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A   legtöbbünk számára 2020 vitathatatlanul nehéz volt. Egy éve ilyenkor még csak  
   olvastuk a rémisztő híreket híreket arról, hogy Kínában egyre több áldozatot szed egy 
      rejtélyes tüdőgyulladás.Akkor még nem gondoltuk, hogy néhány hónap múlva a 

mi életünk is erről fog szólni, sőt: olyannyira a feje tetejére áll minden, ahogy a legvadabb 
álmaink ban se tudtuk volna elképzelni. Munkát, barátot, családtagot veszítünk el, korlátozód-
nak a szabadidős lehetőségeink, elmaradnak az utazásaink, és eközben mindvégig abban kell 
bíznunk, hogy már nem kell sokat kibírni, hogy már csak néhány hét az egész.

Úgy tűnik, még mindig nincs vége, egyelőre marad velünk ez a furcsa új világ. Az élet megy 
tovább, de másként. Idén nem lehet bemenni az iskolákba, óvodákba és személyesen megis-
merni a tanító és óvónéniket, játszani, beszélgetni velük. Januárban volt negyvenéves a Jakab 
Mihály Népdalkör, ám az ünnepi fellépést, amelyre már nyár óta készülnek, nem lehetett meg-
tartani, ahogy a farsangi bálokat és más rendezvényeket sem. 

Az ilyen időkben sokkal nagyobb a sajtó, a médiamunkások felelőssége, mert általuk lehet információhoz jutni, nekik van némi 
esélyük pótolni az elmaradt élményeket. Az ember nem juthat el mindenhova, ha el is megy egy eseményre, nem láthat mindent, 
egy-egy érdekes vagy híres ember pedig nem beszélgethet el mindenkivel. Ennyi mindenre egyszerűen nincs idő a mai rohanó 
világban. Számomra az az újságíró feladata, hogy elmenjen azokra a helyekre, átélje azokat az eseményeket, feltegye azokat a kér-
déseket, amelyekre az emberek kíváncsiak, de valamiért nem tehetik meg, hogy elmenjenek, átéljék, feltegyék.

Tavaly tavasszal és nyáron itt voltunk minden történésnél, minden mogyoródi eseményen, beszélgettünk az emberekkel, men-
tünk a témák után. Most nem tudunk rendezvényekről beszámolni, a munkánk azonban sokkal több és sokkal nagyobb súlyú lett. 

Februári számunkban interjút készítettünk azokkal a pedagógusokkal, akiket személyesen nem ismerhetnek meg az érdeklődő 
szülők: az elsősöket váró tanító nénik és a mogyoródi óvodák a hasábjainkon mutatkoznak be. Visszaemlékezünk a népdalkör 
elmúlt negyven évére, és bár a csodás dallamok nem kelnek életre a papíron, de reméljük, a szép fotók annál jobb hangulatot 
teremtenek. Meglátogattuk Mogyoród legidősebb lakosát, Koncz Marika nénit, aki idén ünnepli a 97. születésnapját. Egy másik 
mogyoródi család életébe is bekukkantunk, mégpedig az édesanya nemrég megjelent mesekönyvén keresztül, amelyet a min-
dennapjaikról írt. Természetesen foglalkozunk a mindannyiunk életét megzavaró vírussal is, egy személyes élménybeszámolón 
keresztül. Ugyanakkor nem feledkezünk meg a felborult világban is állandó problémáinkról, többek közt a falu szélére illegálisan 
lerakott hulladékról és a mogyoródi vállalkozásról, amely az országban egyedülálló védelmi rendszert dolgozott ki a szemetelők 
ellen.

Van dolgunk, talán még több is, mint az eseményekkel és rendezvényekkel teli „békeidőkben.” Tartsanak velünk, engedjék, hogy 
a szemük és a fülük legyünk ebben a furcsa új világban!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Furcsa új világ

Impresszum: Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja • Kiadó: Te Történeted Bt., • Kiadó székhelye: 1214 Bu-
dapest, Szabadság utca 28. • Felelős kiadó: Herczku Nóra a Te Történeted Bt. ügyvezetője • Főszerkesztő: Herczku Nóra, Fotó: Isza Ferenc, 
Korrektor: Kuklai Katalin • Email: info@mogyorodma.hu, • Telefon: +36205565509 • Nyomda: SzóKép Nyomdaipari Kft., 1158 Budapest, 
Késmárk utca 24. • ISSN: 2732-0537

A Mogyoród Ma szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező anyagokat, cikkeket, olvasói leveleket közzététel esetén a 
szöveggondozáson túl a tartalomnak megfelelően szerkessze. • Készült: 2500 példányban. A lap ingyenes, minden mogyoródi háztartásba 
eljuttatjuk. Lapzárta minden hónap 5-én, megjelenés 15-én.
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Iskolakóstolgató
Különösen nehéz helyzetben vannak idén az iskolába készülő gyerekek: a járványhelyzet mi-
att ugyanis nem tudnak személyesen megismerkedni a leendő iskolájukkal, tanítóikkal. Épp 

ezért úgy döntöttünk, bemutatjuk a mogyoródi Szent László Általános Iskolát, és az elsősöket 
váró két kitűnő pedagógust: Ági nénit és Márti nénit.

Ági néni

egy órában angolt vagy németet tanul-
nak, amit negyedik osztálytól emelt 
óraszámban folytathatnak. Így az ál-
talános iskolai tanulmányaik végén a 
legtöbb diák junior nyelvvizsgát tesz, 
néhányan pedig középfokú nyelvvizs-
gát szereznek. 

Felzárkóztatás és tehetséggon-
dozás
– Egyaránt fontosnak tartjuk a felzár-
kóztatást és a tehetséggondozást. A Pe-
dagógiai Szakszolgálat telephelye az 
intézményünk udvarán található, így gör-
dülékenyen tovább lehet folytatni az óvo-

Koroly Ági néni huszonhat éve tanít, 6 éve itt, Mogyoródon. 
Az iskola egyik legkitűnőbb szakembere, aki folyamatosan 
képzi magát, fedezi fel és alkalmazza a legújabb és leg
haladóbb pedagógiai módszereket. Nagy hangsúlyt 
fektet a folyamatos szakmai megújulásra.
– Középiskolás koromban nyáron kisebb gyerekekre 
vigyáztam, és tanítgattam őket. Onnan indult minden, 
akkor éreztem meg, hogy nekem ez a hivatásom. 
Foglalkoztam idősebb gyerekekkel is, de sokkal közelebb 
állnak hozzám a kisebbek – fejtegette. – Az iskolakezdés 
nagy mérföldkő a családok életében a gyerekeknek és a 
szülőknek egyaránt. Nagyon fontosnak tartom az óvodá

ból az iskolába való átmenet folytonosságát. Ezt az időszakot 
sok beszélgetéssel, mozgással, közösségépítő játékokkal 

töltjük, és nagyon sokat vagyunk a szabad levegőn. 
Az első évet szeretem a legjobban. Azt, ahogy a 

gyermekek, akik nemrég még óvodába jártak, 
napról napra egyre nagyobb tudással gazdagod
nak, és alig pár hónap alatt megtanulnak írni, 
olvasni, számolni, és mindezt végigkísérhetem, 

végigélhetem velük ezt a csodát. Célom a tanórákon 
egy játékos, mozgásos, humoros légkör megteremtése, 
valamint egy olyan osztályközösség kialakítása, ahol a 
gyerekek jól érzik magukat a társaik között.

Szerencsések a mogyoródi gyerekek, 
hogy olyan iskolába járhatnak, mint a 
Szent László Általános Iskola. Az opti-
mális létszámú 20-22 fős osztályokban 
tapasztalt és magasan képzett pedagó-
gusok tanítanak. Kiemelten fontos a 
nyelvoktatás: már első osztálytól, heti 
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A hónap témája

Márti néni
Rádóczkiné Németh Mártát, vagyis Márti 
nénit nem kell bemutatni a tősgyökeres 
mogyoródiaknak. Több mint harminc éve 
tanítja a gyermekeinket, van olyan család, 
ahol több generáció is felnőtt óvó kezei 
alatt.

– Azt hiszem, én erre a pályára születtem. 
Kis elsős koromban döntöttem el, hogy 
tanár leszek, az én két csodálatos tanító 
nénim inspirált erre a pályára. Fantasztikus 
módszereik voltak, közülük többet a mai 
napig is alkalmazok – osztotta meg velünk 
Márti néni. – Egészen az érettségiig úgy 
gondoltam, hogy 
a humán tárgyak 
állnak hozzám a 
legközelebb, de a 
főiskolán kiderült, 
hogy a matematika 
sem áll távol tőlem. 
Azóta is szorobánnal 
tanítok, ez az eszköz 
nagyon sokat segít 
a számok világában 
való eligazodásban. 
Sokat beszélgetek 
a gyerekekkel, 
mindegyiküket jól 
ismerem, próbálom 
megtalálni a hozzá
juk vezető utat, hisz mindannyian másmás 
egyéniségek. Az évtizedek során tapasztal
tam, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a te
hetséggondozásra és felzárkóztatásra, hisz 
ezek a kisgyerekek nem egyszerre érnek meg 
a tanulásra. A tehetségesek több feladatot 
kapnak, a lemaradókat felzárkóztatom. 
Mindig próbáltam a kor követelményeinek 
megfelelően képezni magam, tehetséggon
dozásból szakvizsgáztam, új módszereket 
sajátítottam el, hisz látom, hogy a gyerekek 
figyelmét egyre nehezebb lekötni.
Pályafutásom során volt alkalmam felső ta
gozatban is tanítani, de azért az én szívem
hez mindig az alsós korosztály áll közelebb.

