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A   mai napig élénken él bennem a gyermekkorom húsvét hétfőinek emléke. Már kora  
   reggel ébren voltam, szépen felöltöztem, de persze csak azután, hogy apukám még  
      hálóingben, közvetlenül ébredés után meglocsolt egy nagy vödör vízzel. Egész dél-

előtt vártam a locsolókat, és jöttek is. Először az idősebbek: anyukám nagybátyja a szomszéd 
utcából, és Feri bácsi két házzal odébbról, majd utánuk sorra a �atalok, az osztálytársaim, is-
merőseim, játszópajtásaim. A sort rendszerint Rezső, a szüleim jó barátja zárta, két kis�ával. 
Mindenki időzött nálunk egy keveset, beszélgettünk, sütiztünk, nevettünk. 

Ez volt számomra az év egyik legszebb ünnepe, természetes, hogy a saját gyermekeimnek is 
szívesen adnám tovább a szokásait.

Eddig nem igazán sikerült.
Ahhoz még mindketten túl �atalok, hogy a saját pajtásaikkal járjanak össze ilyenkor – az 

utóbbi két évben pedig még lehetőség sem volt erre a járvány miatt. Az én korosztályomban 
valamiért nem szokás egymást látogatni húsvétkor – sok korombeli nő még a locsolástól is húzódozik, el-
avult, régi hagyománynak tartva azt. A régi öregek pedig elmentek már, legalábbis az én környezetemből. Az 
utolsót, anyukám nagynénjét, néhány nappal a kilencvenedik születésnapja után most februárban temettük. 
Tőle tanultam kötni, varrni, és tökéletes piskótát sütni. 

Amikor nála voltam, rengeteget mesélt. Temérdek mondanivalója volt: a régi világról, a �atalságáról, a 
nagypapámról, a rokonainkról. Mindig is szerettem ezeket hallgatni. Nem csak tőle, de az összes idős em-
bertől, akivel összehozott a sors az eddigi életem alatt. Ritka kincsek tudói ők, és sokuknak csak most van 
idejük és lehetőségük mesélni. Még egyszer, utoljára, mielőtt örökre távoznak ebből a világból, magukkal víve 
a történeteiket. Nagyon sokan mennek el mostanában, és nem tudom, mikor ér véget ez az időszak. Addig is 
úgy érzem: mivel én írni tudok, a feladatom megőrizni és közkinccsé tenni a régi nagy öregek összes tudását 
és emlékét.

Az előző lapszámban bemutattuk a legidősebb mogyoródi lakost, Koncz Marika nénit, megnéztük mi új-
ság Toma Ica nénivel, a Népdalkör alapító tagjával, és emléket állítottunk Cserhalmi György édesanyjának, 
Varga Magdának. Az áprilisi lap készítésekor nagy örömömre kapcsolatba tudtam lépni Mohos Zsó�val, 
akivel igen hasonlóan gondolkodunk az idősekről. Bemutatjuk az ő munkásságát, sőt: készített nekünk egy 
képriportot Hutter Mihályné Magda néniről, és a csodálatos madeira hímzésekiről. A sornak még nincs vége, 
Mogyoród tele van kincsekkel, nekünk pedig feltett szándékunk sorra felkeresni és bemutatni őket.

Herczku Nóra
főszerkesztő
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A Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány kul-
turális örökségvédelmi fel-
adatokat lát el községünkben, 
célja a mogyoródi Szent Mi-
hály-templom felújítása és 
megóvása. 

Évről évre sokat tesznek a 
hitélethez kötődő építésekért, 
felújításokért, restaurálásokért. 

2015–2016-ban a sekrestye 
teljes felújítását, valamint az 
előkészítő helyiség és mosdó 
kialakítását támogatták össze-
sen 2 990 060 forinttal.

A tető felújítása
2017 és 2019 között a templom 

Újabb nemes célt tűzött ki maga elé a Mogyo-
ródi Szent Mihály Templomért Alapítvány: 
most a katolikus templomunk 1900-as évek 
első évtizedében épült, jelentősen leromlott 
állapotú lépcsőjét szeretnék felújítani. Ehhez 
kérik a mogyoródi lakosok segítségét is.

