kerestek meg szemé-
lyesen problémáikkal. Például 
a Mátyás Király úti játszótér és 
a kondipark esetében, ahová 
egy csap felszerelését kérték, 
valamint árnyékolási és par-

kolási megoldást reméltek. 
Ezen ügyek kapcsán ígéretet 
kaptam polgármester úrtól az 
igények gyors kielégítésére (de 
ezek sajnos a mai napig nem 
valósultak meg). 

A járványhelyzetben a leg-
főbb feladat a lakosok egész-
ségének védelme, a település 
működésének fenntartása kell 
legyen, úgy, hogy közben az 
élet ne álljon meg.

Kurfis László képviselő 
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Kultúra

Potyó Imre a DunaIpoly 
Nemzeti Park Igazgatóság 
környezeti nevelőjeként fon-
tos küldetést teljesít: képeivel, 
előadásaival és ismeretterjesztő 
cikkeivel olyan kevéssé ismert 
fajokat tár a nagyközönség elé, 
mint az álskorpió, az ugróvillás, 
az ezerlábú vagy a bolharák. 
Az utóbbi években sikeresen 
szerepelt a legrangosabb hazai 
és nemzetközi természetfo-
tós pályázatokon – pedig csak 
2007től fotózik tudatosan. 
Az évek során autodidakta mó-
don képezte magát, és évente 
akár 10 ezer képet is készít. 

Legkedvesebb témái azok a kü-
lönös hangulatok, közelképek 
és kompozíciók, amelyeket 
széles látószögű objektívvel 
vagy makrótechnikával örö-
kít meg, sokszor a „kék óra” 
és az éjszaka fényeiben. 

Láthatatlan csodák
Potyó Imrének idén kilenc 
lélegzetelállító képe került 
be az év legjobb 111 termé-
szetfotója közé a Lenergy – 
Az Év Természetfotósa 2020 
pályázatán, így az online díjá-
tadó végén az ő nevét mond-
ták ki, mint abszolút győztest. 

Az eseményt barátnőjével, 
Farkas Alexandrával együtt iz-
gulták végig mogyoródi ottho-
nukból, ám a háttérben nagy 
meglepetés készült. A bejelen-
tés után ugyanis hamarosan 
a szervezők kopogtattak az aj-
tón, akik így személyesen adták 
át Imrének az elismerést.

– Egy ilyen pályázat mindig 
jó lehetőség. Egy eszköz a ke-
zemben arra, hogy szemléletet 
formáljak és rávilágítsak arra: 
emberek, milyen varázsla-
tos a világ, amelyben élünk. 
A természet néha ad pár olyan 
órát, ami alatt betekinthetek 

az ő kis birodalmába. Fotóim-
mal az életünket körülvevő, 
de sokszor mégis láthatatlan 
csodákat szeretném megmu-
tatni. Misztikus világ ez, tele  
lehetőségekkel.

Az Év Természetfotósával, a Varázslatos Magyarország fődíjasával, 
Potyó Imre környezetkutatóval a madarakhoz fűződő különös ér-
deklődéséről, a belső tűzről, a fotózások közbeni „flow” érzésről, 
valamint az értékteremtés fontosságáról beszélgettünk.

Közös szerelmük a fotózás
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A madarak éneke  
zene füleinek
Potyó Imre már gyermekko-
rában élénken érdeklődött 
az égi vándorok után, ezért 
iskolásként tagja lett a Magyar  
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesületnek. Mára már 
közel 200 madárfajt ismer fel 
– akár a hangjukról is.

– Ma is végigkíséri fotós uta-
mat a madárdal, mely sokszor 
az esti kiruccanásaim jutalma. 
A macskabagoly például elég 
gyakori a Börzsönyben, ahol 
hetente többször is megfordu-
lok. Ha pedig télen egy patak-
völgyben járok és bekapcso-
lom a lámpát, rögtön 34 kis 
téliaraszoló lepke röptét látom 
a kopasz fák alatt. A gyönyö-
rű csillagos ég látványa előtt 
hihetetlen ezt megörökíteni 
– és nem is könnyű. Szaladok 
utánuk vakuval, meg makró 
vagy széles látószögű objektív-
vel, hogy néhány centire meg 
tudjam közelíteni őket.

Szüntelenül keresi  
a témákat
Imre számára a fotózás igazi 
flowélmény. Ilyenkor rábízza 

magát a természetre, és csak 
a feladatra koncentrál. Aktuá-
lis kedvence a kis téliaraszoló.

– Belső tűz hajt, az éle-
tem a természet és a fotózás, 
de szerencsés vagyok, mert 
az a munkám, amit szeretek. 
Az igazi természetfotós nem 
az, aki csak kimegy és beül 
a fűtött, kibérelhető lesbe, ha-
nem aki folyamatosan keresi 
az egyedi témákat. Én arról 
vagyok híres, hogy nincs ko-
moly felszerelésem: harminc 
kilós hátizsák helyett csak egy 
közepes méretű táskával járok, 
de abban mindig van minden, 
ami kell: halszemoptika, mak-
ro, vakuk és néhány kiegészítő 
– árulta el Imre.

Imre tudományos ismeret-
terjesztő cikkeket is ír külföl-
di lapokba, valamint az Élet 
és Tudományba. A környezeti 
nevelés keretében pedig isko-
lai foglalkozásokat tart a Hiúz 
házban, Királyréten, és erdei 
túrákon, ahol érdekes előadá-
saival örvendezteti meg a nagy-
közönséget. Mindezek mellett 
a jövő évre még könyvkiadást 
is tervez, ahol a fotók lírai szö-
vegekkel egészülnek majd ki. 

Farkas Alexandra is örömmel fotóz

Imre kedvese, Farkas Alexandra is rajong a fotó-
zásért, és doktori kutatásainak szerves része volt 
a dunavirág kérészek viselkedésvizsgálata. A fi-
atalok egy terepkutatás során ismerkedtek meg 
és sok estét töltöttek együtt a védett dunavirágok 
között Tahitótfalunál, illetve a gödi Duna-parton, 
az Ipolyon és a Rábán. 
– Mogyoródon, egy dombtetőn lakom, a szobám 
ablakából teljes panoráma nyílik a környékre, 
nagyon szép a kilátás, ezért sokat vagyunk itt. 
Magam is régóta fotózom a légköri fényjelensé-
geket, felhőket, az esti égboltot. Másik kedvenc 
helyszínünk a Somlyó-hegy. Egy júliusi estén in-
nen fotóztunk rendkívül fényes éjszakai „világító” 
felhőket, melyek körülbelül egy órán keresztül 
a fél égboltot beterítették, de készítettünk már ké-
peket nyáron, hajnal három körül is, amikor meg-
jelent a NEOWISE-üstökös, és szenzációs látványt 
nyújtott nekünk a mogyoródi domboldalról.
Alexandra Gödöllőn dolgozik, a Szent István 
Egyetemen, ahol fiatal kutatók példaértékű élet-
útját, tudományos eredményeit mutatja be közért-
hető stílusban. A közeljövőben Imre és Alexandra 
közös projektbe kezdenek: a Nemzeti Tehetség 
Programtól elnyert egymillió forintot igényes fo-
tóalbum kiadására fordítják, amelyben Imre du-
navirágos képeiből adnak át egy nagy csokorral, 
Alexandra pedig a friss tudományos eredménye-
ket osztja meg a könyv hasábjain.
Imre és Alexandra is igazi megszállottak, és mind-
kettőjüknek fontos, hogy a munkájuk mentén 
értéket teremtsenek. Nyitott szívvel és őszinte, 
gyermeki kíváncsisággal várják, mit hoz számukra 
a jövő, mert ahogy mondják: „Folyamatosan ins-
piráljuk egymást, az alkotás pedig mindkettőnket 
feltölt. A közös könyv pedig fontos mérföldkő lesz 
a szakmai életünkben.”
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Hitélet

Advent minden évben varázs-
latos időszak, melyet gyertya, 
fahéj, szegfűszeg, narancs, 
fenyőillat leng be. Áthatja 
a készülődés, várakozás jóleső 
feszültsége. 