Sport és művészet
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a sport- 
és művészeti képzésre. Idén szeptem-
bertől hetente 2-3 alkalommal minden 
alsó tagozatos osztályban sportorientá-
ciós foglalkozásokat tartunk a testne-
velésórák keretében, amelyeken a gye-
rekek megismerkednek és kipróbálják  
a környékbeli sportolási lehetőségeket.  
A Mogyoród KSK és az Open Tenisz-
völgy Centrum edzői látogatnak el az 
órákra, és bizony sok kézilabda-, labda-
rúgó-, taekwondo-, tenisz- és birkózó-
tehetséget fedeznek fel a tanulók között. 
Az iskolában jelen van két alapfokú 
művészeti iskola – Premier AMI, Lisz-
nyai Szabó Gábor AMI – is: komoly- és 
könnyűzenei hangszeres képzést bizto-
sítanak délutánonként a gyerekeknek. 
Alsó tagozaton az órarendbe illesztették 
a néptáncoktatást, a néphagyományokat 
kedvelők pedig a Kékpántlika néptánc-
csoportba és a Kaláris népi énekegyüttes-
be járhatnak. 

Hagyományok az iskolában
Egy királyról elnevezett intézményben 
természetes, hogy a hagyományok is fon-
tos szerepet kapnak. Az elsősöket nem 
sokkal a tanévkezdés után Szent László 
király apródjaivá avatják, a felső tagoza-
tosok pedig lovagok lesznek – ameny-
nyiben teljesíteni tudják a nyolcadikosok 
játékos feladatsorát. Egész évben minden 
diák „lájkokat” gyűjt a jó cselekedetekért, 
év végén pedig osztályszinten összesítik 
őket, és akiknek a legtöbb lesz, azok hi-
vatalosak egy lakomára, ahol a tanárok 
szolgálják fel a harapnivalót. Fontos ren-
dezvény még a Szent László-nap, ahol 
akadályversennyel, kézműves-foglalko-
zásokkal, vetélkedőkkel foglalják le a gye-
rekeket és az idegen nyelvi hét, amelynek 
során egy héten keresztül angol és német 
nyelvi vetélkedőket, bécsi kirándulást 
szerveznek, majd egy gálaműsor zárja a 
hetet a gyerekek bemutatójával.

Az iskola mindennap reggel 7-től dél-
után 5 óráig van nyitva, az első fél és az 
utolsó egy órában ügyeletet tartanak. 
A leendő első osztályosok szüleinek on-
line tájékoztatót is fognak tartani febru-
árban, erre az óvodában lehet jelentkezni, 
illetve az iskolában a +36/28-540-425-ös 
számon.

Egy tanítvány  
szemével  

Iskolakezdő éveim meghatározó alakja 
volt Márti néni, akinek – ha jól tudom 
– első osztálya voltunk 1989-ben. Jó 

szívvel emlékszem vissza az osztályki-
rándulásokra, a hajdúszoboszlói nyári 
táborra és természetesen a tanórákra 

is, ahol hatalmas szeretettel és végtelen 
türelemmel tanított minket írni, olvasni, 
számolni. Hamar meg is érett bennem az 

elhatározás, hogy én is tanítani szeret-
nék. Negyedikesként én tarthattam meg 
a 100. matekórát az osztálynak. Később, 
egyetemistaként pedig már mint leendő 
tanár ültem az óráján. Egy alkalommal 
volt osztálytalálkozónk, de a közösségi 

oldal segítségével ma is tudunk egy-
másról. 2018 őszén jelenlegi osztályát 

elhozta az általam szervezett Mogyoród 
anno fotókiállításra. Jó szívvel, mély 

bizalommal és tisztelettel ajánlom őt a 
leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek. 

(Trabalka Szilvi, volt diák)

dában megkezdett fejlesztést. A nemrég 
alakult Esélyegyenlőségi Munkacsoport-
nak kö szön hetően a mogyoródi óvodák-
ból hozzánk kerülő gyermekek esetleges 
nehézségeit már ismerjük, és a kezdetek-
től tudunk törődni velük. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy mindenki jól érez-
ze magát az iskolában, és mindenkinek 
legyen valamiben sikerélménye. Emiatt 
vezettük be az Élménysuli programot, 
amelynek nagy sikere van. A harmonikus 
személyiségfejlesztés szintén kiemelkedő 
célkitűzésünk, iskolánk 2019–20-ban is-
mét elnyerte a Boldog Iskola címet. Bol-
dogságórák keretében játékos formában 
nyújtunk segítséget az elégedettségre való 
képesség fejlesztéséhez – fejtegette Kra-
lovicsné Káplár Judit igazgató. – Felső 
tagozattól csoportbontásban tanítjuk a 
magyart és a matematikát, így könnyeb-
ben meg tud valósulni a felzárkóztatás és a 
tehetséggondozás is. Nyolcadikban pedig 
felvételi előkészítőt tartunk minden tanu-
lónak. A központi írásbeliket minden év-
ben átlagon felüli eredménnyel írják meg 
a diákjaink. Jók a beiskolázási mutatóink, 
sok tanítványunk neves gimnáziumok-
ban folytatja a tanulmányait.
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Hatalmas, modern épület, kényelmes parko-
lás, komplex tevékenységek és XXI. századi 
eszközök: ezekkel várja a mogyoródi Pillan-
gós óvoda a családokat. A Dózsa György út 
egyik árnyas épületében pedig közel 100 éve 
működik a Gesztenyés óvoda, amelynek saját 
„egyénisége”, története van.

záskor gyönyörű, és a mada-
rak is nagyon szeretik! Persze 
nem csak akkor látogatnak 
el hozzánk: több madárete-
tővel is várjuk őket. Az 1500 
négyzetméteres udvarunkon 
pedig még egy kiskertnek is 
jutott hely – fejtegette Kovács 
Istvánné Kurfis Mária tag-
óvoda-vezető. – Az épületet 
2015-ben újították fel, új nyí-
lászárókat kaptunk, és a szi-
getelés is megtörtént. Vannak 
azonban olyan régi, masszív 
ajtók, amelyek annyira jó álla-
potban maradtak, hogy meg-
őriztük őket, hogy a múltat 
mindig szem előtt tarthassuk.

Friss zöldség és termé-
szetes játékok
Mindkét óvodában óvodape-
dagógusok, pedagógiai asz-
szisz tensek, dajkák segítik 
a játszva tanulás örömének 
el sa játítását. A tízórai, ebéd 
és uzsonna mellé minden-
nap kapnak friss zöldséget 
és gyümölcsöt, és az óvóné-
nik ügyelnek a folyamatos 
folyadék-utánpótlásra is. Az 

A kezdetek kezdetén a Pipa 
csárda épületében működött 
Mogyoród óvodája, ami iránt 
a régi fotók tanúsága szerint is 
hatalmas volt az érdeklődés. 
70-75 gyerek nevelődött itt, az 
évek során azonban a község 
kinőtte az épületet. Így épí-
tették 1943-ban a Gesztenyés 
óvodát, a Dózsa György útra, 
a falu orvosa, dr. Kamarás Jó-
zsef házával szemben. Majd 
sok év után épült 2005-ben 
a modern és tágas Pillangós 
óvoda a Veresegyházi útra, 
amelyet 2009-ben két újabb 
csoportszobával bővítettek. 
A Gesztenyés pedig tagóvo-
daként folytatta működését 
tavaly ősztől újra három cso-
porttal.

Modern épület, hatalmas 
terek
A Pillangós óvoda egy új és 
modern épületben található, 
mellette kényelmes parkoló-
val. A Veresegyházi út 8. szám 
alatt álló, közel 1500 négyzet-
méteres intézményt kifejezet-
ten óvodának építették 2005-
ben. Öt csoport működik 
benne, közülük négy azonos 
életkorú. Aki tehát ugyan-
olyan idős gyermekek közé 
szeretné járatni a gyermekét 
Mogyoródon, annak érdemes 
ezt az óvodát választania. 
Az óvodások játékkal, foglal-
kozásokkal, projektek tevé-
kenységeivel töltik a napot. 
Mozgásigényüket kielégíthe-
tik a jól felszerelt tornaszo-

A hónap témája

a Pillangós és a gesztenyés óvoda
bában és a hatalmas, 6500 
négyzetméteres udvaron is, 
ahová modern mászófalat is 
építettek.