Újítsuk fel együtt a Szent Mihály-
templom lépcsőjét

tetőszerkezetének felújításá-
hoz járultak hozzá. Az alapít-
vány vállalta az építési enge-
délyezési terv elkészítésének 
költségeit. Ezek közé tartozik 
az építéstörténeti tudományos 
dokumentáció, a faanyagvé-
delmi szakvélemény, valamint 
a tetőszerkezet felújításához és 
a tetőhéjazat cseréjéhez szük-
séges építési engedélyezési 
terv elkészítése. Ők �nanszí-
rozták továbbá a templomtető 
felújítására vonatkozó kiviteli 
tervek és a tetőszerkezet teljes 
felújítási költségeinek jelentős 
hányadát is, így az alapítvány 
összesen 9 561 500 forinttal 

járult hozzá a templomtető 
felújításához. Ezúton is sze-
retnének köszönetet mon dani 
a mogyoródi lakosok nak és 
minden jó szándékú ember-
nek, aki bármilyen formában 
hozzájárult e nemes cél meg-
valósulásához. 

Szervezeti változások
A szervezet összetétele ki-
sebb változáson ment ke-
resztül 2019-ben, amikor a 
kuratóriumi elnöki posztot 
Kamarás Zsuzsanna vette át. 
Az adminisztratív feladatokat 
továbbra is Hrágyel Ágnes 
fogja össze, és a pályázatok 
összeállításában Morvai Ba-
lázs segít. Hozzájuk csatlako-
zott 2019-ben Hajnal Margit 
és Németh Dániel egyházkö-
zségi tag. A kuratórium tagjai 
társadalmi munkában végzik 
alapítványi feladataikat.

Százéves a lépcső
A következő cél a mogyoródi 
Szent Mihály-templom fő-
lépcsőinek felújítása. A temp-
lom négy irányból, egyaránt 
jelentősen leromlott állapotú 
lépcsőn keresztül közelíthető 
meg. A lépcsők a templom 
bővítésének idejében készül-
tek, az 1900-as évek első év-
tizedében. A két világháború 
között készült képen a bal ol-
dali főbejárati lépcső a jelenle-
gi elrendezésében látható.

A hosszú évek alatt a csa-

padékvíz alámosta a lépcső-
ket, így nemcsak a járófelület 
cseréje, hanem az alépítmé-
nyi tartószerkezetük átépítése 
is szükségessé vált. A tervek 
szerint a restaurálás négy 
ütemben kerül kivitelezésre, 
amelynek első ütemében a 
Templom út felőli oldallép-
cső felújítása készül el. Ennek 
a költségét biztosítja az ala-
pítvány, a teljes felújításhoz 
szükséges összeget pedig pá-
lyázatok és adományok útján 
szeretnék összegyűjteni.

Amennyiben a lépcsőfelújí-
tás költségeihez ön is szeretne 
hozzájárulni, úgy adományát 
az alábbi számlaszámra vár-
ják: Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány, szám-
laszám: 66000059-10059160

Ne feledjük az 1%-ot!
Az alapítvány éves bevé-
telének túlnyomó részét a 
személyi jövedelemadó 1%-
ának felajánlása teszi ki. Ké-
rik minden jó szándékú és 
az egyházközség érdekeit 
szem előtt tartó testvérüket, 
hogy ajánlja fel adója 1%-át 
a Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány ja-
vára, hogy a  templom és az 
egyházközség tulajdonának 
megóvásában, fejlesztésében, 
fenntartásában minél na-
gyobb szerepet tudjon vállal-
ni. A felajánláshoz szükséges 
adószám: 18683837-1-13

  



5

HIRDETÉS

Mit kaptunk 
a járványtól?
Az elmúlt egy év nagyon sok változást hozott az 
emberiség mindennapjaiba, és Miklós atya sze-
rint egy új világrend is kezd kialakulni: a szeretet 
civilizációja, ami az isteni rend eredeti civilizációja 
a teremtéskor.

