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Mogyoród Ma - kéthavonta megjelenő nyomtatott lap

A 
nyár a gondtalan szabadságot jelentette egész gyerekkoromban. Eltűnt  

   a tér-idő tengely, csak mi voltunk ketten a nővéremmel, róttuk a házak mögötti  

      nagy rétet kulccsal a nyakunkban, a barátainkkal. Bogarakat lestünk, fűszálak-

kal zenéltünk, lefeküdtünk a fűbe, néztük az eget és a felhőket. Beszélgettünk, vékony 

pallókból a rétek közötti kis patakokra hidat tákoltunk magunknak. Csak a pillanat létezett.

Lassan folyt a nyár. Nem volt okostelefon, se számítógépes játékok. A szüleink szinte egész 

nyáron dolgoztak, így a nyarak napközis táborokban és a falusi nagymamánál teltek Jász-

dózsán. A mamánál lenni: ezek voltak a legjobb hetek. Reggel házi lekváros kenyérrel várt, 

aztán olvasgattunk a fák alatt, vagy a kertben segítettünk. Borsót szedtünk, ribizlit a sütihez, 

vagy piszkét, ha megéheztünk. A kertből szüretelt málnát passzíroztuk át a nővéremmel egy 

kis szűrőn át, hogy málnaszörpöt készítsünk. Aztán ebéd után kisétáltunk a határba a Tarna 

partjára, hogy fürödjünk egy jót. Vagy csak ültünk a ház előtt, játszottunk a szomszéd gyer-

mekeivel és az eperfáról ettük az érett, fekete epret. A legjobban mégis azt szerettem, ami-

kor a nagymamám leült hozzánk a hűvös szobában, elővettük a papírokat és ország-város-fiú-lány-híresembert játszottunk. 

Ismerik? Rengeteget tanultunk közben országokról, városokról az egykor könyvtáros nagymamánktól. Ő tanított meg kötni és 

horgolni is. Néztük, ahogy a nővérével harisnyából és tejeszacskókból lábtörlőt, szőnyeget horgolnak. Végigélték a háborút, így 

sohasem pazaroltak el semmit. A háztartási hulladék nagy része a komposztban végezte, alig volt szemetünk. 

Ma már luxusnak számít az, ha dolgozó emberként időt adunk magunknak a lassulásra. Pedig a nyár a töltekezésről, a pihe-

nésről is kell, hogy szóljon. Ez az évszak nekem a lédús barack, az édes málna, az  arcunkon csurgó dinnyelé és a picit fanyarabb 

ribizli ízét jelenti. A nyárfa susogását, a lovasszekér hangját, a kakas kukorékolását, a légy zümmögését. Éppen úgy, ahogy 

gyermekkoromban. Most én próbálom ugyanezt átadni a gyermekeimnek. 

Üljenek le, szívják magukba a nyarat, töltődjenek! Hallgassák a tücsök ciripelését, nézzék a felhőket, próbáljanak visszaemlé-

kezni a gyerekkorukra, amikor még olyan gondtalanok voltak! Engedjenek meg maguknak egy kis semmittevést. Ha tehetik, 

fogják meg szüleik, nagyszüleik, vagy már felnőtt gyermekük kezét, üljenek le és beszélgessenek. A régmúltról és a jövőről. A 

családról, az emlékeinkben élő nagymamákról. Hogy legyen mire emlékezni a hosszú téli estéken.

Gondtalan, egymásra továbbra is 
figyelő nyarat kívánok!

Békéssy Olga

MOGYORÓD

Gondtalan nyár
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A környékbeli 
dombok megteltek 
kíváncsiskodókkal

Gál Vanda 
mindenáron 

látni akarta Kimit 
versenyezni

Fűre festették 
üzeneteiket 

a lelkes rajongók

Az igazi rajongókat nem 

lehet megakadályozni ab-

ban, hogy megnézzék a 

kedvenceiket. Július 17-e 

péntek délelőtt, amikor a 

szabadedzések megkezdőd-

tek, egyre többen tűntek 

fel a Hungaroring környéki 

dombokon. Sokáig viszont 

nem élvezhették a kilátást, a 

rendőrök perceken belül tá-

vozásra szólították fel őket.

A legtöbben végül Kama-

rás Tamás vendégházában 

kötöttek ki. Ott már várták 

őket és a többi Forma-1 ra-

jongót, hogy ha nem is a le-

látóról, de legalább a domb-

tetőről együtt szurkoljanak 

a kedvenceiknek.

– Az elmúlt tíz évben 

minden nyáron kint vol-

tunk a Forma-1-en, és az 

idei évre is megvettük a 

jegyeket. A vírus azonban 

sajnos közbeszólt. Hatalmas 

Kimi Raikkönen szurkoló 

vagyok, és mivel lehet, hogy 

jövőre visszavonul, így nem 

akartam lemaradni arról, 

hogy utoljára láthassam őt 

a ringben – fejtegette Gál 

Vanda, aki Győrből érkezett 

férjével. – Reggel a kávé-

zás közben megbeszéltük a 

férjemmel: nem maradunk 

otthon! Lesz, ami lesz, el-

jövünk Mogyoródra és 

meglessük Kimiéket! Arra 

azonban nem számítot-

tunk, hogy ilyen jó helyet 

találunk majd, mint Tamás 

vendégháza.

Kamarás Tamás számí-

tott a vendégekre, mind a 

három nap alatt nyitva volt. 

A kifejezetten Forma-1 

tematikájú vendégházba 

erre a hétvégére a testvér-

városunkból, Santa Lucia 

di Piavéből érkezett volna 

egy olasz társaság, ám le 

kellett mondaniuk az utat, 

mert Veneto tartomány szi-

gorított a beutazási szabá-

lyokon. Hazaérve kéthetes 

karantén várt volna rájuk, 

amit nem vállaltak.

– Sokan jöttek, és nagyon 

örültek, hogy innen nem 

küldték el őket. Igazi fesz-

tiválhangulat volt itt három 

napon át – ecsetelte Tamás. 

– Persze a legjobban annak 

örültünk volna, ha bejut-

hatunk a versenyre. Remél-

jük, jövőre már minden úgy 

lesz, ahogyan eddig volt.

Minden idők legnyugodtabb Forma-1 futama volt az idei, mivel nézőket nem 

engedtek be, így elmaradtak a szokásos dugók, a falunkon áthaladó tömeg 

is. Ennek persze a száguldó cirkusz szerelmesei nem örültek, de némi fur-

fanggal megoldották a problémát: a ringre néző dombokról, illetve Kamarás 

Tamás vendégházából követték végig a versenyt.

A hónap témája

Lelátó helyett a dombokról
szurkoltak a lelkes rajongók

A kormány szeretné 

meghosszabbítani a For-

mula-1 Magyar Nagydíj 

jövőre lejáró szer-

ződését, a tárgyalások 

sikerességének érdeké-

ben pedig fel szeretné 

újítani, illetve részben 

újjáépíteni a versenypá-

lya főépületét. Erre az 

5 milliárdos keretből 

1,6 milliárd forintot 

szánnak.

MEGÚJUL A RING

FORMA-1 
ZÁRT KAPUKKAL



5

Augusztus első napjaiban megkezdődött az építkezés a Szent 
László-kilátó-kápolnánál. A VEKOP pályázaton nyert összegből 
nemcsak az épület újul meg, de látogatóközpont és egy alter-
natív energiaforrásokat bemutató szabadidőpark is épül.

Négy éve tervezi az önkor-

mányzat és a Mogyoródi Tu-

risztikai K� . a Szent László 

kilátó-kápolna és környéke 

megújítását. Az ehhez szük-

séges támogatásért a VE-

KOP-4.1.1-15-2017-00007 

számú projektre pályáztak, 

amelynek célja a Budapest kör-

nyéki hegységek és a Gödöl-

lői-dombság turisztikájának 

fejlesztése. A pályázat sikeres 

volt, most már csak a megva-

lósítás van hátra. 2019 májusá-

ban a konzorciumvezető Ma-

gyar Természetjáró Szövetség 

közbeszerzési pályázatot írt ki 

a munkálatokra, akkor azon-

ban nem érkezett értékelhető 

árajánlat. Decemberben ismét 

próbálkoztak, végre sikerrel. 

A munkálatok idén augusz-

tusban megkezdődhetnek, és 

a tervek szerint 8 hónap múlva 

be is fejezik az első ütemet.