Gesztenyefa és madarak
– Magunk között mi csak a 
falu óvodájának nevezzük a 
Gesztenyést. Ez egy kisebb 
intézmény, ugyanakkor épp 
emiatt én barátságosabbnak 
érzem. A régi mogyoródiak 
mind ide jártak, magam is itt 
játszottam 2,5 évesen ugyan-
az alatt a közel 100 éves gesz-
tenyefa alatt, mint a mostani 
gyerekek. A hátsó udvaron 
lévő nagy cseresznyefánkra 
is büszkék vagyunk, virág-

A tornaszobában mindenki 
kiélheti a mozgásigényét

Hóember mosolyog 
az ajtón belépőkre

Természetes 
bútorok, modern 

játékok várják 
a gyerekeket
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HIrdETéS

udvari játékok a XXI. század 
szellemében épültek: mind 
anyagukban, mind jellegük-
ben a gyermekekhez igazod-
va fejlesztik óvodásaink moz-
gását, képességeit, készségeit. 
A bútorok természetes anya-
gokból készültek, az eszkö-
zök, játékok sokrétűek, mind 
a gyermekek biztonságát, 
egészséges fejlődését segítik.

Óvodai programok
– Őrizzük és megéljük ha-
gyo mányainkat, mindezt ér-
ték  ként és büszkeségként 
to   vább  adva a családoknak 
– je lentette ki Szikszai Éva in-
téz  ményvezető. – Óvodánk 
csat  lakozott a Boldogság Prog-
ramhoz, amely az érzel mi 
in  tel ligencia, a  szocializá ció, 
a he lyes énkép kialaku lá sát se-
gíti, miközben a má sok ra való 
odafigyelés, a se gítségnyújtás, 
a kooperáció, a kommuniká-
ció is a napi élet részévé válik. 
Zöld óvodaként szelektíven 
gyűjtjük a szemetet, újrahasz-
nosítunk, komposztálunk, ül-
tetünk, állatokat nevelgetünk, 

jeles, zöld és hagyományőrző 
napjainkat kiemelten hangsú-
lyozzuk. Madárbarát óvoda-
ként folyamatosan töltjük fel 
madáretetőinket- itatóinkat, 
és a kertben látható mada-
rainkra vigyázva figyelünk. 
Biztonságos óvodaként fontos 
számunkra a séták, kirándu-
lások rendszeres megvalósí-
tása.

Kapcsolat a családokkal
– A családoknak betekintést, 
belelátást és beleélést enge-
dünk a csoportok, az óvo-
da életébe, hiszen csak így 
láthatják, érezhetik át, hogy 
a gyermekeiket körülvevő 
környezet, az óvoda dolgo-
zói mindezt hogyan segítik, 
kiegészítve, sokszor átvéve 
a családi nevelést – folytatta 
Szikszai Éva. – A jelenlegi ví-
rusveszélyhelyzeti időben saj-
nos a személyes kapcsolatok 
alakítása, az ismerkedés az 
óvoda munkatársaival és az 
óvoda nyílt napjainak megva-
lósítása nem lehetséges, de mi 
is várjuk ezek folytatását.

a Pillangós és a gesztenyés óvoda

Barátságos csoportszobában 
töltik mindennapjaikat a kicsik

Lefekvéshez 
készülnek 
az óvodások
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A Don Bosco nővérek szomszédságában, a Dózsa György úton 
három Óvodai csoporttal várja a gyermekeket a Laura Vicu-
na Katolikus óvoda. Az óvodát a szalézi nővérek tartják fenn, 
emiatt az intézményben meghatározó Don Bosco szellemisége 
és pedagógiája. A szerzetes a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, 
szerinte a legfontosabb a gyerekeknek minél több elfoglaltságot 
felajánlani, hogy „ne legyen lehetőségük rossznak lenni”.

Szalézi szellemiség kívül és belül
– Don Bosco szalézi pedagógiája napjainkban is aktuális. A 
gyermekeket óvodánkban változatos tevékenységek várják – sok 

A szalézi szellemi-
ség tisztasága és 
egyszerűsége hatja 
át a Laura Vicuna 
Római Katolikus 
Óvodát. Az óvoda 
nyolcvan férőhelyes, 
egyházi intézmény 
lévén nem körzetes. 
Egyre nagyobb az 
érdeklődés iránta: 
az elmúlt két évben 
már voltak csa-
ládok, akiket fájó 
szívvel, de el kellett 
utasítaniuk.

Laura Vicuna 
római Katolikus Óvoda

Hitélet

Néhány évvel Don Bosco halála után, Santiago de Chilében megszü
letett Laura del Cármen Vicuna Pino egy nemesember és egy varrónő 
házasságából. Édesapja korán meghalt, a család az Andokon keresztül 
Argentínába emigrált, ahol egy agresszív és erőszakos gyártulajdonos 
fogadta be őket. A lakhatásért és a szép ruhákért cserébe Laura édesany
jának ne csak dolgoznia, de együtt is kellett hálnia Manuel Morával, ami 
később a lányok sorsára is rányomta a bélyegét. Laura és testvére, Giulia 
a szalézi nővérek kollégiumában éltek és tanultak. A kislányt mindenki 
szerette és tisztelte, egyszerű és szerény teremtés volt. Az imádságban 

Az óvoda névadója buzgó, a társaival segítőkész, az apácák
kal engedelmes. Egy hittanórán döbbent 
rá, hogy az anyja milyen helyzetben él, 
ettől kezdve még többet imádkozott, és 
még több áldozatot vállalt édesanyjáért. 
Szeretett volna beállni az apácák közé, de 
az anyja miatt nem lehetett. Az 1903as 
tél alatt megfázott, végül hosszú betegség 
után 1904. január 22én, 13 évesen elhunyt. Utolsó éjszaká
ján elárulta édesanyjának, hogy az életét ajánlotta Jézusnak, cserébe 
hogy anyja újra visszatérhessen Istenhez. 

játék, mozgás, séta, ének-zene, egyéni és csoportos iskolaelőké-
szítés, képességfejlesztés. Egy óvodapedagógusunk elvégezte az 
„Így tedd rá” tanfolyamot, ő népi játékokkal és körjátékokkal 
színesíti életünket. Zenepedagógus pedagógiai asszisztensünk-
kel is sokat zenélnek, énekelnek a gyerekek. Mindezek mellett 
a gyermekek megtanulnak koruknak megfelelően imádkozni, 
hálát adni. Természetesen az Óvodai Országos Alapprogram el-
várásainak nekünk is meg kell felelni. Óvodai életünk tervezésé-
nél, szervezésénél elsődlegesen ezt vesszük figyelembe, kiegészít-
ve a vallásos neveléssel. A hitre nevelés napirendünk része. Ezt 
megosztva Ági Nővér és az óvó nénik tartják – fejtegette Varga 
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Györgyné Márta óvodavezető. – Ajándék 
számunkra, hogy nevelőtestületünkben 
jelen van óvodapedagógusként egy szalézi 
nővér, Skribanek Helga fma.

Az óvoda külsejében is érződik a sza-
lézi szellemiség: a csoportszobák le-
tisztultak, vidámak és barátságosak. 
Mindegyikben megtalálható a feszület, 

kitüntetett helyet foglal el az imádságra hívó gyertya, 
a Szűzanya szobra, a képes Biblia… Don Bosco és Laura Vicuna 
arcképe is ránk mosolyog.

Ünnepek az óvodában
A vallásos nevelés megjelenik az ünnepeinkben, az ünnepvá-
rásban is. A most következő nagyböjti időben lecsendesedéssel, 
lemondással, akaratunk edzésével készülünk a Húsvét szent ün-
nepére.

Óvodánk vallásos életéhez hozzátartozik, hogy a családokat 
hívjuk és várjuk az óvodás szentmisékre. Az édesapák és édes-

HIrdETéS

anyák köszöntését is, a vasárnapi szentmisét köve-
tően az óvodában folytatjuk egy közös szeretetven-
dégséggel, műsorral.

Kedves eseményünk a szüret, amin a szülők is 
részt vesznek. Az apukák az ovi udvarán sutyulják a 
szőlőt, az anyukák zsíros kenyeret kennek, a gyere-
kek táncolnak, körjátékoznak. Szülői Közösségünk 
lelkesen szervezi a zártkörű szüreti bálokat.

Bátorságpróba éjjel az oviban
Az óvoda izgalmas eseménye a nagycsoportosok 
bátorságpróbája: a ballagás után egy éjszakát az ovi-
ban töltenek. Szerenádozni mennek, kincset keres-
nek a sötét udvaron, ügyességi feladatokat oldanak 
meg, táncolnak, párnacsatát vívnak  egymással. Aki 

kiállta a próbát, másnap reggel aranyéremmel jutalmazzuk.