Az idei húsvétunk más volt, 
mint amit gyerekkorunkban 
megszoktunk, de még a ta-
valyi, első karanténban töl-
tött ünnepre sem hasonlított. 
2020-ban az otthonunkban 
ünnepeltünk, és Miklós atya 
arról beszélt nekünk, hogy ez 
most az egyedüllét húsvétja. 
Egyedül, de nem magányo-
san, mert az egyház és Isten 
velünk van. A feltámadásnak 
nem volt tanúja, és nekünk 
is meg kellett tanulni kettes-
ben lenni Istennel. 2021-re 
azonban változott valami: 
idén a bezártság ellenére új 
kapuk nyíltak meg, elindul-
tunk egymás felé, segítjük 
egymást. 

– A koronavírus vitatha-
tatlanul sok változást hozott 
az emberiség életébe. Sok-
szor meg� gyelhettük, hogy 
az „em ber embernek farkasa”. 
A járvány azonban a szük-
ségszerű távolságtartással 
és bezártsággal együtt bizo-
nyos szempontból keresztre 
feszítette az emberi ember-
telenséget, a gyűlöletet, a 
haragot, a rosszindulatot és 
a háborúskodást, ami csak 
rombolni tud minket emberi 
méltóságunkban – fejtegette 
Miklós atya. – Amellett vi-
szont, hogy otthon vagyunk, 
és eléggé szűkre szabott a 
társadalmi élet, egy új világ 
kezd kialakulni: a szeretet 

civilizációja. Az 
emberek gon-
doskodnak egy-

másról, mindennél fontosab-
bá vált a szeretet, az empátia 
és a másik elfogadása. Példát 
kell vennünk az orvosokról, 
az ápolókról, az önkéntes 
segítőkről, a közszolgálatban 
dolgozókról és az ő nyom-
dokaikban építeni egy új 
társadalmat. Egy olyan vilá-
got, ami nem az erő és a ha-
talom � togtatásáról, hanem 
a szeretetről, a harmóniáról, 
a másik ember megsegíté-
séről, emberi méltóságának 
tiszteletben tartásáról szól, 
és ki más, mint az Isten, azaz 
Krisztus áll a középpontjá-
ban. Ő az erkölcsi és emberi 
mérték az élet minden terü-
letén. Csodálatos lenne egy 
olyan társadalom, ahol az 
egymás üdvösségéért való 
önzetlen fáradozás a legfon-
tosabb. Most sajnos ugyanis 
azt tapasztalom, hogy sok-

szor ez még a vallásosoknál 
is háttérbe szorul. Ezt a mun-
kát, az Isten által alapított 
szeretet civilizációját újra 
felépíteni csak úgy lehet, ha 
mindenki önmagán, aztán a 
saját családjában kezdi meg 
a munkát. A templomban 
most nem tartunk nyilvános 
szertartást a járvány miatt, 
azonban lehetőség volt az ün-
nepek alatt és meghatározott 
időkben, hogy szentáldozás-
hoz járuljanak mindazok, 
akik vágytak, illetve vágynak 
a Krisztussal való találkozás-
ra és a vele való együttélésre.

A szeretet civilizációjának 
építése során az atya szerint 
nagyon fontos, hogy azok is, 
akik nem értenek egyet, be-
széljenek egymással: kultu-
ráltan érveljenek és fejtsék ki 
saját álláspontjukat, okosan, 
nyugodtan, tiszteletben tart-
va a másik emberben, hogy 
Isten őt is a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette.



Jóváhagyták a szerződést
A Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Mogyoród Te-
lepülésüzemeltető Nonpro�t Korlátolt Felelősségű Társaság kö-
zött a településüzemeltetéssel összefüggő közhasznú feladatok 
ellátására és támogatására vonatkozó Közszolgáltatási Szerző-
dést jóváhagyták. 