Most másképp van… Csen-
desebbek vagyunk. Nem sie-
tünk, nem rohanunk annyit, 
mint máskor. Otthonainkba 
húzódunk, kevesebbet talál-
kozunk egymással, szoron-
gunk. Napjában többször 
halljuk az aggasztó híreket: 
még nem csitul a járvány, még 
nem vagyunk túl a veszély-
helyzeten. Még túl sok beteget 
veszítünk el. Még nem lélegez-
hetünk fel. Még hosszú távon 
korlátok között kell élnünk, 
együtt a félelmeinkkel. Még 
hosszan fogjuk elemezgetni 
a világjárvány maradandó 
hatásait. Itt marade köztünk 
a félelem, a szorongás?

Emlékszem gyermekeim 
ünnepvárására. Ezekben a he-
tekben mindig szárnysuhogást 
hallottak valahol, lesték a fé-
nyeket, hogy mikor érik tetten 
az örömszerző Isten mennyei 
követeit. Jézus születésének 
története évről évre elhang-
zik. Vajon felfigyeltünke arra, 
hogy Máriát, Józsefet, a nap-
keleti bölcseket, a pásztorokat 
angyalok keresik fel és szólítják 
meg? A történések sodrában a 
menny követei segítenek nekik 
tájékozódni, Isten szavára fi-
gyelni, jól dönteni. Egyáltalán 
észrevenni, hogy Istennek ter-
ve van velük a megváltás nagy 

szeretetkalandjában. Gyökössy 
Endre lelkész, pszichiáter egyik 
írásában ezt olvastam: Isten 
angyalai sokszor „civilben jár-
nak”. Szinte nem lehet megkü-
lönböztetni őket tőlünk, embe-
rektől. Istenélményre vágyunk? 
Arra, hogy valaki elűzze félel-

meink fellegét, és ne legyünk 
kiszolgáltatottjai szorongató 
körülményeknek? Lehet, hogy 
csak be kell engednünk valakit 
az otthonunkba, vagy meg kel-
lene állnunk beszélgetni vele 
az utcán. Vagy bekopogtathat-
nánk ahhoz, akinél már régen 

jártunk és elbeszélgethetnénk. 
Felhív hatnánk telefonon…  
Isten angyalai lehetnénk egy-
más – sokszor örömtelen –  
életében. 

Szeretettel: Cserhátiné  
Szabó Izabella,  
evangélikus lelkész

Angyaljárás

Ünnepváró adventi gondolatok



„Üdvözítő született ma nek-
tek, aki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” Lk.2,11. 
Visszagondolva régi kará-
csonyokra, ötlik fel bennük 
a fehér téli táj. Talán eszünk-
be jutnak csodás családi es-
ték, melyeken a kipirosodott 
arcú gyermekek és felnőttek 
együtt éneklik a feldíszített 
karácsonyfa körül: „Csendes 
éj, szentséges éj!”. Kint a hideg 
tél, bent a szeretet melege…

Mostani időnkben mintha 
enyhült volna a téli zúzmarás 
hideg, s mintha elmaradná-
nak a fehér karácsonyok… 
Pedig csak az emberi szívek 
távolodtak el egymástól és 
rájuk lehelt a fagyos közöny! 
Az ilyen meggémberedett szí-
veknek van igazán szükségük 
arra, hogy a felülről érkező, 

Jézusban testet öltő mennyei 
szeretet felmelegítse és újból 
életre keltse őket! 

Az adventi készülődés csak 
nehezen tudja oldani a szí-
vek jégpáncélját! A megoldás 
most is csak felülről érkezhet: 
„Szüless meg szívünkbe, Jé-
zus!”. Csak Ő tudja a félelem 
láncát, közöny igáját, csüg-
gedés kötelét feloldani! Ezt 
kívánom Neked, aki olvasod 
e sorokat, Neked Krisztusban 
testvéremnek, szívedben a 
Megszületettel tudd ünne-
pelni a karácsonyt, és átélni 
az Úr hozzád és hozzám való 
végtelen jóindulatát! Békés, 
belső csendben, Isten sze-
retetközösségében megélt 
karácsonyt! Áldás, békesség! 

Szeretettel: Mezei Tibor 
református lelkipásztor

Mindnyájan el vagyunk fog-
lalva a járvánnyal. Nem tud-
juk, hogy mit hoz a jövő. Ott 
a kérdés bennünk: vajon en-
gem is elér majd, megúszom 
könnyedén, vagy az életemet 
is követelni fogja? Egziszten-
ciális kérdések ezek, amik 
joggal foglalkoztatnak ben-
nünket. Maszkot hordunk, 
és kijárási tilalom van. Vall-
juk meg őszintén, nem ehhez 
szoktunk! Zavarnak bennün-
ket ezek a korlátozások, ami-
ket át kell élnünk. Azonban 
nincs olyan rossz, amiben 
ne lenne valami jó. Ez az idő-
szak most különösen is a ka-
rácsonyra készít bennünket. 
A csend, amely most bele-

hasít a mindennapjainkba, 
titkokat rejt. A hétköznapok 
elfoglaltságai után az esték 
valósága hasonlít a betlehe-
mi barlangistálló valóságá-
hoz, ahol minden a legegy-
szerűbb, legpuritánabb volt, 
hogy az oda érkező pásztorok 
ne a körülményeknek örül-
jenek, hanem a boldogságot 
a jászolban fekvő kisded Jézus 
jelentse számukra. A boldog-
ságot tehát nem a múlandó 
körülmények adják, hanem 
az Örökkévaló Isten köztünk 
való jelenléte. Az út, amit 
pedig bejárunk karácsonyig, 
olyan, mint az az út, amit 
Szent József és a Szűzanya 
jártak be Názárettől Betle-

hemig. Megpróbáltatásokkal, 
fáradsággal, áldozatokkal teli 
út, olyan út, ahová az ember 
csak a legszükségesebbeket 
viszi magával. Alkalmas arra, 
hogy Mária és József példáját 
követve csakis az isteni Kis-
dedre figyeljünk, akinek szü-
letését karácsony éjszakáján 
a szentáldozásban szívünkbe, 
mint élő jászolba várjuk.

Azt kívánom, hogy ez az ad-
venti készület a maga körülmé-
nyeivel, csendességével, puri-

tánságával, visszavonultságával, 
a család bensőséges együttlété-
vel készítse elő szíveinket Jézus 
Krisztus születésére. Minden 
kedves olvasónak kívánok ke-
gyelemteli készületet és Isten 
jelenlététől boldog karácsonyt! 
Közös otthonunkban – ahová 
szeretettel hívlak és várlak tite-
ket –, a római katolikus temp-
lomban minden szentmisében 
imádkozom mindnyájatokért! 

Szeretettel és imával: 
Miklós atya

Szívünkben szüless meg, Jézus!