A király nmlékérn

Megépül a Szent László Em-

lékhely és Látogatóközpont: a 

tervezett épület beépített alap-

területe 120,69 négyzetméter, a 

hasznos alapterülete 99 négy-

zetméter lesz. A látogatóköz-

pont méltó emléket állít Szent 

László királynak és a győztes 

mogyoródi csatának. Híres 

királyunk életét és az 1074-es 

mogyoródi csatát állandó kiál-

lítás mutatja be, emellett hely-

angol és német idegenveze-

tést ad majd. A kilátó-kápolna 

kö ze lében padok, asztalok és 

tűz rakó hely, valamint egy bio-

szik kasztós WC-blokk is épül.

Ismnrkndés a jövővnl

A Hangulat utca végén, a Som-

lyó alján a Természetes Energia 

Állomás fogadóépülete épül 

meg napelemparkkal és egy 

20 négyzetméteres szélmalom-

mal. Célja, hogy bemutassa 

és népszerűsítse az alternatív 

energiaforrásokat. Egy 100 

négyzetméteres játszóteret is 

terveztek ide, sőt egy olyan 

ügyességi játékot is, amely 

környezetbarát, fából készült, 

elektromos áramot nem hasz-

nál. A szülők pedig, amíg a 

kicsik játszanak, egy 60 négy-

zetméteres, természetes anya-

gokból épült, megújuló ener-

giaforrásokkal üzemeltetett 

pihenőparkban lazíthatnak.

történeti tárlatot, illetve a fővá-

ros környékének turisztikai és 

természeti értékeit bemutató 

gyűjteményt is terveznek.

Vandálbiztos kilátó

Felújítják a Makovecz Imre 

tervei alapján készült Szent 

László kilátó-kápolnát, amely 

a későbbiekben a Szent László 

tanösvény kiindulópontja lesz. 

Az épületben kialakítanak egy 

a környék védett növény- és 

állatfajait, valamint a telepü-

HIRDETÉS

JANKOVICSNÉ DR. KOZMA JULIANNA • ÜGYVÉD

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

jankovicsne@upcmail.hu
§

lés nevezetességeit bemutató 

természetvédelmi, földrajzi és 

helyismereti kiállítást is. Ide a 

hagyományos falitáblákon kí-

vül egy vandálbiztos kültéri in-

formációs kioszkot terveznek, 

amely QR-kóddal magyar, 

Turisztikai attrakció 
MOGYORÓDON

Látogató- 
központ és pi-

henőpark is 
épül
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A június hónap abszolút nyertese a Gesztenyés Ta-
góvoda: nemcsak új játszóteret kap, de hamarosan 
a tetőszerkezetét is felújítják. Döntés született még 
adománygyűjtő kampányról, szociális étkeztetésről, 
és arról is, hogyan osztják fel a koronavírus miatt 
elmaradt rendezvények költségkeretét.

Önkormányzati hírek

Polgárőrség bnszámolója

Elfogadták az Egyesület 2019. évi szakmai beszámolóját. A szer-

vezet adatait bíróságon kell módosítani, ehhez egy újabb köz-

gyűlést hívnak össze. (8–0)

Pillangós Óvoda bnszámolója

A Mogyoródi Pillangós Óvoda 2019–2020. nevelési évben vég-

zett munkájáról szóló intézményvezetői beszámolót a testület 

elfogadta. (8–0) 

Óvodai játszótérfnjlnsztés

Döntés született a Gesztenyés Tagóvoda harmadik csoportjának 

tervezett  játszóteréről. Az eszközök beszerzésére 4.400.000 Ft 

keretösszeget különítettek el a község- és településfejlesztési hoz-

zájárulásokból származó többletbevétel terhére. (6–2)

Rnndnzvényknrnt módosítása

Újraosztották a 2020-as rendezvénykeretet, mivel a koronavírus 

átírta az eredetileg tervezett rendezvényeket. Az október 10-i 

Mogyoró(d)Fesztre 400.000 Ft-ot, a december 19-i Mindenki 

Karácsonyára 1.800.000 Ft-ot különítettek el, 2.800.000 Ft-ot pe-

dig a tartalékkeretben hagytak. (8–0) 

Nonprofit Kft. 2019. évi bnszámolója

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit K�. 2019. évi beszá-

molóját -5.948.000 Ft adózás utáni eredménnyel és 221.555.000 

Ft mérleg főösszeggel elfogadták. (8–0) 

Nonprofit Kft. költségvntésénnk módosítása

2,5 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület a Mogyoród 

Településüzemeltető Nonprofit K�.-nek, amelyből az új működé-

si rendjéhez szükséges beruházásokat tudja finanszírozni, illetve 

fedezi az adománygyűjtő kampány PR-tevékenységét is. (8–0) 

Adománygyűjtő kampány 

A képviselő-testület támogatta az adománygyűjtő kampány el-

indítását, a „Mogyoród, mint a Hungaroring otthona, a zöld fej-

lődés éllovasa” gondolat mentén. Az akciót Juhász László, Fran-

kó-Szőnyi Enikő és Zachár Zsolt fogja vezetni. (8–0)

2019. évi maradványösszng

A képviselő-testület az önkormányzat szabad maradványát 

482.700.036 forintban határozta meg, melyből 430.000.000 fo-

rintot már visszaterveztek az önkormányzat 2020. évi költségve-

tési rendeletébe, a fennmaradó 52.700.036 forint különbözetből 

13.075.857 forintot működési tartalékba, 39.624.179 forintot fej-

lesztési céltartalékba helyeztek. (7–1)

Bnlső nllnnőri jnlnntés 

A képviselő-testület tudomásul vette a Mogyoródi Polgármesteri 

Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéseiről szóló összefoglalóját a 149. 

sz. előterjesztésben foglaltak alapján. (8–0)

Könyvvizsgálói sznrződés fnlmondása

Kovács Gézáné egyéni vállalkozóval 2018. december 18. napján 

kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 

jóváhagyták. (6–2)

Szociális étknztntés

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2020. július 1-jétől a szociális étkeztetést a Színes Ételek K�. út-

ján biztosítja. (8–0)

EZ TÖRTÉNT JÚNIUSBAN
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
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Villamos nnnrgia bnsznrzés 

Az önkormányzat az intézményei és a Szent László Általános 

Iskola villamoenergia-ellátására, valamint a közvilágításra aján-

latkérői eljárást indít. A legalacsonyabb összegű ajánlat előnyt 

élvez. (8–0)

Fnlkészülés a télrn

Az önkormányzat az útszóró só és homok beszerzésére, illetve a 

síkosságmentesítési és a szóróanyagok tárolási feladatainak ellá-

tására ajánlatkérő eljárást indít. Az ajánlatkérői eljárás értékelési 

szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár. (8–0)

Környnzntvédnlmi Program

A Települési Környezetvédelmi Programja (2016–2020) véget 

ért, a képviselő-testület a végrehajtásával kapcsolatos tájékozta-

tást tudomásul vette. Felülvizsgálják a Települési Környezetvé-

delmi Programot, erre bruttó 800.000 Ft keretösszeget biztosí-

tanak. (8–0)

Gallyazási munkálatok 

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon áthaladó kis- 

és középfeszültségű hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szük-

séges gallyazási, illetve kertészeti munkálatok elvégzésére aján-

lattételi felhívást tett közzé. A szükséges forrást bruttó 2.957.500 

Ft keretösszegig biztosítja. (8–0)

Ingatlanértéknsítés

Az önkormányzat értékesíteni kívánja a következő ingatlanokat:

•0343/38 hrsz. 258 m2 • 0343/39 hrsz. 636 m2 • 0343/40 hrsz. 

230 m2 ingatlanokat, összesen: 1.300.000 Ft-ért. (8–0)

Tntőfnlújítás a Gnsztnnyés Tagóvodában

Felújításra pályáznak a Gesztenyés Tagóvodában, melynek 

célja a bekerülési költség 75%-a, maximum 30 millió forint 

elnyerése. A tervezett hőszigetelés és tetőfelújítás 34.705.733 

Ft-os költségéből 26.029.299 Ft-ot fedezne az állami támogatás, 

8.676.434 Ft-ot pedig az önkormányzat állna. (8–0)

Filmstúdió miatti változások

Az önkormányzat támogatja a Mogyoród Filmpark K� . kép-

viseletében eljáró Rajna Gábor fejlesztő kérését a Mogyoród 

külterület 0343/49 és 0343/19 helyrajzi számú ingatlanok teljes 

területének mezőgazdasági övezetből (Má-f) kereskedelmi, szol-

gáltató, gazdasági övezetbe (Gksz) való átsorolását, amennyiben 

kérelmező szerződésben vállalja a tervezési és az önkormányzat 

fejlesztéssel összefüggő jövőbeni költségeinek megfi zetését, a 

területet saját költségén közművesíti és biztosítja megközelíté-

sét a Fóti útról. A Mogyoród külterület 0343/48-49 és 0343/19 

helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté minősíti 

(8–0) A képviselő-testület hozzájárult, hogy a májusban megkö-

tött 14.910.000 Ft-os szerződésüket a Mogyoród Filmpark K� . 