Belső ellenőrzés
Elfogadták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2021. dokumentu-
mot, illetve a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőr-
zési Stratégiai Tervét. 

Névhasználat engedélyezése
Engedélyezték a Te Történeted Bt. számára a Mogyoród név és 
Mogyoród címerének használatát a település önkormányzati 
újságában és a hozzákapcsolódó online felületeken a megbízási 
szerződés időtartamára, 2023 március 31-ig. 

Projektmenedzser szerződött
A beruházások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat fogja 
segíteni továbbra is Bereczki László egyéni vállalkozó, aki  pro-
jektmenedzseri feladatok ellátására szerződött az önkormány-
zattal, havidíjas juttatással.

Alapítványi támogatás
Jóváhagyták a Községünkért, Mogyoródért Alapítvány 2021-es 
támogatási szerződését, egyben meghosszabbították az előző 
évben fel nem használt támogatási összeg elszámolási határide-
jét 2022. január 31-ig. 

Ez történt az önkormányzatnál 
februárban

Február hónapban sok fontos döntés szüle-
tett a 2021-es évi támogatásokról, a köz-
szolgálati intézményekkel való együttmű-
ködésről. 

Panaszbejelentés az orvosról
Panasz érkezett az önkormányzathoz dr. Hézinger Lajos há-
ziorvos elérhetőségével kapcsolatban, amit az önkormányzat 
ideiglenes vizsgálóbizottsága tárgyalt. A bejelentést továbbí-
tották a panasz kivizsgálására jogosult kormányhivatalhoz. Az 
önkormányzat felkéri a háziorvost a feladatai szerződés szerinti 
teljesítésére. 

Együttműködés az intézményekkel
Elfogadták a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár, valamint a  Mogyoródi 
Pillangós Óvoda Együttműködési, Munka- és Feladatmegosztá-
si Megállapodását a Mogyoródi Polgármesteri Hivatallal. 

Tanácsadói szerződés
Projekttanácsadói szerződést kötött az önkormányzat Morvai 
Balázs egyéni vállalkozóval, napidíjas megbízási díjjal.

Patakmeder rendezése
A Mogyoród 0266 helyrajzi szám alatti patakmeder-rendezési 
vízjogi engedélyes tervek elkészítéséhez a GeoTeszt K�. szakter-
vező cégtől árajánlatot kérnek be. Ezen árajánlat függvényében 
a tervezési szerződés és kivitelezési munkálatok fedezetének 
biztosításáról külön határozatban születik döntés.

Nem vásárolnak ingatlant 
A Rézsű–Dombóvári utcák által közrefogott, lakott területek 
önkormányzati tulajdonban lévő úton történő megközelíthe-
tősége érdekében a 0182/1 helyrajzi számú, közforgalom elől el 
nem zárt magánút művelési ágú ingatlan tulajdonjogát közcélra 
felajánlás ingyenes jogcímével tisztelettel elfogadja az önkor-
mányzat, de megvásárolni vagy cserélni nem kívánja. 

Orvosi ügyelet
Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzat vállalta a Gödöl-
lőn működő központi orvosi 
ügyelet működési költségeinek 
NEAK-�nanszírozáson felüli 
lakosságszám-arányos �nanszí-
rozását, az erre szánt összeget 
elkülönítették a költségvetésben. 
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által megkötött, a magyar kormány által a Magyar Labdarúgó 
Szövetség útján biztosított 100 000 000 forintos támogatásából a 
beruházás és szerződési kötelezettség feltételei legkésőbb 2021. 
március 31-ig egy új, háromoldalú, szükség esetén a támogatást 
nyújtó minisztérium bevonásával akár négyoldalú szerződés 
keretében kerüljenek rögzítésre.

Szerződés felbontása
Az önkormányzat felbontotta a Kamarás Ferenc Gábornéval 
kötött ajándékozási előszerződést. 