Úton Betlehem felé
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Civil élet

Idén az Élhető Kukukkhegyért 
Egyesület csatlakozott a „Mo
bil Adventi Kalendárium” 
országos kezdeményezéshez, 
vagyis arra vállalkoztak, hogy 
az ünnepek közeledtével ez
zel a közös „ráhangolódással” 
kedveskednek minden mo
gyoródinak.
– Szeretnénk meghittebbé 
tenni a karácsonyt megelőző 
időszakot azzal, hogy együtt 
készülünk és élvezzük az ün
nep szépségeit. A „Mobil Ad
venti Kalendárium” kezde
ményezésünk azokhoz szól, 
akik vállalták, hogy az egyik 
adventi számot képviselik, és 
jól látható helyen megjelení
tik azt, ízlésesen kidíszített, 
fényekkel megvilágított, ut

cára néző ablakukban, kert
jükben vagy udvarukban, 
amit ünnepi díszbe öltöztet
tek. A lényeg, hogy mutatós 
és kreatív legyen” – osztotta 
meg velünk Kokas Anna
mária, az Élhető Kukukk
hegyért Egyesület alelnöke.
Az egyesület népszerű éves 
programjai közül sajnos szá
mos elmaradt a koronaví
rusjárvány miatt. Annamá
ria elmondta, hogy nagyon 
hiányozott számukra a far
sang, a húsvéti tojáskereső, 
bográcsozás rendezvények 
hangulata. Ősszel alig várták 
a Hagyományteremtő Gaszt
rofesztivált, amin végre jókat 
beszélgethettek, ráadásul a 
fi nomságokat mindenki meg

kóstolhatta és szavazhattak is 
a kedvencükre. Egy kis piacot 
is szerveztek a helyszínen, 
ahol a helyiek kecskesajttal, 
lekvárokkal, kézműves süte
ményekkel mutatkozhattak 
be. Az önkormányzat felé pe
dig köszönjük a támogatást!

Adventi játékra hívogató otthonok
Az Élhető Kukukkhegyért Egyesület tevékenysége szemléletváltást hozott a hegyen élő 
mogyoródi lakosok körében, amit a szervezet alelnöke, Kokas Annamária is kihangsúlyo-
zott. A tagok bíznak a közösség erejében, nyitottak egymás felé, közösen tesznek az élhe-
tőbb mindennapokért, az ünnepi hangulatot pedig a „Mobil Adventi Kalendárium” játék-
kal szeretnék színesíteni.
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Egészség

Ízek és illatok bűvöletében
Az immunerősítés kulcs 
szerepet játszik abban, hogy 
mennyire leszünk fogékonyak 
a vírusokra, baktériumokra. 
Ezért fokozottan ügyelni kell 
a komplex vitaminbevitelre, 
melyek közül a C és Dvita-
minok kifejezetten fontosak. 
De mit tehetünk még? 

– Akadnak természetes im-

munerősítők, mint a vörös-
hagyma, fokhagyma, savanyú 
káposzta, melyek segítik felven-
ni a harcot a szervezetre lesel-
kedő betegségekkel szemben. 
A rendszeres folyadékbevitel 
is nagyon fontos. Az ánizs, 
a hársfa, a csipkebogyó 
és a gyömbérteák fogyasztása 
támogatja a szervezetet a nehéz 
időszakban és a megelőzésben 
is. Párologtatáshoz többfajta 
illóolajat is használhatunk, me-
lyek jótékony hatásúak. Ilyen 
az eukaliptusz vagy a borsmen-
ta is. A teafaolaj pedig rendkívül 
sokoldalú fertőtlenítő és gom-
baölő hatással is bír – mondja 
Sleisz Norbertné Viktória, akit 
a járványról is kérdeztünk.

A tiszta maszk nyújt védelmet
Szakértőnk szerint a min-
dennapos használatú tárgyak 
(billentyűzet, kilincsek, asztal, 
stb.) fertőtlenítése mellett fon-
tos a napi többszöri szellőz-
tetés, valamint a friss levegőn 
való tartózkodás is. 

– A sok fertőtlenítőhaszná-
lattól és kézmosástól a kezünk 
könnyen kisebesedhet, ezért 
érdemes ápoló vagy hidratáló 
krémeket használni. Személy 
szerint az illatmentes verziót ja-
vaslom ezekből, mert ez még kí-
méletesebb a bőrrel. Az is segít, 
ha kesztyűt használunk a vásár-
láskor vagy a tömegközlekedési 
eszközökön utazva – javasolja 
Viktória, majd hozzáteszi:
– Az egyszer használatos, textil 
szájmaszkok és az FFP23 jel-
zésű, sebészeti maszkok vise-
lési ideje kb. 23 óra. Ezután 
előbbieket 60 fokon célszerű 
kimosni és vasalni – illetve 
pluszban teafaolajat is cse-
pegtethetünk ezekre. Aki vi-

szont beteg, az szájmaszkban 
se menjen közösségbe!

A pozitív gondolatok ereje
A médián keresztül renget hír 
ömlik ránk nap mint nap. Vik-
tória szerint azonban mentá-
lisan nem tesz jót, ha ezek-
ből túl sokat fogadunk be.

– Ne nézzük folyamatosan 
a híreket vagy az internetet, 
menjünk inkább sétálni, ami 
immunerősítő is és az emberi 
kapcsolatokra is pozitívan hat. 
Keressük szeretteink közelségét 
(telefonon, interneten), mert 
megnyugtató hogy az ember 
nincs egyedül ebben a helyzet-
ben. Azt gondolom, a pozitív 
gondolatok elősegítik az egész-
séges szervezet működési me-
chanizmusának fenntartását. 
A stressz és szeretet ünnepe 
nem fér meg egymással. Ka-
rácsony felé közeledve az őrült 
vásárlási láz helyett lassuljunk 
le, koncentráljunk magunkra, 
az egészségünkre, családunkra!

A legnagyobb ajándék a fa alatt

Közeledik a szeretet ünnepe, és bár sok 
ajándék kerül a fa alá, mégis a legnagyobb 
kincsünk az egészségünk. Azért, hogy ezt 
megőrizhessük, Sleisz Norbertné Viktória, 
az egészségügyi és szociális feladatokért 
felelős tanácsnok több értékes javaslatot 
is megosztott velünk.
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Sport

A sport összekovácsol  
– a hullámvölgyekben is

Mérkőzések nélkül is edzés-
ben maradnak

– A sportági szövetségek 
iránymutatásai szerint felfüg-
gesztettük azokat a versenyeket 
és bajnokságokat, ahol idege-
nek vannak. Ennek a forga-
tókönyvnek a megvalósítása 
zajlik jelenleg is. Nagyon fon-
tos azonban, hogy az edzések 
folytatódnak – kisebbnagyobb 
átalakításokkal. Például szét-
húztuk valamelyest a csapata-
inkat, hogy egy időben, egy he-
lyen ne legyenek túl sokan. Bár 
a mérkőzéseket halasztjuk, ké-
sőbb pótoljuk be, de ez nem azt 
jelenti, hogy – fokozott egész-
ségmegőrző intézkedések mel-
lett – ne lennének edzések. Így 
történik a téli teremlabdarúgás 
esetében is: a torna nem kez-

dődik el, de edzések továbbra 
is vannak – mondta a Mogyo-
ród KSK elnöke, aki igazán fon-
tosnak tartja a rendszeres sport 
egészségre gyakorolt hatását.
Bajnokok az összetartásban

Az edzéseken tehát fokozot-
tan figyelnek az egészségügyi 
előírásokra: távolságot tarta-
nak más közösségektől, csak 
egészséges állapotban érkez-
nek az edzésekre, zárt kapuk 
mögött sportolnak (kísérők, 
szülők, vendégek nem mehet-
nek be a pályára) és kiemel-
ten ügyelnek a kézhigiéniára. 
Mindebben együttműködő 
partnerük a sportlétesítmény 
üzemeltetője, a Mogyoród 
Nonprofit Kft.