12 havi kamatos részletben fi zesse ki. (8–0)

Rnndkívüli ülés

Július 16-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, melyen 

a következőkről döntöttek:

– Meghozták az új bölcsőde többlettámogatási igényéhez szük-

séges döntéseket (7–0).

– A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bérkere-

tét 5 főre 2.050.000 Ft/hó összeggel egészítette ki. (5–2). Az in-

tézményvezető havi illetményét 2020. július 1. napjától bruttó 

450.000 Ft összegben határozta meg. (5–2)

– Az önkormányzat továbbra is támogatja a „Fő tér bővítést”, 

amelynek megvalósításához  felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ehhez szükséges ajándékozási szerződést az ajándékozó 

Kamarás Ferenc Gábornéval véglegesítse és aláírja. (7–0)

MOGYORÓD

Akciós ajánlatunk:  2020. Augusztus 12-18.

Hétvégi Akció : 2020.  augusztus 14-16. 

Szeretettel várjuk Önöket! 
www.godollocoop.hu

facebook.com/godollocoop

Gödöllői út 29.

Fóti út 24.

Napraforgó olaj
2l, 400Ft/l

Coop

Ft799
zsigerelt
gyorsfagyasztott
1000g

PET 1,5l,  239 Ft/L

több ízben, PET 1,75l, 205 Ft/l

Kométa
fokhagymás, csont nélkül , szeletelt

500g, 2298 Ft/kg

 Hungerit, magyaros,
450g,1998 Ft/kg

Ft1399

Classic Keszeg

Coca-Cola, Fanta, Srite

Pácolt tarja Csirkecomb -filé

Kinley

Ft359

Pácolt tarja

Ft Ft1149 899

Jégkrém
csokoládé, puncs, vanília
1l
1099 Ft

Carte d’Or

Ft999Ft/db

HIRDETÉS
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JÚLIUSI DÖNTÉSEK
A jövő teendőire készült a képviselő-testület a júliusi határozatokkal. A közbeszerzéseket továbbra is az a 

vállalkozás kezeli, aki eddig is sikerrel nyerte el a pályázatokat, a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatára pedig 
ajánlattevőt keresnek. Módosul a Nonprofit Kft. által biztosított étkezés ára és a sportpályák bérleti díja is.

Tűzoltóság bnszámolója

A képviselő-testület a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-

ság 2019. évben végzett munkájáról szóló, előterjesztéshez mel-

lékelt beszámolót elfogadta, és erről értesítette Szigeti Róbert 

tűzoltóparancsnokot. (8–0)

Közbnsznrzési sznrződés mnghosszabbítása  
Meghosszabbították a Dobsa Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-vel  

több éve fennálló szerződést, így a folyamatban lévő pályázato-

kat továbbra is ők menedzselik. (8–0)

Értéktár Bizottság bnszámolója

Elfogadták a Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévről 

szóló beszámolóját. Újabb közkincseket vettek fel a Helyi Érté-

kek közé, valamint ötöt – köztük a Don Bosco nővéreket – a Pest 

Megyei Értéktárba történő felvételre javasoltak. (8–0)

Módosítások a Mogyoródi Pillangós Óvodában

A Mogyoródi Pillangós Óvoda 2020. augusztus 1-jétől hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és ennek megfelelően az 

Alapító Okiratát is elfogadták. (8–0)

Étknzési térítési díjak 
A Mogyoród Nonprofit K�. üzemeltetésében lévő főzőkonyha 

által készített étkeztetés térítési díja 2020. szeptember 1-jétől az 

alábbira módosul:

a. vendég étkezők esetén bruttó 900 Ft összegre, 

b. dolgozói étkezők esetén bruttó 600 Ft összegre.

Az önkormányzati intézményekben dolgozók, továbbá az ön-

kormányzati gazdasági társaságok munkavállalói számára bizto-

sítják a kedvezményes dolgozói ebédet. (8–0)

Nonprofit Kft. üzlnti tnrvn

2020. szeptember 1-jétől emelkednek a K�. üzemeltetésében 

lévő sportlétesítmények bérleti díjai, de ez a módosítás a helyi 

sportegyesületeket nem érinti. A k�. ügyvezetője részére bruttó 

50.000 Ft összegű költségtérítést szavaztak meg. (7–1)

Költségvntés módosítása

A kilátó felújításához tereprendezés szükséges, amely az 

önkormányzatnak 900.000 Ft bruttó összegű kiadást jelent. A 

felmerülő kiadások fedezetére Mogyoród Nagyközség Önkor-

mányzata 1.000.000 Ft összeget különített el a „Fejlesztési Tarta-

lékkeret” terhére. (8–0)

Önkormányzati szabályzat módosítása

Az önkormányzat SzMSz-ében technikai módosítások történ-

tek, melyet a képviselő-testület elfogadott. (8–0)

Hnlyi Esélyngynnlőségi Program fnlülvizsgálata

Elfogadták az idén esedékes Helyi Esélyegyenlőségi Program fe-

lülvizsgálatának helyzetelemzését és a javasolt intézkedési terve-

ket. A feladatokat a Mogyoródi Esélyegyenlőségi Munkacsoport 

javaslata alapján éves bontásban ütemezték. (6–2)

Ingatlanügynk:

•  Belterületbe vonták a Mogyoród, 2026 hrsz. alatti, 697 m2 nagy-

ságú, „zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” 

megnevezésű ingatlant. A fizetendő községfejlesztési hozzájá-

rulásra 12 hónap részletfizetést engedélyeztek 6% kamatfizetési 

kötelezettség mellett. (8–0)

•  Kérték a Magyar Állam tulajdonában lévő Mogyoród, 0286/52, 
0286/54, 086/56, 0286/58, 0286/60, 0286/62, 0288/20 helyrajzi 

számú, szántó művelésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. (8–0)

•  Értékesítik a Kukukk-hegyen található Mogyoród 3235 és 3235 
hrsz. ingatlanokat. (8–0);

•  A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi 
építési szabályzat) módosításával kapcsolatban korábban szü-

letett határozatok módosítása vált szükségessé. (8–0)

Vízkár-nlhárítási tnrv fnlülvizsgálata

A vis maior pályázatok alapját képező vízkár-elhárítási terv kö-

telező éves felülvizsgálatának elvégeztetésére ajánlatkérői eljárást 

indítanak, melynek nyertese a legolcsóbb ajánlat lehet. (8–0)

Mogyoród Filmpark Kft. kamatmnntnsítési kérnlmn

A kamatmentesítési kérelmet a Pénzügyi Bizottság nem támo-

gatta, a kamat mértékét 2%-ra csökkentették. A javaslatot a Tes-

tület támogatta. (7–1)

Bnszámoló az 1074 Alapítvány 2019. évi munkájáról

A képviselő-testület az Alapítvány munkájáról szóló beszámolót 

elfogadta. (8–0)

Önkormányzati hírek
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MINDENKI SZÁMÍT

Támogató közösség

Mostantól nem lesz egy lélek 

sem, aki elkallódik a mogyo-

ródi fi atalok közül: a gyer-

mekekkel foglalkozó szak-

emberek esélyegyenlőségi 

munkacsoportot alakítottak, 

melynek kettős célt tűztek 

ki. Egyrészt azt, hogy idő-

ben észleljék, ha valakinek 

problémája van, és segítsék a 

családot. Másrészt pedig, ha 

valaki kiemelkedően tehet-

séges, megkaphassa a szük-

séges támogatásokat. 

Odafi gynlés az óvodától 

az iskoláig

Az alakuló ülésen jelen vol-

tak a védőnők, a mogyoródi 

óvodák vezetői, a Szent Lász-

ló Általános Iskola igazgató-

ja, a pedagógiai szakszolgá-

lat képviselője, valamint az 

újonnan létrejött Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat első 

embere. Az új szervezet tevé-

kenysége szorosan kapcsoló-

dik a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programhoz is. Évente ket-

tő-négy alkalommal, legkö-

zelebb októberben találkoz-

nak, hogy megbeszéljék a 

problémás eseteket.