Mozgásfejlesztés az oviban
Támogatja az önkormányzat a Mogyoródi Pillangós Óvodában 
a kiegészítő mozgásfejlesztés megvalósítását, � nanszírozását. 
A fejlesztést Szikszai Éva óvodavezető látja el. 

Támogatási kérelem
Mogyoród Önkormányzata pályázatot nyújt be vissza nem térí-
tendő támogatásra 2 786 776 forint lejárt összegű tartozása ren-
dezésére.

Járványügyi zárlat
Néhány nappal az országos lezárás előtt az önkormányzat jár-
ványügyi zárlatot rendelt el a Mogyoródi Pillangós Óvoda épü-
letére kiterjedően 2021. március 1. napjától 2021. március 5. 
napjáig. Azóta az összes óvoda ügyeletet tart, amelyet a szülők 
indokolt esetben, írásban kitöltött nyilatkozat leadásával vehet-
nek igénybe.

Vöröskereszt támogatása
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 2021. évben egysze-
ri 80 000 Ft/év összeggel támogatja a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének Dunakeszi Utcai Gondozó Szolgálatát. 

Informatikai szolgáltatás és újabb ingyen wifi  
A Mogyoród Turisztikai K� . irodai és helyi lakosságot kiszolgá-
ló ügyfélterében és iroda körüli közterületen történő ingyenes 
wi�  és informatikai szolgáltatások biztosítására határozatlan 
időre szerződést kötöttek a Micron.hu K� .-vel

Működési Szabályzat
Módosították a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet.

Meghosszabbított szerződés
Meghosszabbítják egy évvel a Mogyoród Településüzemeltető 
Nonpro� t Korlátolt Felelősségű Társaság korábbi ügyvezetője, 
Frankó-Szőnyi Enikő munkaszerződését 2022. december 31-ig. 

Közbeszerzési terv 2021
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat elfogadta a 2021. évben 
várható közbeszerzéseinek tervét, amely a Juhász Jácint Műve-
lődési Ház új épületének építését tartalmazza. 

 Mogyoród FC beruházásai
Mogyoród Önkormányzata és a Mogyoród Football Club kö-
zött 2018. április 9-én jött létre egy megállapodás, amelynek 
beszámolóját az önkormányzat 2021. február 15-én kapta meg. 
Ebből kiderült, hogy a sportegyesület minden vállalását nem 
tudta teljesíteni.

Félbemaradtak beruházások,  az önkormányzat részére szer-
ződés szerint átadandó vagyonelemek bizonytalan jogi sorsa fel-
veti a jogszerűség és hatékonyság kérdését. Mogyoród Nagykö-
zség önkormányzata ezért kérte a Magyar Labdarúgó Szövetség 
segítségét és közbenjárását, hogy a Mogyoródi Football Club 
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Óvodai ügyelet   Megállapították az óvodai beiratkozás 
időpontját (2021. 04. 13–15.), módját, illetve a procedúrához 
szükséges iratokat és igazolványokat. Emellett kijelölték a nyá-
ri ügyelet időpontjait, amik a következők lesznek. Az össze-
vont óvodai ügyelet 2021. 06. 16-án kezdődik, 2021. 06. 25-ig 
mindkét épületben fogadják gyerekeket. Ezt követően 2021. 
06. 28.–2021. 07. 09-ig a Gesztenyés Tagóvoda zárva tart, ek-
kor a Pillangós Óvoda biztosítja az ügyeletet. Mindkét óvoda 
2021. július 12-től 2021. július 23-ig teljes egészében zárva tart. 
2021.07.26–2021.08.06-ig a Pillangós Óvoda tart zárva, ekkor 
a Gesztenyés Tagóvodában, majd 2021. 08. 09–2021. 08. 31-ig 
mindkét épületben biztosítják az ügyeletet. 

Bezárták az óvodákat   Óvintézkedésként elrendelték az 
önkormányzati fenntartású Mogyoródi Pillangós Óvoda és a 
Gesztenyés Tagóvoda 2021. március 8. napjától 2021. április 7. 
napjáig történő bezárását. 