– Még az első hullám idején 
készítettünk egy nyilatkozatot 

arról, hogy milyen kockázattal 
jár a közösségben való edzés, 
amit minden sportolónk alá-
írt, hiszen az ezzel járó rizikó-
val mindenki tisztában van. 
Ezek a nyilatkozatok továbbra 
is érvényesek, és ha bárkinek 
bármilyen problémája adódik, 
akkor a papíron megjelölt sze-
mélyeket kell értesíteni – emelte 
ki Farkas Tamás, aki az im-
már hagyománynak számító 
sportbálon szokta összefoglalni 
az eredményeket, büszkesége-
ket, ám az idei bál elmaradt, 
s az eredmények sem gólokban, 
érmekben, trófeákban mérhe-
tők, hanem a csapatok összetar-
tásában, a sport összekovácsoló 
erejében. Mindez alapján a mo-
gyoródi sportolókat bajnokok-
nak nevezhetjük.

Állóképesség: online is
A koronavírusjárvány első 

hulláma arra ösztönözte az 
edzőket és a sportolókat, hogy 
online formában folytassák a 
munkát. Farkas Tamás meg-
lepődve azt tapasztalta, hogy 
hiányzik a sport az emberek-
nek, és ha kell, új eszközöket 
is bevetnek arra, hogy az edzés 
része maradjon az életüknek.

Kiki leírta vagy online be-
szélgetés során osztotta meg 
a feladatokat a különböző kor-
osztályokkal, s ők fényképeken 
mutatták be, hogyan teljesítet-
ték a küldetéseket. Jól működ-
tek az online edzések.
Lehetőség  az alsósoknak

Szervezett módon műkö-
dik az iskolai sportorientáció. 
– Évek óta működünk együtt 
a Szent László Általános Is-
kolával: heti kétszer spor-
tos foglalkozásokat tartunk 
az alsós évfolyamoknak. Idén 
szeptembertől a tornaórák-
ra is bemegyünk. A KSK 
több sportágban is tart moz-
gásfejlesztő edzéseket, ahol 
az adott sportágakra jellemző 
mozgáskoordinációt sajátít-
hatják el a diákok. Ezúton 
is szeretném kifejezni köszö-
netemet az iskolaigazgató-
nak – mondta Farkas Tamás.

„Az idei év nem az eredményekről lesz emlékezetes – mindazon 
túl, hogy nagyon szépen sportoltak a csapataink és egyéni spor-
tolóink is –, hanem arról, hogy az egyesületen belül micsoda odaa-
dással, kitartással és a rendkívüli helyzethez való példás alkalmaz-
kodással működtek szakosztályaink” – hangsúlyozta Farkas Tamás, 
a Mogyoródi Községi Sportkör elnöke, aki büszkén mesélt a kihí-
vásokkal teli 2020-as évről.

Szakosztályuknál az őszi 
munkavizsgák után sem 
állt le az élet, hetente 
háromszor tartunk fog-
lalkozásokat a Sport utca 
végén. A füves pálya alatti 
szép, természeti környe-
zetben. Segítünk mind-
azoknak, akik versenyre 
szeretnék vinni kedvencü-
ket, de a hobbi kutyáso-
kat is várjuk. 

Szeretettel fogadunk min-
den kutyabarátot! Ezúton 
szeretném megköszönni 
az Önkormányzat és a falu 
lakosságának támogatá-
sát. Mindenkinek meghitt 
ünnepeket, jó egészséget 
és reményekkel teli új esz-
tendő kívánok!” – mondta 
Szőcs Zoltán őrző-védő 
segéd, kutyakiképző, 
szak osztályvezető. 

Mogyoródi KSK Kutyás szakosztály: 
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Mogyoródi KSK  
Kézilabda szakosztály: 

„Szerencsések vagyunk, mert 
a járványidőszakban is edzhe-
tünk. Ráadásul minden csapat-
nak jó edzője van. A női vonal 
mezőnye számíthat arra, hogy 
magasabb osztályba léphet. 
A férfiaknak még kell néhány 
év, és az utánpótlásunknak is, 
hogy a felnőtt csapatot erősít-

hessék. Már az első és második 
osztályosokkal is foglalkozunk. 
A versenyzés 12 éves korban 
kezdődik meg igazán. Előtte is 
vannak kisebb versenyek, de 
azokat szivacslabdával játsszák” 
– osztotta meg velünk Németh 
Sándor szakosztályvezető, 
majd hozzátette: várnak min-
denkit az edzéseken, a Grosics 
Gyula Sportcsarnokban!

Mogyoródi KSK  
Taekwondo  szakosztály: 

„Mindkét taekwondo ver-
senyszámban, formagyakor
latban és küzdelemben is ké-
szültünk versenyezni amikor 
kiderült, hogy március közepé-
től le kell állni. Online edzések-
kel tartottuk fenn az edzettségi 
szintet, ám ezeken csupán a 
taglétszám ötöde tartott velünk. 
Május végén tudtunk vissza-
menni a terembe, majd július-
ban 40 fővel hatnapos edzőtá-
bort tartottunk. Szeptembertől 

teljes menetfelszerelésben áll-
tunk, de a novemberi versenyt az 
utolsó pillanatban lemondták.  
A taekwondoban van lehetőség 
(formagyakorlat szinten) online 
versenyen részt venni – ezt ter-
vezzük mi is” – mondta Takács 
Gábor szakosztályvezető, aki 
büszkén mesélt egyik tavalyi 
nagy eredményükről is, mi-
szerint az itthon megrendezett 
nemzetközi formagyakorlat 
meg mérettetést az ő szakosztá-
lyuk nyerte meg összetett csa-
patversenyben.

Mogyoródi KSK Lab-
darúgó szakosztály: 
„Várakozással néztünk 
elébe a bajnokságnak, 
hiszen felnőtt csapatunk 
feljebb lépett egy osz-
tályt. Célunk volt, hogy 
bent maradjunk a maga-
sabb osztályban. Ám a ví-
rushelyzet miatt döntési 
helyzetbe kerültünk, nem 
folytattuk a bajnokságot, 
ami így a felnőtt csapat 
6. helyezésével zárult. 
Három mérkőzést 2021 
tavaszára halasztottunk. 

A gyerekeknél is fontos 
volt az eredményes fel-
készülés, több csapatunk 
is szerepel a bajnokság-
ban – foglalta össze Rózsa 
Zoltán szakosztályvezető, 
aki azt is elárulta, hogy 
felvették a kapcsolatot 
az újjászerveződő Fóti 
Egyesülettel. – Megálla-
podtunk, hogy közösen 
indítunk egy U17-es csa-
patot az idei bajnoksá-
gon. A szakmai irányítás 
a Mogyoród KSK kezé-
ben van, mi delegáljuk 

az edzőket Kontra Krisz-
tián és Holló Balázs sze-
mélyében. Jól sikerült 
az összefogás, nagyon 
megkedvelték egymást 

a játékosok. Ez egy hosz-
szú távú együttműködés 
alapja lehet, amit a ké-
sőbbiekben szeretnénk 
erősíteni.”