– Fontos, hogy minél ko-

rábban kezdődjön el egy 

gyermek fejlesztése, és ne az 

iskolában derüljön ki, hogy 

Esélyegyenlőségi 

munkacsoport alakult 

az önkormányzatnál, 

melyben részt vesz 

mindenki, aki csak 

kapcsolatba kerül a 

mogyoródi gyerekek-

kel születésüktől fog-

va egészen az iskoláig. 

A cél a tanulási prob-

lémával küzdő gyer-

mekek minél korábbi 

kiszűrése, a tehetsé-

gesek segítése.

Önkormányzati hírek

Pedagógusok és fejlesztő szakemberek segítik a gyerekeket

gond van. A tehetségekre 

pedig oda kell fi gyelni már 

az óvodától kezdődően – 

fogalmazott Gulácsi Attila 

tanácsnok, a kezdeményezés 

életre hívója. – Azt szeret-

nénk, hogy a településnek 

megtartó ereje legyen, hogy 

minden mogyoródi úgy 

érezze: jó itt élni, érdemes itt 

élni, lehet itt élni.

Tnrvnk a jövőrn

Ezután egyeztettek arról is, 

hogy be szeretnék még von-

ni a Don Bosco nővéreket, 

a Máltai Szeretetszolgálatot 

és a helyi gyermekorvosokat 

is. A tervek szerint korai fej-

lesztőket és közös intézményi 

pszichológust is alkalmazná-

nak, aki akár a felnőttekkel 

is tudna foglalkozni. Így re-

mélhetőleg egyetlen tanulási 

problémával küzdő gyermek 

sem veszik el, és egyetlen te-

hetség sem marad felfedezet-

lenül Mogyoródon.
Együttműködik az iskola 
a családsegítővel

A jövőről egyeztetnek 
a szakemberek
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Változások a népdalkörben

A veszélyhelyzet óta először 

gyűlt össze a Jakab Mihály 

Népdalkör július végén, 

immár az új nyugdíjas kö-

zösségi térben, a dr. Kama-

rás József Egészségház alsó 

szintjén. Fontos volt talál-

kozniuk, ugyanis dönteniük 

kellett az új elnök személyé-

ről. Az őket vezető Szántó 

Jánosné Marika ugyanis le-

mondott a posztjáról, sőt az 

otthonából is elköltözik.

– A tavasszal sajnos agy-

vérzést kaptam, és több or-

vos is azt tanácsolta, ne éljek 

tovább egyedül. Így a nyug-

díjasotthonba költözöm, és 

az elnöki tisztségem is emi-

att adom vissza – árulta el a 

Mogyoród Ma-nak Marika, 

aki nem aggódik az együttes 

további sorsáért, mert sze-

Szántó Jánosné Marika lemondott a posztjáról

Szántó Jánosné Marika lemondott a Jakab Mihály Népdalkör elnöki tisztségéről, és átadta azt 
Babicz Balázsné Évának. A döntését egészségügyi okokkal indokolta, és azzal, hogy otthon-
ba vonul a nyáron. A népdalkör jövő januárban fontos mérföldkőhöz ér, melyben Évának is 

kulcsszerepe lesz – ekkor ünnepli ugyanis fennállásának 40. születésnapját az együttes.

rinte Babicz Balázsné Évá-

nál a legjobb kezekben lesz 

a népdalkör, és ő mindenben 

segíteni fogja az új vezetőt. 

– Fontos év elé nézünk: kö-

zeleg az Országos Népzenei 

Minősítő, 2021 januárjában 

pedig 40 évesek leszünk, me-

lyet méltóképp szeretnénk 

megünnepelni. Reményeim 

szerint, ha elnökként nem is, 

de tagként továbbra is járok 

majd a próbákra és esemé-

TAVASZI 
GYÁSZ

Májusban hatal-
mas veszteség érte a 
népdalkört: egyik i� ú 
tagjuktól, Szabó Lász-
lóné Évától búcsúztak, 
aki hosszú betegség után 
hunyt el. Éva a nyugdí-
jazását követően csat-
lakozott a közösséghez, 
könnyen és gyorsan 
beilleszkedett, megtanul-
ta a dalokat és lelkesen 
készült a fellépésekre.
– Az egyik legfi atalabb 
volt közöttünk, hiszen 
a legtöbben a nyolcva-
nas éveinket tapossuk. 
Nagyon szerette a 
népdalkört, szeretett 
közénk járni. Mi szeret-
tük a társaságát, egy 
csupaszív ember volt, 
aki mindenkiben csak a 
jót látta. Nem szerette 
a viszályt, mindig ő 
simította el a konfl iktu-
sokat – emlékezett vissza 
társára Szántó Jánosné 
Marika.

nyekre, itt fogok ugyanis lak-

ni a közelben, Veresegyházán.

Marika öt évig vezette a 

Jakab Mihály Népdalkört, 

és lassan 19 éve oszlopos 

tagja. 1998-ban került Mo-

gyoródra, akkor vettek itt 

telket. Annyira megszerették 

a falut, hogy a gyermekei és 

unokái már itt telepedtek le. 

Remélhetőleg sokszor látjuk 

majd őt a próbákon és fellé-

péseken!

Marika búcsúajándékként 
mindenki képét magával vihette

Egyetértettek az új elnök 
személyét illetően
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Kultúra

Subedi Anna, vagy ahogy a 

mogyoródiak ismerik, Szentes 

Anna családjában borítékol-

ni lehetett, hogy előbb-utóbb 

ismét feltűnik egy kimagasló 

zenei tehetség közöttük. A fi -

atal énekesnő felmenői között 

olyan nevek szerepelnek, mint 

Albert Dávid, a falu zenésze, 

aki annyi hangszeren játszott 

egyszerre, hogy egymaga el 

tudott vállalni egy lakodalmat. 

Anna családjában a mai napig 

mesélik, hogy az öreg estén-

ként kiült az utcára, és táro-

gató-játékával elandalította a 

mogyoródiakat.

– A családban több zenész, 

valamint zenetanár is van, és 

rendszeresen muzsikálunk 

együtt a Babicz-pincében. Leg-

utóbb pedig az oratóriumban 

adtunk koncertet a gitármű-

Subedi Anna az egyik 
olyan mogyoródi fi atal, 
akire igazán büszkék 
lehetünk. Februárban 
a Vigadóban lépett 
fel Kertesi Ingriddel 
a „Mester és Tanít-
ványa” koncertesten, 
melyet több televízió 
is a műsorára tűzött a 
közelmúltban. Ennek 
apropóján kerestük 
meg az i� ú koloratúr 
szoprán énekesnőt.

„…AKINEK SZÉP 
A LELKÉBEN AZ ÉNEK…”

vész unokatestvéremmel, Beá-

val – árulta el Anna. 

Élntrn szóló nmléknk

– Gyermekkorom meghatáro-

zó élménye, hogy az anyukám 

nagyon sokat énekelt nekünk. 

Falka József kántoratya kóru-

sába jár hatéves kora óta, így az 

egész életét végigkíséri a zene. 

Az atya szerzett egy zongorát is 

az édesanyámnak, ami később 

az én életemet is megváltoz-

tatta. Még fel sem értem, de 

már nyújtottam a kezem, hogy 

játsszam rajta. Az első tanárom 

az anyukám volt, majd négy-

évesen kezdtem el zongorázni 

tanulni.

Az ezt követő tíz év csak a 

zenéről szólt. A kis Anna Gö-

döllőre járt zongorázni, köz-

ben énekelt a templomi kórus-

ban, és szolfézst tanult Jakab 

László kántortól.

Örömmnl játszik 

a mogyoródiaknak

– Tizennégy évesen a zuglói 

konzervatóriumba kerültem, 

ahol naponta 4 órát zongoráz-

tam. Itt tapasztaltam meg Bar-

na Júlia énektanárom mellett, 

hogy milyen felszabadító lehet 

az éneklés. Elkezdtem csem-

balózni, és annyira megszeret-

tem, hogy a Zeneakadémiára 

már erre a szakra jelentkeztem.

Végül Anna énekből és 

csem balóból is szerzett egyete-

mi diplomát. A mesterképzés 

után elvégezte a zenetanári 

képzést posztgraduálisan, és 

egy évet töltött Brüsszelben az 

Erasmus-programmal. Szep-

tem berben ismét továbbtanul: 

most kezdi az előadóművészi 

doktorátusát. Mind a két dip-

lomakoncertjén és a most feb-

ruári vigadóbeli fellépésén is 

ott voltak a mogyoródiak, akik 

különbusszal érkeztek.