Don Bosco nap
Ottjártunkkor az óvodában épp Don Bosco-ünnepet tartottak. 
Az összes ovis összegyűlt az oratórium épületében, ahol Helga 
nővér beszélt nekik a XIX. században élt szent férfiról. Don Bos-
co nagyon szegény családból származott, csöndes és visszahú-
zódó fiú volt. 9 éves volt, amikor az egyik álmában társai hajba 
kaptak és ő igyekezett őket szétválasztani. Jézus jelent meg előt-
te, és azt mondta: meg kell tanulnod az erőszakot szelídséggel és 
szeretettel legyőzni. Szűz Mária lesz a tanítónőd erre. Az álom 
után a kis János tudatosan kereste a békés utat. Nagyon szeretett 
volna egyházi pályára lépni, ám az anyagi helyzetük nem tette 
lehetővé ezt. A helyi plébános segítette őt, majd maga kereste 
meg a pénzt a taníttatására. Felszentelt papként a szegény sorsú 
gyermekek nevelésének és oktatásának szentelte az életét: kez-
detben húsz, később négyszáz, utcáról összeszedett fiú nevelke-
dett a kezei alatt.

Játékos feladatok
A történet után minden csoportban akadálypályák és ügyes-
ségi játékok várták a gyerekeket. Az ovisok egész délelőttje já-
tékkal és mókázással telt, nem volt olyan gyerek, aki nehezen 
aludt volna el délután!

Nővérek online
A Don Bosco nővérek a korlátozá-
sok óta szinte teljesen áttértek az 

online programokra.
– A misékre mi is járunk, a távol-

ságtartás és az elővigyázatossági 
szabályok betartásával. Várjuk 
már nagyon, hogy újra minden-
kivel találkozzunk, de addig is 

tartjuk a kapcsolatot az internet 
segítségével – mondta el a Mogyo-

ród Mának Ági nővér.
Az iskolai hittanórákat továbbra 

is személyesen tartják meg, a plé-
bániai hittanok, az oratórium és 

az animátorképzés azonban az in-
terneten keresztül zajlik november 

óta. Hetente legalább egy online 
eseményük van, Ági nővér szemé-

lyes oldaláról elérhető a Don Bosco 
szabadulószoba, az iskolások 

pedig a Learning appon keresztül 
tölthetnek ki kvízt az életéről.
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Útépítés a sportpályánál
Szilárd burkolattal és vízelvezetéssel látja el az önkormányzat a 
Sport utca és a Rózsa utca összeköttetését a köztük lévő két in-
gatlan tulajdonosainak együttműködésével. A költségek 70 szá-
zalékát az önkormányzat állja. A tervezési költségek fedezésére 3 
500 000 forintot csoportosítottak át a tartalékkeretből a 2021-es 
költségvetésben.

Szociális támogatás
A karácsonyi ünnepekre szociális élelmiszercsomagot juttattak 
el 50 rászoruló család részére. A támogatottak névsorát a Mo-
gyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat állította össze, és ők 
juttatták el hozzájuk az adományokat is.

Önkormányzati mérleg
A tervek szerint a következőképp alakulnak az önkormányzat 
bevételei és fizetési kötelezettségei a következő három évben: 
2022-ben 410 721 000 forint bevétel és 41 240 880 hiteltörleszté-
si kötelezettség várható, 2023-ban 412 577 760 forint bevétel és 
66 583 012 forint törlesztés, 2024-ben pedig 414 401 916 forint 
bevétel és 65 525 394 forint kötelezettség lesz.

Helyi építési szabályzat módosítása
– A 0272/9, 0335/37 és 0335/39 helyrajzi számú ingatlanokat 
védelmi célú erdő-övezetből kereskedelmi, szolgáltató övezetbe 
sorolták át, ahogy a 0278/50 helyrajzi számú kivett utat is az út 
kiszélesítése érdekében. A külterület 0335/37 és 0335/39 hely-
rajzi számú ingatlanok övezeti átsorolásának megkezdéséhez 
telepítési tanulmánytervet kértek.
– A temető bejáratánál utat alakítanak ki az autópályával pár-
huzamosan.
– A Ródi-vágásban felülvizsgálják az övezeti határokat, újrasza-
bályozzák a közterületeket a kijelölt zöldfelület csökkentésével.
– Övezeti felülvizsgálat alá került a Fóti út – Mérleg út – Mo-

Ez történt az önkormányzatnál 
decemberben

Bár a 2020-as év szűkösre sikerült, kará-
csony alkalmából a mogyoródi rászorulók 

és a Vöröskereszt is kapott adományt az 
önkormányzattól. Emellett útépítésről is 

döntöttek.

gyoródi-patak közötti terület, mivel kiskereskedelmi üzletet 
szeretnének építeni oda. A beépítési százalék, épületmagasság, 
zöldfelületi mutató esetlegesen változhat.
– A Má-v1 övezetet Má-á övezetté változtatták.
– A Vt1 övezetben az épületmagasságot 5,5 m-ről 6,5 m-re 
emelték.
– A hatályos településrendezési eszközök módosítására terve-
zési ajánlatot kértek a Völgyzugoly Műhely Kft.-től, valamint a 
TT1 Tanácsadó és Tervező Kft.-től.

Turisztikai üzleti terv
Az önkormányzat elfogadta a Mogyoród Turisztikai és Telepü-
lésfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét. Bevételük 20 800 000 fo-
rint lesz, amelyből 12 600 000 forintot Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata finanszíroz, a kiadásuk pedig 20 800 000 forint, 
0 forint várható eredménnyel.

Vízkár tervezet
A „Mogyoród Nagyközség Vízkár elhárítási tervének aktua-
lizálása 2020” tervezetét elfogadták, a vízügyi igazgatási szerv 
esetleges módosítási igénye esetén, annak egyeztetését követően 
szükségessé váló módosításokat átvezettetik a vállalkozóval.

Gödöllői program
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a szomszédos Gödöllő 
Város Önkormányzatának Települési Környezetvédelmi Prog-
ramját (2021-2026) jóváhagyta.

Önkormányzati hírek

Elfogadták 
a Mogyoród KSK 
beszámolóját
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Ez történt az önkormányzatnál 
decemberben
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Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Dunakeszi Ut-
cai Gondozó Szolgálatát.

Köztemető díjai
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő és a 
Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetésében 
lévő köztemetőben alkalmazott díjtételeket – az üzemeltető vé-
leményére is figyelemmel – felülvizsgálták, és azon a 2021. évre 
nem kívánnak módosítani.

Elbirtoklás
Elbirtokolja az önkormányzat a 539/7 helyrajzi számú, 617 
nm-es területű „kivett út” művelési ágú ingatlan 1/1 arányú 
tulajdonjogát, mivel több mint 15 éven keresztül szakadatla-
nul sajátjaként használta és gondozta. Ha a tulajdonosok közös 
megegyezéssel ebbe nem mennek bele, akkor a Dr. Viszlói Ügy-
védi Iroda útján elbirtoklási pert indítanak az önkormányzati 
tulajdonba vétele érdekében.

Az ülések jegyzőkönyvei itt olvashatók: 
https://mogyorod.asp.lgov.hu/2020-evi-testuleti-jegyzokonyvek

Bölcsődei szerződés
Továbbra is biztosított lesz gyermekeink bölcsődei ellátása, ad-
dig is, amíg meg nem épül az új mogyoródi bölcsőde. Az önkor-
mányzat határozatlan időre meghosszabbította a Csodasziget 
Családi Napközik Nonprofit Kft.-vel fennálló szerződést. A fel-
adat ellátásához 20 000 Ft/hó fő, összesen 1 200 000 forint forrást 
biztosít az önkormányzat.

Beszámolók elfogadása
A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal és a Mogyoród Községi 
Sportkör 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat 
elfogadták.

Megállapodás a polgárőrökkel
A Mogyoródi Közhasznú Polgárőr Egyesülettel fennálló együtt-
működési megállapodást felülvizsgálták és elfogadták.

Belső ellenőrzés
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi belső ellenőr-
zési tervét elfogadták.

2021. évi munkaterv
Jóváhagyták Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 2021. évi munkatervét.

Zajvédelmi terv
A nagy forgalmú közutakra és a nagy forgalmú vasútvonalakra 
vonatkozó Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Tervet megismer-
ték és a tájékoztatást tudomásul vették.

Támogatás a Vöröskeresztnek
Az önkormányzat egyszeri 80 000 Ft/év összeggel támogatja a 

Nem változik 
a temetői díj

Épül már az új 
bölcsőde
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Önkormányzati hírek

Mogyoród Ma változások
Az önkormányzat 2020. december 31-vel közös megegye-
zéssel szerződést bontott a Mogyoród Mát eddig kiadó 21. 
Század Kommunikáció Kft.-vel, és új pályázatot írt ki az 
önkormányzati újság szerkesztésére és kiadására. A pályá-
zatot a lap korábbi szerkesztője és fotóriportere által veze-
tett Te Történeted Bt. nyerte el. 

Szervezeti és Működési Szabályzat
A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 2021. január 4. napjától 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyták.

Mogyoród név használata
A Te Történeted Bt. és a Zászlómúzeum – Balogh Gyűjte-
mény az önkormányzat engedélyével használhatja a Mo-
gyoród nevet kiadványaikban.