Mogyoródi KSK  
Birkózó  szakosztály: 
Voltak szép sikereink. Az 
egyik, hogy Kain Bence 
nagy fölénnyel megnyer-
te a közép-magyarorszá-
gi diák bajnokságot, ő 
mindenképp ott van már 
a válogatottság kapujá-
ban. Ezen a bajnoksá-

gon, diák korosztályban 
Ferenczi Bence és Dubis 
Márton is érmet szerez-
tek. Ökrös Antal gyermek 
korosztályban lett arany-
érmes. Sallai Ivánka ezüst 
érmével pedig tovább 
gyűltek a szép medálok! 
Sallai Tamás teljesítmé-
nyével szabadfogásban 

is biztosította 5. helyét  
a Közép-Magyarországi 
Bajnokság országos dön-
tőjében. Kain Dominik 
elődöntős volt a kadét ma-
gyar bajnokságon súlycso-
portjában” – mondta Kéri 
Zoltán szakosztályvezető, 
aki lassan 30 éve edző 
Mogyoródon.  
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Fejlesztések

Kedves Mogyoródiak!
Első lépésként a növényvi-
lággal kapcsolatos témában 
szeretnénk az itt élők inter-
aktív partnerségét kérni. 
Ezidáig is nagyon sokan 
segítettek nekünk külön-
böző felajánlásokkal, ked-
ves tanácsokkal, melyet ez-
úton is hálásan köszönünk! 

A Mogyoród Nonprofit Kft. 
megtette az első lépéseket: meg-
szépítettünk néhány parkot, 
közteret – bízunk benne, hogy 
elnyerte tetszésüket és örömteli 
lesz a fogadtatás (különösen, ha 
a következő években a növény-
kék és megmutatják szépségü-
ket). Most néhány „előtteutána” 
fotóval szeretnénk szemléltetni, 
milyen sokat számít az, ha rend-
ben tartjuk környezetünket. 

Munkálkodjunk együtt! Egy 
új kezdeményezéssel szeret-
nénk partnerek lenni abban, ha 
vannak olyan lakóközösségek 

vagy utcák, akik szeretnék sa-
ját utcaképüket megszépíteni, 
és megkeresnek minket egy 
konkrét javaslattal, akkor segí-
tünk számukra a technológia 
alkalmazásában: a növények és 
a műtrágya beszerzésében, ta-
nácsadásban. Csupán egy lelkes 
csapatra van szükség, akik vál-
lalják az ültetési munkálatok el-
végzését. (Magánterületen nem  
dolgozhatunk, de segíteni min-
denképpen szeretnénk!) 

Örömmel veszünk olyan fel-
ajánlásokat is, ha különleges, 
túl sok vagy egyszerűen csak 
megunt növényeiket eljuttat-
ják hozzánk, mi átültetjük őket 
a közterületre. Hiszen az itt 
helyben, szépen fejlődő növé-
nyeket érdemesebb áthelyezni, 
ahelyett, hogy kertészetből sze-
reznék be őket.

Megköszönjük, ha írnak 
nekünk az aktuális témához 
kapcsolódóan, hogy mire fi-
gyeljünk, miben tudnánk segít-
ségükre lenni. Terveink szerint 
a beérkezett üzenetek közül 
kiválasztunk néhányat, megje-
lentetjük a lap soron következő 
számában, és készséggel meg  
is válaszoljuk.”

Új rovat született, ahol időről időre a Mogyoródi Nonprofit Kft. által írt hasznos témákról ol-
vashatnak. A vállalat azzal a szándékkal jelentkezik, hogy információkat adjon az olvasóknak 
a településüzemeltetés egyes témáit kiemelve, azért, hogy közösen tehessünk községünk 
szépítése, élhetőbbé tétele érdekében. Juhász László ügyvezető igazgató írása következik.

Megszépítjük Mogyoródot!

Észrevételeiket, javaslataikat  
a mogyorodjovoje@gmail.com e-mail-címre várjuk!
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HIRDETÉS

MOGYORÓD

Akciós ajánlatunk:  DECEMBER 16-tól 31-ig

Szeretettel várjuk Önöket! 
www.godollocoop.hu

facebook.com/godollocoop

2146  Fóti út 24. ,Gödöllői út 29.

Coca-Cola, 
Fanta  December 18-24.  

csontos
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Jagermeister
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www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727
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Önkormányzati hírek

Október 12-i rendkívüli ülésről

NAPIREND ELŐTT:

A Polgármester úr a két ülés közötti beszámolójában beszélt 
a Gödöllői úti telekvásárlásról, amely során sikerült az ott élő csa-
ládokkal egyezségre jutni a telek adásvételéről, ezzel megszűnik 
az évtizedek óta ott fennálló tarthatatlan állapot és látvány.  

A Nonprofit Kft. elkezdte a kátyúzásokat, illetve az útjavításo-
kat. A Berekakácos utca rekonstrukciójára nyert vis maior pénzből 
folyamatban van a beszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. 

A Bajcsy híd esetében a szerződés aláírásra került a kivitelező-
vel. A Főtéri patak vis maior ügye Kincstárral való egyeztetése 
folyamatban van, a benyújtott műszaki tartalmat nem fogadták 
el, a tervezőkkel újra kellett terveztetni a hídnak a helyreállítását, 
amit remélhetőleg 23  héten belül sikerül majd megoldani és ak-
kor annak a beszerzése, illetve a helyreállítása is elkezdődhet.

Nagyon jó ütemben halad a Kilátó felújítása, várhatóan ebben 
az évben el tud készülni a Kilátó 8090%os készültségre.

A Fő téren a Szent László emlékhelynél a falszerkezetnek a tég-
lái ott vannak a helyszínen, az alapozás befejeződött, a közműbe-
kötéseknek a csövei a betonból kiállnak, egy látványos falazati 
munka következik a jövő hét folyamán, ha az időjárás megenge-
di. Várhatóan tető alá tudják hozni decemberig az épületet, úgy, 
hogy benn tudjanak dolgozni. Az energiaállomás is jól halad, 
mert az alapozási munkák ott is befejeződtek és majd ott is a szer-
kezetépítés lesz a látványos rész, ami ezután következik. 

A BajcsyZsilinszky utcában megoldásra került a folyamatosan 
eltömődő árok és a felszíni vízelvezetés problémája.

Az Arany János utca és a Sport utca sarkán lévő teret is elkezd-
ték felújítani, ott még egy esőcsapadékvíz elvezetési problémát 
kell majd megoldani. 

Beszerzésre került egy 3 éves Opel Vivaro, 9 személyes mikro-
busz, melyet első alkalommal a Mogyoró(d) Feszt szervezői vet-
tek használatba. 

A Mogyoró(d) Feszt a tavalyi évhez hasonlóan, a kedvező idő-
járásnak is köszönhetően ismét népszerű rendezvény volt a lakos-
ság, főként a kisgyermekes családok körében. 