– Nagyon jó érzés volt is-

merősöknek, a barátaimnak 

énekelni, nem izgultam egyál-

talán. Melengette a szívemet, 

hogy látom őket – emlékezett 

vissza. – Bár Budán élek, de 

nem szakadtam el Mogyoród-

tól: rendszeresen járok a Falka 

József Kórusba, segítek a hang-

képzésben, és élvezem, hogy 

velük énekelhetek. Nagy kö-

szönettel tartozom Tóth József 

Miklós plébános atyának, aki 

a kezdetektől koncertfelkéré-

sekkel, fellépési lehetőségekkel 

támogat, sőt, zeneszerzőként 

az én hangomra is írt műveket!

Pályája 
szépen ível 

felfelé, most az 
előadóművészi 

doktoriját 
kezdi

Az Erasmus program 
végén, a brüsszeli 

vizsgán Anna Händel 
operájának főszerepét 

énekelte
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Szerény és visszafogott fi atal 

lány Juhász Janka. Nem szere-

ti maga körül a nagy felhajtást, 

így természetes közegében, a 

teniszpályán látogattuk meg, 

hogy interjút készítsünk vele 

a kettős kitüntetése alkalmá-

ból. Janka nyolc éven át ki-

tűnő tanuló volt az általános 

iskolában, úgy, hogy naponta 

3-4 órát edzett, és a választott 

sportjában, a teniszben is ki-

magaslóan teljesített. Ez csak 

ritkán fordul elő, nem vélet-

len, hogy Szent László-díjat és 

Mogyoródi Jövő Reménysé-

ge-díjat is kapott ballagásakor.

– Egyszerűen megjegyzem a 

dolgokat, a neveket, a címeket, 

a telefonszámokat, és mindent, 

amit hallok, vagy olvasok. Sze-

retek tanulni, és igyekszem 

minden tárgyból a legjobbat 

nyújtani. Egy ideig természe-

tes volt, hogy év végén kitű-

nő voltam, aztán hatodikban 

az osztályfőnököm mondta, 

hogy most már tartsam meg 

ezt a jó szokásom. 

Azt tehát sejtettem, 

hogy egy díjat kapni fo-

gok, az önkormányza-

ti elismerés azonban 

teljesen meglepett. 

Ahogy a méltatást 

hallgattuk, több 

osztálytársam mon-

dogatta: „Ez te leszel, 

Janka!”. És tényleg 

így lett. Nagyon 

örültem neki – mesélte Janka. 

– A jövő évtől Budapestre já-

rok a Kölcsey Gimnáziumba. 

Mehettem volna sporttagozat-

ra, de ott nem volt emelt szintű 

német óra, így a nyelvi tagoza-

tot vá lasz tot tam. Mellette vi-

szont foly tatom a teniszezést, 

amit nagyon szeretek.

Janka 8 évesen kóstolt bele 

ebbe a sportba, az akkori mo-

gyoródi tenisztáborban. Any-

nyira megtetszett neki ez a 

sport, hogy attól az ősztől 

rendszeresen járt edzé-

sekre. Kiderült, hogy 

tehetséges, így a  sike-

rek sem maradtak el: 

tavaly a vidéki baj-

nokságot csapatban 

megnyerték és idén is 

a dobogóra állhattak. A 

sikert viszont nem ad-

ják ingyen.

– Minden nap tanítás után 

mentem edzeni, és ez a jövő-

ben is így lesz. Most nyáron 

délelőtt és délután is a pályán 

vagyok, csak ebédelni me-

gyek haza közben. Az új is-

kolámban hamarosan indul a 

gólyahét, amin mindenképp 

szeretnék részt venni, mert 

alig várom, hogy megismer-

kedjek az új osztálytársaim-

mal. Akkor kivételesen nem 

fogok ütőt, de ezt leszámítva 

megszakítás nélkül edzek – 

magyarázta lelkesen a fi atal 

lány. – A jövőn még nem so-

kat gondolkodtam. Az edző-

im szerint jó esélyem van a 

gimnázium után egy egye-

sült államokbeli sportösztön-

díjra, azt mindenképp sze-

retném megnyerni. A többit 

pedig, remélem, hozza majd 

az élet.

TEHETSÉGES 
teniszreménység

hogy most már tartsam meg 

ezt a jó szokásom. 

Azt tehát sejtettem, 

hogy egy díjat kapni fo-

gok, az önkormányza-

ti elismerés azonban 

teljesen meglepett. 

Ahogy a méltatást 

hallgattuk, több 

osztálytársam mon-

dogatta: „Ez te leszel, 

Janka!”. És tényleg 

így lett. Nagyon 

gyoródi tenisztáborban. Any-

nyira megtetszett neki ez a 

sport, hogy attól az ősztől 

rendszeresen járt edzé-

sekre. Kiderült, hogy 

tehetséges, így a  sike-

rek sem maradtak el: 

tavaly a vidéki baj-

nokságot csapatban 

megnyerték és idén is 

a dobogóra állhattak. A 

sikert viszont nem ad-

ják ingyen.

Elsőtől 
nyolcadikig 
kitűnő volt 
úgy, hogy 
közben napi 
három órát 
edzett

A sportnak és a tanulásnak él Juhász Janka, az 
idei év Szent László-díjas nyolcadikosa, akit szép 
eredményeiért az önkormányzat is kitüntetett a 
Mogyoródi Jövő Reménysége-díjjal. Janka Buda-
pestre megy gimnáziumba, és legnagyobb vágya 
egy egyesült államokbeli egyetemi ösztöndíj.

Civil élet

Janka legnagyobb 
álma egy amerikai 
ösztöndíj

Nyolcévesen 
kezdett teniszezni
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Fantasztikus hangulatban búcsúztatták az évet az Orosz Enikő által létrehozott mogyoródi olasz 

nyelvi klub tagjai Kamarás Tamás vendégházában, és még a testvérvárosunkkal, Santa Lucia 

di Piavével is sikerült kapcsolatba lépniük. A dallamos olasz nyelvért és kultúráért egyre többen 

rajonganak Mogyoródon, mi pedig megmutatjuk a kezdeteket.

Hamisítatlan olasz hangulat 

volt egy szép július eleji péntek 

délután az olasz nyelvi klub 

évzáró buliján. A mediterrán 

életérzés és nyelv mogyoródi 

szerelmesei először egy játé-

kos vetélkedőn vettek részt, 

ahol az itáliai kultúrában való 

jártasságukat csillogtatták 

meg. Nem volt könnyű dol-

guk: a zenében épp olyan pro-

fi nak kellett lenniük, mint a 

gesztusokban, a nyelvi fi nom-

ságokban és az irodalomban. 

Mire mindenki kellőképp 

kifáradt a feladatokban, meg-

érkezett Marcello, egy igazi 

olasz zenész, aki a nagyon is 

közeli Fótról érkezett. Szinte-

tizátorával és kellemes ének-

hangjával olyan jó hangulatot 

varázsolt, hogy nemsokára 

megkezdődött a tánc. 

A gyógynövénynkknl 

knzdődött

Kamarás Tamás, az olasz test-

vértelepülésünk, 

Santa Lucia di Pia-

ve kapcsolattartója 

szívesen mesélt a 

kezdetekről.

– Ha valaki meg-

kérdezi, hogy mi 

volt előbb, a testvértelepülés, 

vagy az olasz nyelvi klub, azt 

kell mondjam: a Don Bosco 

nővérek! Nekik szereztem be 

növényeket Santa Lucia di 

Piavéból, és egészen elcsodál-

koztam, amikor megláttam, 

hogy ez a 9.000 fős kisváros 

teljesen olyan, mint Mogyo-

ród! Dimbes-dombos vidé-

ken fekszik, sző-

lőbirtokok övezik, 

isteni proseccót 

gyártanak ott a 

bortermesztéshez 

értő gazdák – so-

rolta Kamarás Ta-

más. – Kiderült, hogy a tör-

ténelmünk is összefonódik: a 

település ugyanis a Piave folyó 

partján áll, ahol az első világ-

háború több fontos magyar 

érintettségű csatája is zajlott. 

A múzeumuk tele van magyar 

relikviákkal, és még a fő utcá-

jukat is rólunk nevezték el Via 

Ungherescanak.

Nynlvi játékok 

Toszkánából

Nem kellett sok hozzá, hogy 

Mogyoródra érkezzen Orosz 

Enikő, aki egyébként szintén 

Fóton lakik Pietroval, a tosz-

Civil élet

OLASZ BULI MOGYORÓD

Több szállal 
is kötődünk 

a testvér-
települé-
sünkhöz

Kamarás Tamás 
már nagyon várja az 
itáliai vendégeket
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kán származású férjével. 