Családsegítő ügyei
A Mogyoródi Család- 
és Gyermekjóléti Szol-
gálat önkormányzati 
fenntartású intézmény 
helyiségei takarítási fel-
adatainak ellátását 2021. 
január 1. napjától a Mo-
gyoród Településüzemel-
tető Nonprofit Kft. végzi. 
Körmöci Krisztina intéz-
ményvezető intézmény-
vezetői megbízását to-
vábbi egy év időtartamra 
meghosszabbították.

Az év első hónapjában a járványügyi ve-
szélyhelyzet miatt nem ült össze a képvise-
lő-testület, az előterjesztéseket a képvise-
lők véleményezték, mielőtt polgármesteri 
határozat született volna róluk.

Többletforrás az építkezéshez
Nyolc millió forint többletforrást biztosított az önkor-
mányzat a VEKOP projekt keretében megvalósuló fejlesz-
tésekhez. A Forrásvidéken Kneipp-ösvény, a Szent László 
Emlékhelynél parkoló épül, a Természetes Energia Állo-
másnál pedig utat építenek és terepet rendeznek a pénzből, 
ezenkívül tűzrakó helyeket fognak kialakítani.

Változások a Nonprofitnál
Az önkormányzat 2021. január 19-vel Kiss Lajos ügyveze-
tőt bízta meg a Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. vezetésével. Juhász Lászlónak, a településüzemelte-
tés korábbi ügyvezetőjének tevékenysége nagymértékben 
akadályozta és hátráltatta Mogyoród Önkormányzatának 
2021. évre vonatkozó költségvetését, egyben a Nonprofit 
költségvetésének elkészítése is veszélybe került. Az önkor-
mányzatunk elrendelte a településüzemeltető szakszerű 
működésének átvilágítását. Kiss Lajos ügyvezető ideiglenes 
kinevezése 2021. május 31-ig tart, a tartós kinevezésre az 
önkormányzat kiírta a pályázatot.

Partnerségi egyeztetés lezárása
A Mogyoród külterület 0155 helyrajzi számú ingatlan te-
kintetében a településrendezési eszközök eseti módosításá-
ra a partnerségi egyeztetés elektronikus úton történt meg, 
a véleményezési anyag a község honlapján kifüggesztésre 
került. Mivel nem érkezett észrevétel, így a partnerségi 
egyeztetést lezárták.

Ivóvízbekötés
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata hozzájárult a 
4503/23 helyrajzi számú ingatlanon történő ivóvíz-csatla-

Készül a szigetelés a Szent László Emlékhelyen 
(Fotó: Mogyoród Turisztikai Kft.)

A Hangya épületében 
kapott helyet a családsegítő

Januári 
döntések
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hirdeTés

törtbeton-terítési, valamint a murvaszállítási és tömörítési 
munkák elvégzésére.

Nincs adómentesség
A helyi adókról szóló rendelet módosításaként megállapí-
tották, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületére és 
épületrészére nem érvényesíthet adómentességet.

Lemondtak a tiszteletdíjról
Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a 

tanácsadók a világjárvány következtében fellépő be-
vételkiesést ellensúlyozandó lemondtak a 2021. évi 

tiszteletdíjaikról.

Együttműködés a roma 
önkormányzattal
A Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzattal megkötött együttműködési 
megállapodást felülvizsgálták és elfogadták. 

Rendelet költségvetésről
Rendelet készült Mogyoród Nagyközség 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről.

kozás kiépítéséhez és ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételéhez. 

Irodabérlés
A 2146 Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatti ingat-
lanból két irodahelyiséget a TRIMOVA Kft.-nek és négy iro-
dahelyiséget a Verena ’03 Kft. részére ad ki az önkormányzat.

Ifjúsági testület
A Mogyoródi Ifjúsági Testület 2020. évről 
szóló beszámolóját elfogadták, egyben kö-
szönetet fejezték ki a testület közérdekű 
munkáját illetően, biztatva őket a töretlen 
lendületre a 2021-es évben is.

Don Bosco nővérek elszámolása
A Don Bosco Nővérek Háza Alapít-
vány 2 000 000 Ft összegű, 2020. évben 
nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 
beszámolóját elfogadták.

Művelődési ház
A Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár 
2020. évi munkájáról szóló beszámolóját, 
valamint a 2021. évi munkatervét elfogadták.

Szakmai tanácsadók
Az önkormányzat meghosszabbította három tanácsadója 
szerződését: Gulácsi Attila a kultúra és a sportélet fejleszté-
sét, Sleisz Norbertné az esélyegyenlőség és az egészségügy 
fejlesztését, Kurucz Béla pedig a gazdaság fejlesztését segíti. 

Értéktár bizottság
A Mogyoród Települési Értéktár Bizottság 2020. évi mun-
kájáról szóló beszámolóját, valamint a 2021. évi munkater-
vét elfogadták.

Nem veszünk ingatlant
A Szentjakab Nonprofit Kft. által felajánlott, Szentjakab park-
faluban található, 1573/68 hrsz., valamint a 1573/69 hrsz ingat-
lanokat Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségvetési 
forrás hiánya miatt nem kívánja megvásárolni.

Feszty út stabilizálása
Beszerzési eljárást folytattak le a Mogyoród, Feszty Árpád 
út stabilizálási munkák gépi és kiegészítő kézi földmunkák 
elvégzésére, illetve a stabilizálási földmunkákat követően 
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Marika néni 97 évvel ezelőtt, 
1924-ben született mogyoró-
di családi házukban. Fiatal-
korában erős és szívós lány 
volt, az iskola után Fótra járt 
az uradalomba borsót szedni, 
majd a háború után üzletben 
dolgozott pénztárosként és 
gyapjúmosóként.

– A háború alatt nehéz volt, 
kifosztottak mindenünkből. 
Aszódra jártunk gyalog élel-
met cserélni. Később amikor 
dolgozni kezdtem, minden-
nap elgyalogoltam a HÉV-hez 
vagy a vonathoz, és a 12 kilo-
méteres úton végig álltam, én 
ugyanis nem szeretek ülni. A 
munka a mindenem, mindig 

SoSeM volt beteg a falu
legidőSebb lakoSa

Koncz Marika néni 
idén ünnepli a 97. 
születésnapját. 
Meglátogattuk, hogy 
felköszöntsük mint 
Mogyoród legidősebb 
lakosát, és megkér-
dezzük tőle: mi a 
hosszú élet titka.

tisztességesen végigdolgoz-
tam a nyolc órámat. Ki is tün-
tettek többször mint kiváló 
dolgozót – emlékezett vissza 
a fiatalságára Marika néni.

Hét kérőből egyhez se 
ment hozzá
A szerelem viszont nem úgy 
sikerült, ahogyan számított 
rá: bár hét kérője is akadt, de 
nem ment férjhez, mert vi lág -
életében csak egyet szeretett.

– Nagyon gazdag fiú volt 
az első szerelmem, én pedig 
olyan szegény. A szülei nem 
engedték, hogy elvegyen. 
Többen is álltak sorba utá-
na, volt, aki már megvette a 

gyűrűt is, sőt olyan 
özvegy ember is 
megkérte a kezem, 
akinek a felesége a 
halálos ágyán mond-
ta, hogy engem ve-
gyen el. Én azonban 
nem mentem hozzá 
egyikhez sem – me-

rengett az idős asszony. – 
Saját gyerekem ugyan nem 
született, de attól még van 
családom! A testvérem uno-
káját, Adriennt és az ő gyer-
mekeit úgy szeretem, mintha 
édes unokáim lennének.

Nyugdíj után is aktív 
élet
Marika néni a nyugdíjazás 
után sem tudott otthon ülni: 
el ment a lóversenypályá-
ra buk tát sütni. Egészen az 
idei télig otthonában is sokat 
szor gos kodott: eljárt a boltba, 
temp lomba, ha kellett, lemá-
szott az árokba, hogy rendbe 
rak ja. Nyáron még felkapál-
ta a kertet, és ültetett egy kis 
borsót. Karácsony előtt nem 
sok kal azonban megbotlott, 
és elesett.

– Vendégem volt, és vittem 
ki az edényt a konyhába. Any-
nyit láttam csak, hogy fekete 
füst jön a cserépkályhából, 
odafordultam, és elestem. 

Nagyon megütöttem a fejem, 
és mozdulni se tudtam utána. 
Elvergődtem az ágyig, lehúz-
tam a takarót, és ott aludtam 
a földön az éjjel. Három na-
pig feküdtem a szőnyegen, 
mire megtaláltak – fejtegette 
Marika néni. – Most nem 
tudom mozgatni a lábamat, 
így ülnöm kell sajnos, de ezt 
leszámítva jól vagyok.

A hosszú élet titka
A csöppnyi idős asszony oly-
annyira egészséges, hogy még 
gyógy szert sem kell szednie: 
csak egy pohárka vörösbort 
iszik meg mindennap, mert az 
jót tesz a vérképzésnek.