Ez történt az önkormányzatnál  
októberben és novemberben
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NAPIRENDEK:

1. Filmstúdióval kapcsolatos településrendezési 
eszközök eseti módosítása – partnerségi egyeztetés 
lezárása: 
A Filmpark projektjét a Képviselőtestület kiemelt beruházásként 
támogatja és a helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljá-
rásnak a partnerségi részét lezárta. Az úttervező annyi módosítást 
kért, hogy a véglegesített és módosított út nyomvonal terv kerül-
jön majd a HÉSZbe. Ez az Önkormányzat számára semmilyen 
plusz költséget nem jelent, hiszen a költségeket  a partner és beru-
házó viselik, ez tulajdonképpen egy elvi hozzájárulás az Önkor-
mányzat részéről. (50)
2. Az önkormányzati lakásokra vonatkozó Rendelet-
tel érintett ingatlanok méltányossági alapú hasznosí-
tására vonatkozó jogcímmel történő kiegészítése: 
Elfogadásra került az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletének feltételeiről szóló 4/2019. (I.30.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló 17/2020. (X.12.) önkormányzati rendelet. 
A rendelet kiegészült egy c) ponttal, hogy a Képviselőtestület mél-
tányossági alapon meghozott egyedi határozata alapján megkötött 
szerződés szerint legfeljebb 3 hónap időtartamra meghosszabbít-
ható a szerződés. Ezzel egyidejűleg a 325/2020.(IX.25.) határozatot 
hatályon kívül helyezték. (50)
3. Mogyoród, 1590/36 hrsz. alatti ingatlan  
hasznosítási felhívásának eredménye:
Pályázat útján került meghirdetésre az ingatlan, amelyre egy ér-
vényes ajánlat érkezett 18 millió Ft összeggel. A Testület az ajánlat 
elfogadása mellett döntött. (50)
 
Október 30-i ülésről

NAPIREND ELŐTT:

A Polgármester úr a két ülés közötti beszámolójában az irodák 
beszámolóját összegezte. Elmondta, hogy a Bajcsyhídnál lévő 
károsodásnak a helyreállításával kapcsolatban a munkaterület 
a kivitelezőnek átadásra került. A Filmparkkal a településrendezé-
si szerződés módosítását megkötötték. A Berekakácos – Bocskai 
utcai vismaior nak a helyreállítási tervét megkapták, a közbe-
szerzést elindították.  A Bursa Hungarica pályázat kiírásra került. 
Meghosszabbították a Kálváriának az építési engedélyét 2022. au-
gusztus 31ig. A Jégvirág utcában teljes egészében elkészült a közvi-
lágítás. A vasházas transzformátornál ki lett választva a kivitelező. 

NAPIRENDEK:

1.  Mogyoródi Pillangós Óvoda 202025. évi továbbképzési ter-
ve elfogadásra került. (80) 

2.  Mogyoród KSK 1.022.850, Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült labdafogó háló kiépítése céljából. (80) 
3.  A Testület elutasította a román nemzetiségi önkormányzat el-
nökének 100.000,F összegű, futóverseny szervezésére irányuló 
támogatási kérelmét. (71) 
4.  A Testület úgy döntött, hogy a Juhász Jácint Művelődési 
HázKönyvtár intézményét a jövőben is intézményi formában 
működteti tovább. (521) 
5.  A Testület ügy döntött, hogy a település kockázatbecslésének 
vonatkozásában adott tájékoztatót elfogadja, és erről a Gödöllő 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségét értesíti. (80)
6.  A Testület nem támogatta a 260 millió forint összegű, Műve-
lődési Ház építése céljából fejlesztési célú hitel felvételével kap-
csolatos adósságot keletkeztető kérelmet. (431)
7.  A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.28.) önkormány-
zati rendelet IV. sz. módosítását a Testület nem támogatta. (44) 
8.  A Testület megalkotta az SZMSZ módosításáról szóló 
18/2020. (X.30.) önkormányzati rendeletét. (71) 
9.  A Testület megalkotta az önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről szóló 19/2020. (X.30.) önkormányzati ren-
deletét, azzal, hogy az Esélyegyenlőségi Munkacsoport tagjai 
lássák el a Szociálpolitikai Kerekasztal feladatait. (71) 
10. A Testület a belsőellenőri feladatok ellátására a SALDO 
Zrt.vel való szerződéskötést támogatta. A legalább 4 ellenőrzési 
területre vonatkozó ellenszolgáltatási díj 395.000, Ft + áfa /el
len őrzési terület – összesen 1.580.000, Ft + áfa – költség. (80) 
11.  Az általános iskolai felvételi körzethatár kialakítása a 2021/22. 
tanévre vonatkozóan is változtatás nélkül, Mogyoród Nagyköz-
ség teljes közigazgatási területére kiterjedően került meghatáro-
zásra. (80) 
12.  A Testület a Borsóföld átminősítéséhez szükséges utak, par-
kolók kialakításának költségére bruttó 2.600.000, Ft keretössze-
get biztosított. (80) 
13.  A Mogyoród, 0160/115, /129 hrsz.ú ingatlanok belterületbe 
vonásának ügye nem került elfogadásra. (431) 
14.  A Mogyoród, Dombóvári utca 3029 hrsz.ú ingatlan belte-
rületbe vonását támogatták, a községfejlesztési hozzájárulás mér-
tékét 2000, Ft/m2ben, összesen: 1.282.000, Ftban határozták 
meg. (71) 
15.  A Mogyoród, Glóbusz utca 1. 2089/2 hrsz.ú ingatlan belte-
rületbe vonását támogatták, a községfejlesztési hozzájárulás mér-
tékét 1800, Ft/m2ben, összesen: 1.893.600, Ftban határozták 
meg. (80) 
16.  Támogatták a 602 és a 603/7 hrszú ingatlanok vonatkozá-
sában a terület rendbetételét, vízelvezetési rendszer megoldását 
bruttó 3.024.251 Ft értékben a Községfejlesztési hozzájárulás sor 
terhére. (80) 
17.  A Gödöllői út 152. szám alatti ingatlanon található épület 
elbontását, az illegális hulladék elszállítását támogatták, amelyre 
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bruttó 900.000, Ftot biztosítottak. A jövő évi költségvetésben 
további bruttó 4.100.000, Ft tervezését hagyták jóvá az elbontott 
épületek (sitt) szállításához, tereprendezéshez, telekalakításhoz, 
körbekerítési munkálatok végrehajtásához. (80) 
18.  A 283/2020.(IX.9.) határozatban technikai jellegű módosítást 
hajtottak végre, a kisbusz beszerzése megtörtént, amelyre bruttó 
6 millió forintot biztosított az Önkormányzat, amelyből a fennma-
radó forrás a költségvetés tartalék célú kiadás során marad. (61) 
19.  A Testület az Evangélikus Egyházközséget, a Református 
Egyházközséget és a Római Katolikus Egyházközséget 150.000–
150.000, forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
(70)
20.  A Testület támogatta, hogy 2020. augusztus 29étől 2021. 
augusztus 29ig raktárbérleti szerződés kerüljön megkötés-
re a Kamiker Kft.vel, havi 50.000, Ft/hó összegben. (70) 
21.  A Testület támogatta a Biotrans Kft.vel a használt sütő-
olaj leadására vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötését. 
A gyűjtőből elszállított hulladék minden kgja után járó összeggel  
(25,Ft) a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány szervezetet támo-
gatja, és gyűjtési pontként a Mogyoród Dózsa György út 25. szám 
alatti új fogorvosi rendelő mögötti kazánházat jelölte meg. (70) 
22.  Támogatták a Dunakeszi szennyvíz agglomeráció bővítése 
felülvizsgálati dokumentációját. (70) 
23.  A Szociális rendelet módosításáról szóló 20/2020 (X.30.) ön-
kormányzati rendeletét megalkotta a Testület, amelynek értelmé-
ben a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben elkülönített 
szociális kiadásokra rendelkezésre álló forrás függvényében biz-
tosítja a 75 év felettiek legfeljebb 10.000, Ft értékben való támo-
gatását. (52)  
24.  A Testület jóváhagyta az Önkormányzat, a Zöld Híd B.I.G.G. 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
és a DTKH DunaTisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. közötti háromoldalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést, és felhatalmazta a Polgármestert az aláírására. (70) 
25.  Az Önkormányzat csatlakozott az illegális hulladéklerakók 
felszámolása kapcsán kiírt pályázathoz. (70) 
26.  A Testület döntött a közbeszerzési eljárás indításáról a Fő-
téri patakmederrekonstrukció kapcsán. A projekt fedezetének 
áfával számított összege rendelkezésre áll, melynek egy része  
 – 31.221.000, Ft –  az elnyert pályázati támogatás finanszírozásá-
ból, az önerő része 3.469.000, Ft pedig biztosított. (70) 