Amíg Pietro sé� ént dolgo-

zik, addig Enikő olasz nyelvi 

klubot alapított Enitalia né-

ven, ahol a csatlakozók több 

csoportban tanulják a nyelvet 

játékos helyzetgyakorlatokon 

és feladatokon keresztül.

– 2018-ban indult az első 

csoportunk kezdő szintről, 

és ők most már kizárólag 

olaszul beszélgetnek az órá-

kon. Az utolsó csoport most 

decemberben kezdett, és bár 

a járvány kettévágta a félévü-

ket, azért büszkén mondha-

tom: mindenki levizsgázott 

– mondta örömmel Enikő. – 

Mindenki más célból jár hoz-

zánk: van, akinek a munkája 

miatt van rá szüksége, más a 

diplomájához szeretne nyelv-

vizsgát, és olyanok is jönnek, 

akiknek ez a kikapcsolódás, 

feltöltődés. Mindenki lelkesen 

részt vesz a közös programja-

inkon: a színielőadásokon, a 

vacsorákon, és természetesen 

a testvértelepülésről érkezők 

fogadásán. 

Füstbn mnnt 

tnstvér-programok

Santa Lucia di Piave a nyelvi 

klub záróbulijából sem ma-

radhatott ki: a koronavírus 

miatt skype-on léptek kapcso-

latba a testvérvárossal. Luca 

Bernardi jelentkezett be a vo-

nal másik végén, és beszélge-

tett a magyarokkal.

– Mindannyian nagyon jól 

vagyunk, és üdvözöljük a mo-

gyoródiakat! Szerettünk volna 

a közeljövőben meglátogatni 

benneteket, de sajnos Veneto 

tartományban ismét karan-

ténba kell vonulnia annak, 

aki külföldre utazik, így le 

kellett mondjuk a programot 

– mondta.

Sajnos nem ez az első közös 

esemény, ami a járvány miatt 

füstbe ment: márciusban már 

vissza kellett mondani a mo-

gyoródiaknak egy olasz bu-

szos kirándulást. Ezeket azon-

ban csak egyelőre halasztották 

el, és nem örökre: amint le-

hetséges lesz, bepótolják őket. 

Addig is a nyelvi klubosok, és 

persze azok, akik a jövőben 

csatlakoznak hozzájuk, egyre 

jobban bírják majd az olasz 

nyelvet, és egész bizonyosan 

nem lesz gond a társalgással...ORÓDON

Igazi olasz slágereket játszott 
Marcello, a fóti zenész

A mediterrán 
gesztusokból 
tartott leckét

Pietro
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Vidám énekszó szűrődik 

ki a Don Bosco nővérek 

otthonából. A Mogyoró-

don élőknek ismerős és 

otthonos élmény: 1992 

óta minden nyáron így 

megy ez, amikor regge-

lente közös énekléssel 

megkezdődik az oratóri-

um. A tábor, amelyben a 

falu legtöbb középkorúja 

részt vett fi atalként, és nem 

is kérdés számukra, hogy 

amikor eljön az ideje, kül-

dik-e a majd a gyermekei-

ket.

A lelkesen éneklő fi ata-

lok között tiszta tekintetű, 

szürke ruhás apáca sétál, és 

gyengéden megsimítja a kis 

fejeket, válaszol a kérdések-

re: ő Ági nővér, a szerzetes-

rend vezetője, a tábor egyik 

főszervezője.

Az óvodától 

az ngyntnmig

– Óvodától az egyetemig vé-

gigkísérjük a gyermekek éle-

tét. Vigyázunk rájuk, erősít-

jük az álmaikat, és segítünk 

nekik a kiteljesedésben. Ez a 

közösség, úgy tapasztaljuk, 

pozitív hatással van a gye-

rekek életére, stabil és meg-

tartó értékeket ad nekik. Ez 

különösen fontos lesz akkor, 

amikor tinédzserek lesznek 

– meséli Ági nővér. – Mo-

gyoródon mi tartjuk fenn a 

Laura Vicuna Római Kato-

likus Óvodát, nyaranta pe-

Vidám énekszó szűrődik 

ki a Don Bosco nővérek 

otthonából. A Mogyoró-

don élőknek ismerős és 

otthonos élmény: 1992 

óta minden nyáron így 

megy ez, amikor regge-

lente közös énekléssel 

megkezdődik az oratóri-

um. A tábor, amelyben a 

falu legtöbb középkorúja 

részt vett fi atalként, és nem 

Azt, hogy mi az az oratórium, senkinek nem kell 

magyarázni Mogyoródon. A Don Bosco nővérek 

közel harminc éve rendezik meg nyaranta 

gyermekeinknek ezt az egyedülálló testet-lelket 

építő napközis tábort. Nem messze tőlük egy 

teljesen más profi lú program működik ugyano-

lyan sikeresen: Horváth Zsolt military tábora. 
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is kérdés számukra, hogy 

amikor eljön az ideje, kül-

dik-e a majd a gyermekei-

lok között tiszta tekintetű, 

szürke ruhás apáca sétál, és 

gyengéden megsimítja a kis 

fejeket, válaszol a kérdések-

részt vett fi atalként, és nem 

Ági nővérnek mindenkihez 
van egy kedves szava

Pórul jár, aki veszít 
a pohárpingpongban

MINDENKI 
MEGTALÁLJA 
A MAGA 
TÁBORÁT

Különböznek, mégis
évtizedek óta sikeres
mindkét mogyoródi tábor

Hitélet



szerint azonban náluk nem 

csak a nagy önbizalommal 

rendelkező, könnyen kap-

csolatot teremtő fi atalok ér-

vényesülnek.

– A visszahúzódó, csen-

des gyermekből is lehet jó 

vezető, csak meg kell talál-

nia a helyét a világban. Mi 

megmutatjuk, hogy van itt 

feladata, hogy fontos, és ő 

a főszereplő: az élete fősze-

replője. Azt, hogy mennyi-

re sikerül mindezt átadni, 

nem tudhatjuk előre. Tit-

kunk nincs, mindössze any-

nyit teszünk, hogy szeretjük 

a gyermekeket, itt családban 

vannak, itthon vannak – 

mosolyog az apáca.

Istnn vigyáz ránk

A gyermekek tekintetén lát-

szik ez a nyugalom és bizton-

ság. Mindenki felszabadult, 

átadja magát az éneklésnek, 

majd később a közös tánc-

nak, csapatjátékoknak, mó-

kázásnak. A társaság vegyes: 

a legkisebbektől a legna-

gyobbakig minden korosz-

tály képviselteti magát, sőt az 

animátorok között néhány 

fi atal felnőtt is van.

– Az idei év másként ala-

kult, mint az eddigiek. A 

koronavírus miatt soká-

ig kétséges volt az is, hogy 

egyáltalán tarthatunk-e tá-

bort. A szokásos egy hóna-

pos időtartam helyett most 

két hét gyermekfelügyeletet 

és ugyanennyi oratóriumot 

vállaltunk, csökkentett lét-

számmal. A kirándulások 

és múzeumlátogatások is 

elmaradnak. Az animáto-

rokkal az idén Romániába, 

a Fekete-tenger mellé is el-

mentünk volna, fájdalom, 

de erről is le kellett mond-

junk – sorolta a nővér. – 

Viszont itt vagyunk, jól 

vagyunk, látjuk az örömöt 

a gyermekek szemében, és 

tudjuk, hogy Isten vigyáz 

ránk. Ennél nem is kell több.

HIRDETÉS

dig hittantábort, gyermek-

felügyeletet és oratóriumot 

szervezünk. Nyolcadikos 

korig jöhetnek hozzánk tá-

borozni a gyerekek, utána 

pedig animátorként csatla-

kozhatnak hozzánk. Nagyon 

komoly, kétéves képzésen 

vesznek részt, ahol kom-

munikációs technikákat, 

szervezési, csoportvezetési 

alapismereteket is tanulnak. 

Országos tanfolyamokra is 

járnak, és meglátogatjuk ve-

lük az Olaszországban élő 

szalézi rendet.