– Szerencsés a genetikám is, 
apám 93 évesen, a nővérem 96 
évesen halt meg végelgyengü-
lésben – árulta el. – Én igye-
keztem úgy élni, hogy mindig 
csak a jóra és szépre gondol-
jak. Jókat ettem, jókat ittam, és 
nem fájt a szívem sosem – sze-
rintem ez a hosszú élet titka.

Civil élet
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 Szívhez szóló és egyben hiánypótló mesekönyvet írt egy mogyoródi anyuka, 
dr. László Tímea. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szánt Olívia, Nonó és 
Beni kutya januárban jelent meg, és már tervben van a folytatás is.

Mesekönyvet írt 
a mogyoródi anyuka

Kultúra

Komoly riválisa lett Anna, 
Peti és Gergő vagy a Barát-
nőm, Bori történeteinek! Dr. 
László Tímea Olívia, Nonó és 
Beni kutya című, óvodások-
nak és kisiskolásoknak szánt 
mesekönyve a valós életről 
szóló történeteket tartalmaz, 
amelyek Mogyoródon ját-
szódnak. Tímea és családja 
hat évvel ezelőtt költözött a 
településünkre, Szentjakab 
parkfaluba. Beleszerettek a 
mogyoródi mindennapokba, 
amelyeket Tímea a január 
elején megjelent meseköny-
vében is megörökített.

Mesék, fejből
– A nagyobbik lányomat, Olí-
viát nem kötik le a hagyomá-

nyos mesék. Szerettem volna 
neki mesélni, így kitaláltam, 
hogy magam szövök törté-
neteket. A témák adottak 
voltak: a mindennapjaink és 
az ezeket fűszerező „nagy ese-
mények”, például amikor egy 
gyíkot találtak a lányok a kert-
ben, vagy Olívia beteg lett, és 
kórházi ügyeletre kellett vinni 
őt – fejtegette Tímea. – Estén-
ként bújtunk össze mesélni, és 
mivel akkorra már én is fáradt 
voltam, így elkezdtem leje-
gyezni a történeteket, hogy ne 
maradjon ki egyetlen részlet 
sem. Egy egyre hosszabb és 
hosszabb Word-dokumen-
tumba írtam őket, ami igen 
hamar elkezdett körbejárni a 
barátaink között.

Válaszút előtt
Tímea eredeti szakmája in-
gatlanjogász, és amikor a ki-
sebbik lánya, Nonó is óvodás 
lett, döntenie kellett, hogy 
visszamegy-e az ügyvédi iro-
dába dolgozni, vagy belefog 
valami másba.

– Úgy éreztem, eljött az 
ideje megvalósítani egy régi 
álmomat, hogy az írással 
foglalkozzak. Kilenc hónap 
volt, mire megszületett ez a 
könyv, épp mint egy váran-

dósság. Nem számítottam rá, 
hogy ilyen hosszú lesz, hiszen 
e mesék egy része már kész 
volt! Ugyanakkor a munka 
szakmai része, a szerkesz-
tés, a korrektúra, a tördelés, 
a  nyomdai előkészítés sok 
időt vett igénybe. A férjem 
volt az egyik legnagyobb kri-
tikusom, a helyesírás számára 
kiemelkedően fontos – foly-
tatta a fiatal anyuka.

A könyv különlegessége
A könyv különlegessége 
még, hogy a család élete kö-
vethető az Instagram- és a 
Facebook-oldalukon is. Sőt, 
újabb mesék is születnek 
folyamatosan, ezek néhány 
hetente az olivianono.hu blo-
gon jelennek meg. Gondolat-
ban már készül a folytatás is: 
a következő kötetben számos 
érzékenyítő mese is helyet 
kap, amelyek az élet kevés-
bé napos oldaláról szólnak, 
mint az örökbefogadás vagy 
a veleszületett betegségek. 
A  mogyoródiak kedvezmé-
nyesen juthatnak a könyv-
höz, és szál lí tási díj nélkül 
átvehetik a szerzőtől.

HIrdETéS
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lékeit Cserhalmi György. – A nagyapám 
szép magas ember volt, a maga 196 cen-
tijével. Ak-
koriban az 
evangéliku-
sok és a kato-
likusok gyak-
ran hajba kap-
tak, és sokszor 
őt hívták segít-
ségül. Szétvá-
lasztotta őket, 
majd másnap 

NeM tudott elszakadNI 
szülőfalujától Varga Magda

a templomban kiprédikálta a verekedő-
ket. Szabadidejében nagyon szeretett va-

dászni, és jól is lőtt. Volt egy vizslája, 
Treffnek hívták. Én is így neveztem el 

később a kutyámat, ez a név is 
öröklődött a 
családban.

Varga Géza a Felvidékről érkezett Mo-
gyoródra. Hamar otthon érezte magát 
evangélikus kántortanítóként, gyerme-
kei, Lenke, Géza és Magda pedig már itt 
születtek meg.

– A kántortanítót és a gyermekeit min-
denki ismerte a faluban. Négyen voltak 
nagy barátságban: a falu orvosa, dr. Ka-
marás József, a közjegyző, az állatorvos 
és a nagyapám. Az egyik régi fotójukat és 
egy régi levelet mindig magammal hor-
dom. Számomra ők és a régi történeteik 
jelentik a múltat – elevenítette fel az em-

Ízig-vérig mogyoródinak tartotta magát Varga Magda opera-
énekesnő. Élete végéig visszajárt, barátságokat ápolt, azután 
is, hogy elköltözött innen. Családjáról és mogyoródi emlé-
keiről Magda 99. születésnapja alkalmából a fia, Cserhalmi 
György színész mesélt a Mogyoród Mának.

Mogyoródi 
barátainak, 
az érseki család-
nak is küldött 
a róla megjelent 
könyvből, 
dedikálva

A mogyoródi evangélikus 
temetőben nyugszik a család
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minden, ami egy ekkora gyermek szí-
vének kedves, szekér és ló és szabadság 
– ecsetelte Cserhalmi. – Nagyon más 
volt akkoriban Mogyoród, sokkal csen-
desebb, mint most. Mostanra a lakos-
sága is teljesen kicserélődött.

Összetartanak a híres 
mogyoródiak
Cserhalmi György és Juhász Jácint 
sokszor találkoztak színészi pályafutá-
suk alatt, és véletlenül derült ki, hogy 
mindketten mogyoródiak. 

– A családi sírboltunk Mogyoró-
don áll, és amikor nem tudtunk ki-
menni a temetőbe, egy Juhász nevű 
ember gondozta, akiről tudtam, 
hogy van egy Jácint nevű fia. Egy-
szer rákérdeztem Jácintnál, hogy 
véletlen nem az édesapja-e az, és ki-
derült, hogy igen – emlékezett visz-
sza Cserhalmi György. – Onnantól 
kezdve, amikor találkoztunk, min-
dig összekacsintottunk Jácinttal, 
hogy „szevasz, földi”.

A mogyoródi sírboltban egyre töb-
ben nyugszanak: a Varga család mel-
lé került Cserhalmi György édesapja és 
édesanyja, Varga Magda is. Úgy terve-
zik, hogy az apai nagyszülőket is áthoz-

Mezítláb a patakmederben
A kis Magda Rákospalotára járt isko-
lába, reggelente elvitték őt a Laci ló-
val, délután azonban gyalogosan sétált 
haza a Mogyoródi-patak medrében, 
így biztosan nem tévedt el. Zenei tehet-
sége már korán megmutatkozott: ven-
dégségek alkalmával gyakran felpattant 
az asztalra, és dalolt. A templomban is 
sokat énekelt, nagyon büszke volt arra, 
hogy az édesapja kíséri őt orgonán.

– Anyám nagy szeretettel mesélt 
mindig a gyermekkoráról. 1944-ben, 
a háború alatt költöztek el, amikor a 
nagyapámat békepapnak akarták beso-
rozni. Ő nem lépett be, ezért menniük 
kellett Mogyoródról is – folytatta a tör-
ténetet Cserhalmi.

Nem tudott elszakadni 
Mogyoródtól
Magda Szarvason tanult apácáknál, 
majd tanítói diplomát szerzett. Beke-
rült az Operaházba, ahol csakhamar 
szólista lett, és hatalmas karriert futott 
be. Leghíresebb szerepe a Carmen, me-
lyet 20 éven keresztül játszott, de nagy 
sikert aratott a Bánk bán Gertrudis ki-
rálynéjaként is. Mogyoródra rendsze-
resen visszajártak, tartották a kapcsola-
tot a régi barátokkal: a Kecskés család-
dal, Hegedűsékkel. A férjével, dr. Cser-
halmi Gyulával is Gödöllőn ismerke-
dett meg, egy bálon.

– Sem anyám, sem a nagyapám nem 
tudott elszakadni Mogyoródtól, lelki-
leg ott maradtak, oda tartoztak életük 
végéig. Természetesen én is sokat jár-
tam oda vendégségbe. Élénken él az 
emlékezetemben egy pincesori látoga-
tásom, 5-6 éves lehettem talán, volt ott 

NeM tudott elszakadNI 
szülőfalujától Varga Magda

zák Debrecenből, hogy egy helyen le-
hessen a család. Most a járványhelyzet 
miatt nem tudnak kimenni, így a sírt 
a Községünkért Mogyoródért Alapít-
vány fogja gondozni.