November 4-i rendkívüli ülésről

NAPIRENDEK:
1.  A Testület a 260 millió forint összegű, Művelődési Ház építé-
se kapcsán fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos adósságot  
keletkeztető kérelmet támogatta. (52) 
2.  A Testület támogatta a költségvetési rendelet IV. sz. módosítá-

sát, és megalkotta a 21/2020. (XI.04.) önkormányzati rendeletét. 
(52) 
3.  Elfogadásra került a Mogyoród, 0160/115, /129 hrsz.ú ingat-
lanok belterületbe vonása. (52) 
4.  A Hyperion Interaktív Oktatásfejlesztő Kft.től bekért áraján-
lat szerint, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10.000.000, Ft 
összegű támogatásával a „Mogyoródi Csata 1074” 3D animációs 
és dokumentumfilm 2021. évben történő megvalósítását támo-
gatták. A jövő évi költségvetésbe betervezésre kerülő költsége  
további 5.540.000, Ft + áfa összeg. (70) 

November 27-i ülésről

NAPIRENDEK:
1.  A Mogyoród Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepciója 
elfogadásra került, a nonprofit tevékenység finanszírozási igénye: 
90 millió Ft, a fejlesztési feladatok finanszírozási igénye 3 millió 
Ft összegben került meghatározásra. (80)
A Kft. kérésére az Önkormányzat térítésmentes használatba adja 
részére a Gesztenyés Tagóvoda korábbi kazánházát azzal, hogy 
azt az óvodával megosztva köteles használni. A Mogyoród Non-
profit Kft köteles a helyiség rendeltetésszerű használatához szük-
séges átalakításokat a saját költségére elvégezni, mely üzleti terve 
módosulást nem eredményez, csak sorok közti átrendezést. (80) 
2.  A Mogyoród Turisztikai Kft. 2021.évi üzleti terv koncepciója 
elfogadásra került 2020. 12. 01jei benyújtási határidővel. (80) 
3.  Elfogadásra került a Mogyoró(d) Feszt rendezvény beszámo-
lója és pénzügyi elszámolása, a 400 000 forint önkormányzati  
támogatás teljes egészében felhasználásra került. (80)
4.  A Juhász Jácint Művelődési HázKönyvtár Alapító Okirat mó-
dosítását a polgármester rendkívüli határozattal fogadta el, mivel 
ez törvényi kötelezettség, a testületi támogatás 4 igen4 nem ará-
nyú volt. (44)
5.  Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségveté-
sének I. olvasatát a Testület a Pénzügyi Bizottság által meghozott 
módosításokkal támogatta. (53)
6. Elfogadásra került a HÉSZ és TSZT módosítása a 24/2020.
(XI.27.) önkormányzati rendelet megalkotásával. (511)
7. Elfogadásra került a Fortu Max Kft.vel vállalkozási szerződés 
megkötése bruttó 3.458.184, Ft értékben a Mogyoród, Dózsa 
György út 40. sz. alatt lévő, valamint a Dózsa György út 33. sz. 
alatt lévő Hivatal épületek villámvédelmi hálózat kiépítési mun-
káira. (70) 
8.  Elfogadásra került a Dombóvári u. 3007. hrszú ingatlan 
belterületbe vonása, a községfejlesztési hozzájárulás mértéke 
1.514.000, Ft. (61)
9.  Elfogadásra került a 0182/25. hrszú ingatlan belterületbe vo-
nása, a községfejlesztési hozzájárulás mértéke 4.638.000,Ft. (61) 
10.  Elfogadásra került a Szántó u. 13. 4100/2. hrszú ingatlan 
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belterületbe vonása, a községfejlesztési hozzájárulás mértéke 
1.600.000,Ft. (61) 
11.  A Mogyoród, Hungaroring út 2/A sz. alatti 0219/48 hrsz. alatt 
lévő gazdasági épület megnevezésű ingatlant, illetve helyiségeit 
bérleti szerződés útján bérbe kívánják adni a versenyeztetés sze-
rint legjobb ajánlatot tevőnek. (70)
12.  Elfogadásra került Kistarcsa települési környezetvédelmi 
programja. ( 70)
13.  Nem fogadták el Kapitány Attila azon javaslatát, hogy a mo-
gyoródi 0182/1 hrsz.ú közforgalom elől el nem zárt magánút 
művelési ágú ingatlan 1/1ed arányú tulajdonjogát csere jog-
címén átadja a Mogyoródi Önkormányzatnak a 0246 hrszú, 
a 3235 és 3236 hrszú, egyenként 1/1ed arányú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokért cserébe további 2.000.000, Ft érték-
különbözet megfizetése mellett. Ugyanakkor a helyi közérdek 
és RézsüDombóvári utcák által közrefogott, lakott területek ön-
kormányzati tulajdonban lévő úton történő megközelíthetősége 
érdekében a 0182/1 hrsz.ú közforgalom elől el nem zárt magán
út művelési ágú ingatlan 1/1ed arányú tulajdonjogát Kapitány 
Attila tulajdonostól közcélra felajánlás jogcímével tisztelettel elfo-
gadja, ezzel ellenajánlatot téve. (61) 
14.  Elfogadta a Konczy Trade Kft. pályázati ajánlatát, miszerint 
a 0286/51 hrszú 5411 m2 nagyságú, kivett telephely művelési ágú 
ingatlant 34.500.000,  Ftértékben kívánja megvásárolni. (70) 
15.  A 2. sz. fogorvosi körzet rendelési idejének módosítása 2020. 
december 01től:
hétfő: 713 (78: dentálhigiénia); kedd: 1016
szerda: 713 (78: dentálhigiénia); csütörtök: 1016
péntek: 713 (78: dentálhigiénia) (70) 
16.  Mogyoród, 0160/115, 0160/120 és 0160/129 hrszú ingatla-
nokkal kapcsolatos útelnevezés
Az út helyrajzi száma: 0160/115; Javasolt név: Vörösföld utca
Az út helyrajzi száma: 0160/120; Javasolt név: Radnóti utca
Az út helyrajzi száma: 0160/129, 1525/1; Javasolt név: Őzjáték 
utca (70) 