Légy az élntnd 

fősznrnplőjn

Az animátorokon látszik, 

hogy magabiztosan veze-

tik a csapataikat, Ági nővér 

Az Oratóriumtól nem messze egy 
teljesen más profi lú tábor is hosszú 
évek óta működik sikeresen: a 
military tábor az idén köszöntötte 
az ötezredik lakóját.
– A világ majdnem minden föld-
részéről érkeznek hozzánk gyere-
kek, tavaly például negyven kínai 
táborlakónk volt. Az interneten 
találnak meg minket, és már ta-
vaszra elfogynak a szabad helyek 
– büszkélkedett Horváth Zsolt, a 
tábor vezetője, aki maga is mogyo-
ródi lakos, és szenvedélyes harci 

jármű gyűjtő. – A hozzánk érke-
ző gyermekek tábori sátrakban 
alszanak, napközben gyakorlatoz-
nak, megismerkednek a katonai 
élet mindennapjaival, és persze a 
fegyverbemutató és a harckocsi-
zás sem maradhat ki. Tizennégy 
év alatt 97 tábort szerveztünk, és 
Wichmann Dalma lett az ötezredik 
táborozónk.
Dalma különleges kislány: a Pécs 
mellőli Kozármislenyből érkezett, 
és minden vágya, hogy katona 
legyen.

– Sporttagozatos középiskolába 
jelentkeztem, mert nagyon fontos 
számomra a testmozgás: lovaglok, 
judozom és motorozom is. Sajnos 
hamar elröppent ez a hét, de min-
denképp vissza szeretnék jönni, és 
remélem, később rajparancsnok is 
lehetek – mondta.

JUBILÁLT A MILITARY TÁBOR

Bemutatkoznak 
az animátorok

BOLTI ELADÓ, PÉNZTÁROS

MOGYORÓDON található élelmiszerüzletünkbe.
Amit kínálunk: versenyképes juttatási csomag, stabil
háttér, folyamatos fejlődési és beiskolázási lehetőség

Információ: www.godollocoop.hu (állások menüpont)

Dolgozz
velünk!

munkakörökbe kereskedelemben jártas, szakmaszerető, 
vevőközpontú munkatársat keresünk

Jelentkezés: karrier@godollocoop.hu 
Gödöllő, Körösfői K. Aladár utca 34. 
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Miért nem lehet póráz nélkül kutyát sétáltatni az erdőben, miért 

húzzák össze a szemüket a vadászok, ha nagy zajt csapunk, 

egyáltalán kik és hol rejtőznek a Mogyoród környéki tölgyesek-

ben? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Nagy-György 

Richárddal, a hajnali erdőben sétálva. 

Hajnal négyre beszéltük meg 

a találkozót Nagy-György Ri-

chárddal, a Csíkvölgyi Wass 

Albert vadásztársaság titká-

rával. Nyakunkba vesszük a 

Mogyoród környéki erdőt, 

megcsodáljuk a napfelkelte 

fényeit, és talán még néhány 

állatot is látunk. Közben pedig 

beszélgetünk az erdő és a falu 

lakóinak kapcsolatáról, a kriti-

kus pontokról...

Kutyával csak pórázon

– Hoztam azért egy puskát, 

csak nem hagyjuk békén a 

disznókat, ha véletlen össze-

akadunk – fogadott jókedvű-

en a vadász, és már írta is be a 

naplóba, melyik les környékén 

leszünk, hogy még véletlen se 

jöjjön arra másik vadásztárs. 

– A vadmalacok jellemzően 

éjszaka mozognak. Sötéte-

désig gyakorlatilag észreve-

hetetlen csendben fekszenek 

a sűrű bozótban. Egyvalami 

riaszthatja fel őket: az ebek. 

Ezért is tilos az erdőben póráz 

nélkül kutyát sétáltatni. Fel-

zavarják a vaddisznókat, ám 

esélytelenek velük szemben. 

A szerencsésebbeket nem ölik 

meg, viszont amikor vissza-

szaladnak a gazdájukhoz, ott 

a nyomukban a dühös koca 

vagy kan. Kinek hiányzik egy 

ilyen találkozás?

Rossz végn lntt 

az ntntésnnk

A vadászok rendszeresen ete-

tik a vaddisznókat és vigyáz-

nak rájuk: a kocákat és a kis-

malacokat soha nem lövik ki. 

Másnak viszont nem ajánlják, 

hogy maradékot adjon nekik.

– Egy idős néni rendszeresen 

a kapuja mellé szórta a krump-

lihéjat és más komposztba 

valót. Nem telt bele sok idő, 

és odaszoktak a vaddisznók. 

Amikor nem találtak elég en-

nivalót, szétszaggatták a kerí-

tést és bementek az udvarra. A 

néni kiengedte a kutyáját, hogy 

elzavarja őket, szegény pára ott 

is maradt – mesélte Richárd. – 

Végül segítséget kellett hívnia. 

Ez az egész nem történt volna 

meg, ha vigyáz a szemétre.

S mintha csak megérezték 

volna, hogy emlegetjük őket, 

az egyik mellékúton egyszer 

csak szembejött velünk egy 

kismalac. „Hát ti kik vagytok 

és mit akartok?” – kérdezte a 

tekintetével, majd hátat fordí-

tott és elsietett. Pár pillanaton 

belül már hallottuk, ahogy a 

mamakoca röfögve terelgeti 

odébb a kis családot.

Tisztnljük az nrdő 

csnndjét!

A Mogyoród melletti erdők-

ben őzek és szarvasok is élnek. 

Civil élet

A VADÁSZOK TANÁCS AI

Arany életük van 
a nyulaknak, mióta 
kevesebb a róka

Richárd nem indul el 
az erdőbe puska nélkül
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nyulak ugráltak, csak hogy ők 

is megmutassák magukat.

„Jövőrn is sznrntnénk 

vadászni”

– Amióta több rókát lövünk 

ki, azóta elszaporodtak a nyu-

lak és a fácánok is. Azelőtt 

szinte alig voltak, már-már 

az volt a nagy trófea, ha vala-

melyikünknek nyulat sikerült 

lőnie – nevetett Richárd. – Tu-

datosan kell tervezzük a vad-

állomány gondozását, és arra 

is ügyelünk, hogy ne lőjünk 

ki mindent, hiszen jövőre is 

szeretnénk vadászni. Ez egy 

olyan terület, ahova nem en-

gedünk be pénzért vadászni 

külsősöket, mindannyian itt 

élünk és dolgozunk Mogyoró-

don és környéken, tiszteljük és 

szeretjük az erdő élővilágát.

Ahogy ballagunk vissza az 

autóhoz, Richárd letép néhány 

vadvirágot. Viszi haza a csa-

ládnak: a feleségének, három-

éves kisfi ának és 5 hónapos 

kislányának, akit nem másról 

neveztek el, mint a vadászat 

istennőjéről, Dianáról.CS AI

Ők gyakran keresnek élelemet, 

úgyhogy a nap bármely szaká-

ban találkozhatunk velük. 

– Minden hangra, neszre 

megriadnak és menekülnek. 

Sajnos volt már rá példa, hogy 

egy hangosabb kiránduló-

csapat úgy megriasztott egy 

szarvasbikát, hogy az kiugrott 

az útra, ahol három autót tört 

össze – folytatta. – Jó lenne, 

ha az, aki belép az erdőbe, 

megtisztelné azzal, hogy nem 

zavarja meg a csendjét és nem 

hozza rá a frászt az itt élő álla-

tokra. Kérjük a kirándulókat, 

hogy a sétautakat válasszák és 

ne az ösvényeket!

Bajba is kerülhet, 
aki nem tartja be 

az erdő szabályait

Reggeli után kutat 
ez az éhes őzbak

Vadkár nllnn 

villanypásztor

Közben villanypásztorral el-

kerített erdőhöz érkezünk: 

ezt az őzek elől kellett lezárni, 

mert tövig rágták a növekvő 

fákat. Gyakran védekeznek 

így a gazdák a vadkár ellen, 

ezeket a kerítéseket a vadász-

társaság telepíti és tartja kar-

ban. A mellette elterülő bozó-

ton viszont már jó régen nem 

vágott át senki, úgy kellett 

csizmával és a puskával utat 

törni. Megérte: egy festői me-

zőre érkeztünk, ahol bizony 

már erősen tűzött a reggeli 

nap. A tarlón fi atal őzbak és 

HIRDETÉS



20

Egészség

A FÁJÓ, VISZKETŐ CSÍPÉSEK 
ELLENSZERE...