Húsz évig játszotta 
Carment

Idős korában is aktív volt

Kiprédikálta a verekedőket 
a kántortanító, Cserhalmi 
György nagypapája
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Fürgén siet elénk a nagy januári hidegben Toma Ica néni, 
a Jakab Mihály Népdalkör egyik alapító tagja. Mindent tud 
az idén negyvenéves népdalkörről, hiszen a kezdetektől 
fogva a tagja volt – pedig a saját bevallása szerint nincs is 
túl jó hangja.
– Minden akkor kezdődött, amikor a falu új kultúrigaz-
gatója kitalálta, hogy népdalkört indít Mogyoródon. A 
vezető Horváth Pista fóti kántor volt, a három tag pedig 
Simonné Jakab Eszti, Kertész 
Lajosné és Bojtos Józsefné. 
Így azonban kevesen voltak, 
ezért toborzásba kezdtek. A 
szomszédasszonyom mond-
ta nekem is, hogy „gyere, 
Ica, megyünk a népdalkör-
be!” Mondtam én a Pistának, 
hogy a hangom olyan szép, 
mint a trombita, de erre azt 
válaszolta, hogy a zenekar-
ban sem csak hegedűk van-

nak, a trombitára is szükség van! Olyan boldog lettem én 
ettől a választól, hogy negyven éve csinálom már – nevetett 
Ica néni.

Ének a lámpaoszlop alatt
A kezdet persze nem volt könnyű: még hely se volt, ahol 
gyakoroljanak, sokszor a lámpaoszlop alatt gyűltek össze 
énekelni. Majd a tagok otthonaiban, aztán az oratórium-

ban, végül a könyvtárban tud-
tak próbálni.
– Volt egy a másik probléma, 
a kotta. Amikor megkaptuk, és 
mondták, hogy akkor végigme-
gyünk a dalokon, azt feleltük, 
hogy mi csak úgy tudunk vé-
gigmenni, ha letesszük a földre 
– folytatta. – Ettől függetlenül 
már a megalakulásunk után 
néhány hónappal felléptünk, és 
azóta is csak járjuk az országot. 

Januárban volt 
negyven éve, 
hogy elindult 
a Jakab Mihály 
Népdalkör – 
amelyet a kez-
detekkor még 
nem így hívtak, 
egy későbbi 
legendás vezető-
jükről nevezték 
el magukat. A 
jeles évforduló alkalmából az 
egyetlen olyan taggal beszél-
gettünk, aki a kezdetek óta 
énekel a népdalkörben: Toma 
Ica nénivel. 

nEgyVEnéVEs 
a népdaLKör

Civil élet
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Rengeteget utaztunk még a járvány előtt, sok csodás helyre 
eljutottunk. Minden nyáron zenei táborba mentünk, ahol 
annyit énekeltünk, hogy rekedten tértünk haza!

A legendás Jakab Mihály
A népdalkör névadója, Jakab Mihály is egy fellépésükön fi-
gyelt fel rájuk. Mihály erdélyi származású tanárember volt, 
éneket és zenét oktatott a nyugdíjazása előtt. Amikor meg-
hallotta Ica néniéket énekelni, rögtön megkérdezte az akko-

ri vezetőjüket, hogy van e aki velük foglalkozzon, mert ha 
nincs, ő szívesen elvállalná. 
– Tíz évig vezette a népdalkört, csodálatos, remekbe szabott 
ember volt ő. A mai napig abból élek, amit ő tanított nekem 
– fejtegette Ica néni. – A tagok közben csak jöttek és jöttek: 
minden évben tartottunk egy év végi beszámolót, egy amo-
lyan batyubálos táncházat, ahol az egész falu megnézhette 
mit tudunk, hogyan énekelünk, és bárki csatlakozhatott hoz-
zánk. A népdalkör a második családunk lett, az én esküvő-
mön például mind ott voltak népviseletben. Amikor pedig 
nemrégiben beteg voltam, mindenki meglátogatott a kór-
házban, misét mondattak a gyógyulásomért. Nem is gon-
doltam volna, hogy ilyen fontos vagyok, ez nagyon jólesett!

Őrzik a népviseletet is
A népdalkör a régi dalok mellett a mogyoródi népviseletet 
is őrzi. Csak Ica néninek három fióknyi régi ruhája van, 
köztük százéves darabokkal. Kérésünkre megmutatta min-
det, sőt, még be is öltözött.
– Énekelni csak népviseletben érdemes, ez tartást ad hoz-
zá – magyarázta. – Sok csínja-bínja van az öltözésnek, ezt 
persze el kellett tanulni az idősebbektől. Különösen a mas-
ni- és a kendőkötés nehéz, ezt a tudást még mindenképp 
szeretném átadni a fiataloknak, mielőtt én is elmegyek.

Négy évtized története 
1981-ben Kaposi László, a művelődési ház akkori  

igazgatója – aki maga is hagyományőrző népzenész  
volt – felkérte a mogyoródi lányokat és asszonyokat,  

hogy alakítsanak egy női kart. Kezdetben Horváth  
István kántor karnagy, majd 1985-től a legendás  

Jakab Mihály tanár úr vezette őket. A ‘85-ös év hozta  
meg az első arany minősítést, amelyet 1986-ban  

a Kiváló Együttes cím követett. 
Ebben az évben Jakab Mihály javaslatára  

csatlakoztak hozzájuk férfiak is.
1991-ben megkapták a Művelődésügyi Minisztérium 
Kiváló Együttese díjat. A tanár úr 1992-ben halt meg,  

emlékére 1994-ben vették fel a nevét. 1995-ben  
hagyományőrző egyesületet hoztak létre, hogy még  

több éneket és viseletet tudjanak gyűjteni és megőrizni  
az utókor számára. „A tanár úr annyi dalt gyűjtött  

és hagyott ránk, hogy száz évig is el tudnánk  
belőle élni.” – fogalmazott Ica néni. 

A huszadik évfordulón, 2001-ben Arany Páva díjat  
kaptak, az önkormányzat pedig Mogyoród Községért 

Kitüntető címet adományozott nekik. A sikerek tovább 
folytatódtak: 2003-ban és 2005-ben is elhozták az Arany 

Pávát. Mindeközben sorra nyerték az arany minősítéseket 
az országos minősítő versenyeken, a legutóbbit  

2020 augusztusában, nívódíjjal együtt.
A népdalkör, ha nincs járványhelyzet, évente  

húsz-harminc alkalommal lép fel, emellett minden  
mogyoródi rendezvényen részt vesznek. Hetente  

egyszer próbálnak a Juhász Jácint Művelődési  
ház könyvtárában. Több fióknyi mogyoródi  

népviseletet őriznek, amelyek a most készülő  
gyűjteményes könyvben is szerepelni fognak.

HIrdETéS



20

A karácsonyi igazgatási szünet előtti hé-
ten még minden tökéletesen rendben volt. 
Csütörtökön az önkormányzati dolgozók 
ingyenes PCR-teszten vettek részt, a töb-
biekéhez hasonlóan Trabalka Szilvi tesztje 
is negatív lett, így a legnagyobb nyuga-
lommal készült a karácsonyi ünnepekre.

Az első tünetek
– Szörnyű fejfájásra ébredtem vasárnap 
reggel. Estére be is lázasodtam. Azt hit-
tem, hogy a kimerültség okozza. Amikor 
viszont a láz és a kínzó fejfájás még hétfő 
délutánra sem múlt el, felhívtam a házior-
vosomat. Hézinger doktor azonnal tesztet 
kért. A mentő kedden érkezett, gyorstesz-
tet csináltak, ami pozitív lett – emlékezett 
vissza Szilvi. – Amikor a mentőben meg-
mutatták a tesztet, szinte sokkot kaptam. 
Én is azt gondoltam, hogy engem ez nem 
fog utolérni, én nem fogom elkapni, mert 
fiatal, egészséges és erős vagyok. De mégis.

Tombol a betegség
– Hat-hét napon keresztül lázas voltam. 
A fejfájást nyaki és hátizom-fájdalom 
váltotta fel. Annyira gyengének éreztem 

magam, hogy a lakáson belüli legkisebb 
mozgás is nehézséget okozott. Az ünne-
pek után volt három olyan nap, amikor 
annyira fájt a derekam, hogy sem ülni, 
sem feküdni nem tudtam. Nem sokat 
aludtam ebben az időszakban – folytatta 
az alpolgármester. – Mindeközben ször-
nyű fáradtság gyötört, az egész napot vé-
gig tudtam volna aludni. Az íz- és a sza-
gérzékelésem nem ment el, viszont végig 
étvágytalan voltam. Végezetül pedig két 
napig erős hasfájás és hasmenés kínzott. 
Ezekkel a tünetekkel még szerencsésnek 
mondhatom magam, mivel nem kerül-
tem kórházba, ugyanakkor életem egyik 
legrosszabb élménye volt. 