17.  A Képviselőtestület a 647/3, 652/4, 655/11, 656/5, 659/8, 
661/2, 662/8, 665/8, 0219/47, 0219/50 és 665/4 hrsz. alatti közu-
tat az alábbiak szerint nevezi el: Szadai köz, a 0188/8. hrsz. közu-
tat: Hangulat utca. (70) 
18.  225/2019. (IV.24.) számú Kt. határozat kiegészítése
A Mogyoród, külterület 0155 hrszú ingatlan övezeti átsorolá-
sának érdekében a hatályos településrendezési eszközök mó-
dosításának államigazgatási egyeztetését a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let 42. §a szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatjuk le, en-
nek érdekében az ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvání-
totta. Tekintettel a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes 
állásfoglalására, az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) számú kormányrendelet sze-
rinti környezeti vizsgálat kerül lefolytatásra, az ehhez szükséges 
tervdokumentáció a TT1 Tervezési és Tanácsadó Kft.től kerül 
megrendelésre. (70)
19.  Filmstúdióra vonatkozóan a településrendezési eszközök  
eseti módosítása – elfogadás
Egyhangúlag elfogadták a HÉSZ és a TSZT módosítását a  
23/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet megalkotásával.
A Mogyoród, külterület 0346/19, 0343/37, 0343/38, 0343/39, 
0343/40, 0343/43, 0343/44, 0343/45, 0343/46, 0343/47, 0343/48, 
0343/49, 0343/50, 0343/51, 0343/52, 0343/53, 0343/54, 0343/55, 
0343/56, 0343/57, 0343/58, 0343/59, 0343/60, 0343/61, 0343/62, 
0343/63, 0343/64, 0343/68, 0343/69, 0343/70 és 0343/108 hrsz., 
illetve Mogyoród belterület, 1538 helyrajzi számú ingatlanok  
területeit kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. (70) 
20.  Szántó – Glóbusz területének rendezésére vonatkozó szer-
ződés felbontásához kiegészítés az érintett ingatlanok helyrajzi 
számával: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lőtestületének 528/2019. (IX.25.) számú határozata kiegészí-
tésre került. (70) 

Gubritzky Mária, Tupperware tanácsadó 
 (30) 451 06 63  tupperwaresutesfozes@gmail.com 

 Gubritzky Mária Tupperware tanácsadó

Tupperware konyhai eszközök 
APRÍTÓTÓL A ZÖLDSÉGHÁMOZÓIG

HIRDETÉS
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Oktatás

A Szent László Általános Iskola pedagógiai programja:

•  tapasztalt, magasan képzett, barátságos, gyermekközpontú 
pedagógusok;

•  élményalapú oktatás: Boldog Iskola program és a Komplex 
Alapprogram keretében;

•  angol és német nyelvoktatás első osztálytól, negyedik osztály-
tól emelt óraszámban, csoportbontásban;

• házi, illetve Junior Nyelvvizsga a nyolcadik évfolyamon;
• hatodik osztálytól magyar és matematika csoportbontás;

•  tehetséggondozás – felzárkóztatás, versenyeken való részvétel;
•  optimális létszámú osztályok, számítógépekkel, projektorok-

kal felszerelt tantermek, tanulói tabletek;
•  felvételi előkészítő magyar és matematika tantárgyakból a 8. 

évfolyamon;
•  sportorientáció (heti 2 órában: birkózás, foci, tenisz, kézilab-

da, kosárlabda, taekwondo, gyerekfitnesz);
•  komolyzenei és könnyűzenei képzés: hangszeres oktatás 

(zongora, hegedű, citera, furulya, gitár, dob, szintetizátor), 
magán ének; modern tánc; alsó tagozaton néptáncoktatás.

Diáktoborzó – ahol élmény az iskola
A Mogyoródi Szent László Általános Iskola elhivatott tanítói szeretettel várják a leendő első 
osztályosokat. Mogyoród egyetlen iskolája kiemelten fontosnak tartja a nevelés-oktatás 
területén a művészetek, a sport és az informatikai ismeretek egységének megteremtését. 
Ismerjék meg oktatási programjukat!

Az iskola elérhetősége:
Szent László Általános Iskola
2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon:  +36-28/540-425
E-mail:    mogyisk@gmail.com, 
                 mogyorodiskola@sztlaszlo-mogyorod.sulinet.hu
Facebook: https://facebook.com/mogyorodisuli 
Web: www.mogyorodiiskola.hu
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Közérdekű
Fontos tudnivalók

Segélyhívás 112
Mentők 104

Tűzoltók 105
Rendőrség 107

ORVOSOK
Dr. Kamarás József Egészségház Mogyoród, Fóti út 18.

Dr. Fekete Ildikó (háziorvos) 

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

e-mail: drfekete@
mogyorodegeszseghaz.hu

Rendelési idő: 
Hétfő 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–18 óráig
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 
páros héten 14–18 óráig
páratlan héten 8–12 óráig

Dr. Hézinger Lajos (háziorvos) 

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

e-mail: drhezinger@
mogyorodegeszseghaz.hu

Rendelési idő: 
Hétfő 8–12 óráig
Kedd 14–18 óráig
Szerda 8–12 óráig
Csütörtök 14–18 óráig
Péntek 
páros héten 8–12 óráig
páratlan héten 14–18 óráig

Dr. Mikó-Onyestyák Zsó�a 
(gyermekorvos) 

Telefonszám:
+3630/663-98443
+3628/999-600/103-es mellék
e-mail: mogyorodgyermek@
gmail.com, gyermekorvos@
mogyorodegeszseghaz.hu

Rendelési idő: 
Hétfő 9–12 óráig
Kedd 14–17 óráig
Szerda 9–12 óráig
Csütörtök 10–12 óráig

egészséges tanácsadás
 12–15 óráig
 betegrendelés
Péntek 9–12 óráig

Dr. Szilágyi Emese (fogorvos) 

Telefonszám:
+3628/741-887

Rendelési idő: 
Hétfő 7–13 óráig
 (7–8 óráig dentálhigiéné,

azaz fogkőszedés)
Kedd 12–18 óráig
Szerda 7–13 óráig
 (7–8 óráig dentálhigiéné)
Csütörtök 12–18 óráig
Péntek 7–13 óráig
 (7–8 óráig dentálhigiéné)

Dr. Nagy Dezső (fogorvos) 

Telefonszám:
+3628/741-889

Rendelési idő: 
Hétfő 14:30–20 óráig
Kedd 7:30–13:30 óráig
Szerda 7:30–20 óráig
Csütörtök 7:30–20 óráig

Védőnői szolgálat +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 EÜ.  Központ 
(Gödöllő, Pető� S. u. 1-3.)

+3628/430-655 
+3628/430-452

Fogászat Mogyoród,  
Dózsa György út 21. +3628/741-889

Fogtechnikus: Mádai Sándor +3630/9314942

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

+3628/440-158,  
+3630/952-5731 
kigyomogyorod@gmail.com

ÁLLATORVOS
Dr. Csernai Ferenc 
Gödöllői út 162. +3620/945-7816

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

KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓ
Koronavírus segélyvonal 
(országos)

+3680/277-465, 
+3680/277-456

Mogyoródi lakosoknak mogyorod@mogyorod.hu 

Paulovics Géza polgármester +3670/412-0247

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

Családsegítő szolgálat +3628/540-630
+3630/6639814

Polgármesteri Hivatal 
Dózsa György út 40.

+3628/540-716 
+3630/663-9801

Juhász Jácint Művelődési Ház  
Fóti út 18.

+3628/440-730 
muvelodesihaz@mogyorod.hu

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 Mária +3630/525-3643

Mészáros Gusztáv +3630/964-7032

ISKOLAI ÉS SPORTKÖRÖK
KSK – Farkas Tamás +3630/914-9988

Pillangós Óvoda +3630/663-9813

Gesztenyés Óvoda +3630/663-9812

Laura Vicuna Katolikus Óvoda +3630/542-9463

Szent László Általános Iskola +3628/540-425

 