A nyár nem csupán a jó időről és a felhőtlen szórakozásról szól, hanem a 
hangos felkiáltásokról, a csattantó tenyerekről és a csípések után kialakult 
bőrpírról is. Utóbbi arról árulkodik, hogy sikerrel járt az elkövető, mely kisze-
melt minket. A tünetek között fájdalom, viszketés, duzzanat, bőrvérzés, 
valamint hólyag is szerepelhet, attól függően, hogy milyen rovarnak estünk 
áldozatul. De mit tehetünk ilyenkor?

hat a meleg idő, a fürdés, a 

fülledt környezet, illetve a 

szem környéki érintettség (a 

jó vérkeringés erősebb duz-

zanatot eredményez). Aller-

giás reakcióról akkor 

beszélhetünk, ha a 

tünetek a csípés 

helyétől elválnak. 

Attól függően, 

hogy hány csípés 

ér minket, nő az ana-

filaxiás sokk kockázata is, 

de az első alkalommal ettől 

még nem kell tartani. Fontos 

tehát, hogy tudjuk: allergiá-

sak vagyunk-e? Amennyi-

ben igen, nem árt tisztában 

lennünk vele, hogy léteznek 

a beteg által is beadható in-

„Régen minden könnyebb 

volt” – mondjuk. Méhcsípés-

nél csak elővettük a „csoda-

tévő” kalciumot, megittuk, és 

vártuk az enyhülést. Bár igaz, 

hogy ezek a problémák idő-

vel maguktól is rendeződnek, 

hiszen ma már tudjuk, hogy 

a kalcium nem sokat ér ilyen-

kor. Akut probléma esetén 

antihisztaminnal lehet a leg-

gyor sabb és leghatékonyabb 

javulást elérni. 

Nnm mindnn az, aminnk 

látszik

Attól, hogy a tünetek na-

gyok, látványosak, nem 

biztos, hogy allergiáról be-

szélünk. A kinézeten ront-

Mit 
tehetünk, ha 
megcsíptek?
 Minden esetben 
tisztítsuk meg a területet! 
Az esetleges (kullancs, 
darázs) kiálló marad-
ványokat óvatosan, a 
bőrhöz nagyon közel kell 
megfogni és csak ott ösz-
szenyomva eltávolítani.

 Ha látszik, hogy sérült 
a bőrfelület, le kell fertőt-
leníteni.

 Meg kell kezdeni az 
antihisztamin-kezelést 
(2 éves kor alatt és ter-
hesség, szoptatás esetén 
orvossal kell egyeztetni 
a hatóanyagról).

 Az érintett terüle-
tet naponta többször, 
alkalmanként maximum 
15 percig lehet hűteni. 
Ügyeljünk rá, hogy ne 
borogassuk, mert az 
gyorsan átmelegszik, és 
csak feláztatja a bőrt!

 Amennyiben 3 nap 
után nem történik javu-
lás, célszerű felkeresni az 
orvost további konzultá-
cióért.

jekciók, amik adott esetben 

életet menthetnek.

Vnszélyns kullancsok

A másik rettegett táma-

dónk a kullancs. A 

„kokárda” csípés-

ről sok tévhit ke-

ring, mert más 

rovarok csípése 

is hasonlíthat a 

kullancs által oko-

zott Lyme-kór foltjához. 

Az azonban kullancscsípés 

után leghamarabb két héttel 

jelenik meg, és egyáltalán 

nem biztos, hogy a csípés 

helyén. Antihisztamin-ke-

zelésre pedig nem reagál 

olyan gyorsan.

Nem segít 
a „csodatévő 

kalcium”



21

Örömfocival és bográcsozással zárták a 2020-
as évet a Mogyoród KSK futballistái. Bár a 
koronavírus miatt az évad eredményhirdetés 
nélkül szakadt félbe, a csapatok mégsem ma-
radtak trófea nélkül.
Fantasztikus hangu-

latban zárta a 2020-as 

évet a Mogyoród KSK 

Futball tagozata július 

közepén. Az Ober Já-

nos Sportpálya melletti 

klubházban már dél-

utántól rotyogott az íz-

letes pörkölt, előételként 

pedig lilahagymás zsíros 

deszka várta a sportoló-

kat.

Délután hat órakor örömfo-

cival vette kezdetét az évzáró: 

az egyik pályán a felnőttek, a 

másikon a gyerekek játszottak. 

Ezután Farkas Tamás bemu-

tatta az új edzőt, majd min-

denki meglepetésére kupaosz-

tás következett.

– Nagyon szép eredmé-

HIRDETÉS

ÉVZÁRÓ ÖRÖMFOCI

nyeket értünk volna el, ha a 

koronavírus miatt nem áll le 

a bajnokság. A márciusi ál-

lás szerint az U15-ös csapat a 

harmadik, a felnőttek a má-

sodik, az U14-esek pedig első 

helyen végeztek volna. Úgy 

döntöttünk, hogy ezt meg kell 

ünnepelnünk, így mind a hár-

man kupát kaptak. Nem hiva-

talos kupa lévén azt írtuk rá, 

aki ebben az évben mindent 

vitt: COVID – ecsetelte Far-

kas Tamás, a Mogyoród KSK 

vezetője. – Az élet folytatódik 

tovább, az idén is lesz táborunk 

augusztus 16–24. között, szep-

tem berben pedig újraindul a 

bajnokság, ami remélhetőleg 

most már nem szakad félbe.

ÖRÖMFOCI

Különleges 
kupát kaptak 

a legjobb 
csapatok

Sport
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Mindenki előtt nyitva áll a 

mogyoródi íjászok kapuja: 

hatéves kortól a nyugdíjasokig 

bárki megtalálhatja itt a szá-

mítását.

Fnjlnszti a gynrnknknt

– Szorgalom, odafi gyelés és 

összpontosítás: ez a három 

dolog szükséges ahhoz, hogy 

valakiből jó íjász legyen. A  

koncentráció fejleszthető, ta-

nulható: épp ezért szeretik 

a szülők hozzánk küldeni a 

gyermekeket, mert itt a kog-

nitív képességeik is fejlődnek 

– fejtegette Kamarás Szilárd, 

a mogyoródi Szent László 

Íjász Egyesület vezetője, aki 

nyolcszoros magyar bajnok, 

háromszoros világbajnok és 

egyszeres Európa-bajnok a 

sportágban. – Nálunk nem a 

verseny a lényeg, hanem az, 

Sport

Az ezredik dobogós 
helyüket ünnepelte 
idén a mogyoródi Szent 
László Íjász Egyesület, 
akikhez nemcsak a 
településünkről, de 
a fővárosból és Pest 
megye távolabbi 
részeiről is járnak spor-
tolók edzeni.

394 verseny, 1.000 dobogós hely,514 aranyérem

hogy a gyermek maradjon 

gyermek. Szórakozunk, ját-

szunk, és igen, közben spor-

tolunk, küzdünk is. Mindezt 

önmagunk ellen, mert itt ön-

magát kell először mindenki-

nek leküzdenie és a saját ered-

ményein javítania.

Hamar jönnnk a siknrnk

A legfi atalabbak egyéni órákon 

kezdenek, ahol megtanulják az 

íj kezelését. Csak akkor kerül-

nek be a csapatba, amikor ez 

már stabilan megy, és nem ve-

szélyeztetnek senkit. 

– Három-négy 

alkalom után 

már biztonság-

gal eltalálják a 

10 méterre lévő céltáblát, és 

ezt fogjuk a későbbiekben fi -

nomítani. Játékos feladatokat 

adunk, olyanokat, amelyeknél 

nem marad el a sikerélmény. 

Ha valaki három hónapon 

át kitartóan edz, akkor már 

egész szép eredményeket ér el, 

ugyanakkor még tíz év után is 

lehet újat tanulni – folytatta az 

edző. 

Szép nrndménynk

Bár az egyesület nem az ér-

mekre hajt, mégis sikert siker-

re halmoznak: az idén álltak 

alkalom után 

már biztonság-

gal eltalálják a 

tolók edzeni.

TAROLTAK
AZ ÍJÁSZOK

fel ezredjére a dobogóra, és 

ebből 514 esetben a legfelső 

fokra, aranyéremmel. 

– Nyolcvanszor nyertünk 

országos bajnokságot, négy-

szer Európa- és ötször világ-

bajnokságot. Rengeteg orszá-

gos csúcsot döntöttünk meg, 

nyolc alkalommal Európa- öt 

alkalommal pedig világcsú-

csot állítottunk fel – büszkél-

kedett Szilárd. – A fi atal gene-

ráció is kitett magáért: a négy 

Európa- és a 28 országos baj-

noki cím mellett 7 diákolim-

piát is nyertek.

A keddi és csütörtöki edzé-

sek mindenki számára nyi-

tottak, az egyesület örömmel 

fogadja az új érdeklődőket.

Három hónap alatt már szép 
eredményeket lehet elérni
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