Egyedül az ünnepekkor
Szilvi ráadásul épp a karácsonyi ünnepek 
két hete alatt betegedett meg.

– A karácsonyt még sose töltöttem 
egyedül, ez volt az első ilyen év. Szenteste 
videóhívásban kapcsolódtam be a családi 
ünnepségbe. Amikor a kis unokaöcsém 
megkérdezte, hogy nekem mit hozott a 
Jézuska, automatikusan feleltem rá: „Ko-
ronát” – emlékezett vissza. – Nem vagyok 

aggódós típus, mégis időnként rám tört 
a pánik, hogy mikor leszek már jobban, 
vagy lesz-e rosszabb. Az anyukám min-
dennap főzött nekem, és az ajtóm előtt 
hagyták a sok finomságot. Különösen 
nehéz volt tudni, hogy ott vannak, hogy 
gondolnak rám, törődnek velem, de nem 
ölelhetem meg őket. December 30-a volt a 
karanténom utolsó napja, először újévkor 
mozdultam ki. Sétáltam egyet a csodás 
napsütésben, végre jól éreztem magam. 
Az első munkahetem még nehezen ment, 
hamar kifáradtam, így inkább otthonról 
dolgoztam. Három hetembe telt, mire le-
küzdöttem ezt a vírust. A láz és a fájdalom 
csillapítására vettem be csak gyógyszert, 
egyébként pedig sok C-, D-vitamin és 
cink, rengeteg gyümölcs és folyadék volt 
a napi „csemegém”. Nehéz volt, de úgy 
érzem, lelkileg megerősített, hogy legyőz-
tem.

A gyógyulásban sokat jelentett az is, 
hogy nagyon sokan kerestek és akartak se-
gíteni, hogy könnyebbé tegyék számomra 
ezeket a napokat. Igazi szeretetcunami 
alakult ki! Hiszek abban, hogy az ember 
tényleg visszakapja azt, amit másoknak ad.

koronÁt kaptaM 
karÁcSonyra 

– trabalka Szilvi 
koronavírus-története

A többi beteghez képest „enyhe tünetekkel 
megúszta”, a saját szemszögéből viszont nagyon 

is megszenvedte a koronavírust Trabalka Szilvi. 
Alpolgármesterünk épp a karácsonyi ünnepekre 

betegedett le, és bár szerencsére kórházba nem 
került, de három hét kellett a felépüléséhez.

Egészségünkért
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Vállalkozás

Az országban egyedülálló az rendszer, amelyet az 
illegális hulladéklerakók kedvenc helyein tesztel a 
mogyoródi Verena Kft. Önként álltak a szemét el-
leni küzdelem élére, mivel mindannyian mogyoró-
diak, és rettentően zavarja őket a mostani helyzet. 

Egy nehéz éjszaka másnapján 
találkozunk a Verena Kft. dol-
gozóival. A távfelügyelettel és 
riasztórendszerek üzemelte-
té sével foglalkozó Nemes An-
tal és társai épp a kukukkhe-
gyi betörők nyomában jártak, 
emiatt alig aludtak. A vállal-
kozásukról, a terveikről és az 
illegális szemét elleni küzde-
lemről azonban így is felvilla-
nyozva mesélnek.

Egy atomtámadást is 
kibírna a házuk
– 1989-ben kerültünk Mo-
gyoródra, apukám itt vett 
telket magának. Katonai fel-
derítőként komoly számítá-
sokat végzett, és olyan helyen 
építkezett, amelyet elkerül a 
lökéshullám, ha esetleg Buda-
pestet atomtámadás éri. Ami-
kor nyugdíjba ment, több 
mint húsz éve, megalapította 
ezt a céget – emlékezett visz-
sza Nemes Antal. – Az első 
kamerarendszerünket 1998-
ban telepítettük a Szent Mi-
hály-templomba és a plébá-
niára, ott ugyanis sorozatos 
betörések voltak. Ekkoriban 
én még katonaként dolgoz-
tam, a feleségem, Krisztina 
és az apukám testvére, János, 
azonban a kezdetektől fogva 
szívvel-lélekkel munkálkod-

tak a családi cégben. Egy éve 
én is csatlakoztam hozzájuk.

Csak helyi munkaerőt 
alkalmaznak
– Szépen lassan egyre na-
gyobbak lettünk, és egyre 
m o  d e r n e b b 
tech no ló giá kat 
al kal mazunk. 
Ma már mi 
va gyunk az 
egyetlen olyan 
vá l l a l kozás , 
amelyik élő vi-
deós távfelügye-
letet vállal. Az országban több 
helyütt vannak megbízásaink, 
például mi biztosítjuk a most 
pihenőidejüket töltő dunai tu-
ristahajók védelmét. Nemrég 
pedig elkezdtük elektromos 
autók töltésével és elektromos 
kábelezéssel foglalkozni – vet-
te át a szót Nemes János. – 
Mindig is fontosnak tartottuk, 
hogy helyi embereket foglal-
koztassunk, nálunk mindenki 
mogyoródi! A nyitott pozí-
ciók ra nagy az érdeklődés, 
meg sem kell hirdetni őket, 
máris van rájuk jelentkező.

Küzdelem a szemét 
ellen
Antalék érzékenyek a tele-
pülés problémáira is, ezért is 

a szemét ellen harcol 
a távfelügyeleti cég
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szálltak be az illegális szemét-
lerakók elleni küzdelembe.

– Már régóta foglalkoz-
tatott bennünket, hogyan 
lehetne az illegális hulladék-
lerakókat fülön csípni – je-
lentette ki Antal. – A célnak 
megfelelő szerkezet 2020 nya-
rán jelent meg elérhető áron a 
magyar piacon. Azonnal be-
szereztünk egyet, és tesztelni 
kezdtük az egyik közkedvelt 
lerakóhelyen. Ha sikeres lesz, 
további négyet készülünk vá-
sárolni és üzemeltetni.

A kamera telepítése sokkal 
bonyolultabb, mint az em-
ber elsőre gondolná. Szük-
sége van áramra, megfelelő 
sávszélességű internetre, és 
persze jól el kell rejteni, hogy 
ne lehessen észrevenni. A 
tesztüzem eddig igen ered-
ményes: már többször is volt 
„kapás”. Most az önkormány-
zattal egyeztetnek arról, hogy 
a lefülelt szemetelők hogyan 
kerüljenek be egy rendszer-
be, és kapják meg a nekik 
járó pénzbüntetést.
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Szerencséje volt a Mogyoród KSK-nak: 
az öt szakosztály egész télen tudott edze-
ni, a koronavírus ugyanis elkerülte őket. 

– Csak egy-egy megbetegedés volt az 
egyesület tagjai között, ami miatt idősza-
kosan fel kellett függeszteni az edzéseket, 
de ezeket leszámítva szinte végig tudtunk 
találkozni – jelentette ki Farkas Tamás, a 
Mogyoród KSK vezetője. 

A focisták végig a műfüves pályán, sza-
badtéren edzettek. Mivel hamar sötéte-
dett, legtöbbször világítás mellett.

– A futsal téli bajnokságon az edzé-
seink biztonsága miatt nem indultunk: 
nem akartunk kockáztatni, nehogy vala-
ki elkapja a vírust a zárt térben játszott 
mérkőzéseken. Az őszi idényben na-
gyon szép eredményeink voltak, és most 
tovább erősödve várjuk a februári idény-
kezdést – tette hozzá Farkas.

A kutyás szakosztály szintén a sza-
badban gyakorlatozott, heti háromszor 
találkoztak az Ober János Sportcentrum 
melletti területükön, a Sport utca végén. 

Így készül a kSk 
a tavaszi szezonra

Rendületlenül edzenek a Mogyoród 
KSK szakosztályai, hogy csúcsfor-
mában kezdhessék meg a követke-
ző idényt.

sport

Mivel a távolságot is tudták tartani, náluk 
sem volt megbetegedés.

A kézilabdások sportélete sem állt le, 
edzeni ugyanis rendszeresen tudtak jár-
ni a Grosics Gyula Sportcsarnokba, és 
meccseik is folyamatosan voltak, igaz 
zárt kapuk mögött.

A tékvandósok az egyetlenek, akik-
nek lehetőségük van online versenyekre 
is, a formagyakorlatokhoz ugyanis nem 
szükséges a testkontaktus. Ők is folya-

matosan edzenek, és bár a összes verse-
nyüket lemondták, nagyon készülnek a 
tavaszi folytatásra.

A birkózók is rendszeresen találkoznak 
a Szent László Általános Iskola tornater-
mében: hetente háromszor is van edzé-
sük, megméretéseik most nincsenek. 

Mi pedig mindenkinek őszintén druk-
kolunk, hogy mielőbb visszatérhessenek 
a megszokott kerékvágásba, és addig is: 
Hajrá, Mogyoród KSK!
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