Ezen időszakban a gyermekek igazoltan vannak távol az intéz-
ménytől. Az intézmény ügyeleti rendet biztosít, amennyiben a 
gyermek egészséges, a szülők pedig megfelelnek a kritériumok-
nak (járványügyi védekezésben, egészségügyben vagy kereske-
delemben dolgoznak, pedagógusok, igazoltan nem otthonról 
dolgoznak), írásban kérelmezik. Az ügyelet igénybevételéhez pol-
gármesteri jóváhagyás szükséges. Időközben azonban a kormány-
rendelettel elrendelt óvintézkedések léptek hatályba, és jelenleg is 
ezek az irányadók. Az óvoda várható nyitása: 2021. április 19. 

Bezárt a sportpálya   Óvintézkedésként elrendelték az 
önkormányzati fenntartású intézmények (Ober János Sport-
centrum, Grosics Gyula Sportcsarnok és Tornaterem)  2021. 
március 8. napjától 2021. március 16. napjáig történő bezárását. 
Időközben azonban a kormányrendelettel elrendelt óvintézke-
dések léptek hatályba, és jelenleg is ezek az irányadók.

Családsegítő beszámolója   A Mogyoródi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat által, a 2020. július 1.-jétől 2020. de-
cember 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó szakmai beszámolót 
megismerték, és azt elfogadták. 

Polgárőrség beszámolója   A Mogyoródi Közhasznú 
Polgárőr Egyesület 2020. évről szóló szakmai beszámolóját a 
2020. évben végzett munkájáról elfogadták, és az Együttműkö-
dési Megállapodást változatlan tartalommal továbbra is fenn-
tartják. 

Hungarikum pályázat   A nemzeti értékek és hungari-
kumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

Márciusi döntések
megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett 
HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében, elnyert 
3 995 060 Ft keretösszeg felhasználására vonatkozó, a Mogyo-
ród Turisztikai K�. gondozásában, Zachár Zsolt Mogyoródi 
Települési Értéktár Bizottsági elnök és Trabalka Szilvia alpol-
gármester asszony pályázati kapcsolattartók által előkészített 
szerződéseket aláírták. 

Evangélikus egyházközség beszámolója   Az Evan-
gélikus Egyházközség 73 847 Ft és 150 000 Ft önkormányzati 
támogatásról szóló beszámolóit elfogadták. 

Községünkért, Mogyoródért beszámoló   A Köz-
ségünkért, Mogyoródért Alapítvány a 2020. évben kapott  
4 000 000 Ft összegű önkormányzati civil szervezetek támogatá-
sát elősegítő keretből 3 151 904 Ft-ot tudott felhasználni, az erről 
szóló beszámolót elfogadták, a különbözettel a 2021. évi támo-
gatással egy időben kell elszámolniuk. 

Katolikus óvoda beszámolója   A Laura Vicuna Római 
Katolikus Óvoda 3 500 000 Ft összegű, 2020. évben nyújtott ön-
kormányzati támogatásról szóló beszámolóját elfogadták. 

Református egyházközség beszámolója   A Mogyo-
ródi Református Egyházközség 318 657 Ft és 150 000 Ft támoga-
tásról szóló beszámolóját elfogadták. 

Katolikus egyházközség beszámolója   A Római Ka-
tolikus Egyházközség 1 607 595 Ft összegű, 2020. évben nyújtott 
önkormányzati támogatásról szóló beszámolóját elfogadták.

Alapítványi beszámoló   A Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány 150 000 Ft összegű, 2020. évben nyúj-
tott önkormányzati támogatásról szóló beszámolóját elfogadták. 

Mentők és tűzoltók beszámolója   A Mogyoródi Speciá-
lis Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai beszámolóját 
elfogadták. A velük kötött Együttműködési Megállapodásban az 
egyesület nevét a bírósági bejegyzésnek megfelelően javították. 

Fóti környezetvédelmi program   Mogyoród Nagyköz-
ség Önkormányzata nevében a szomszédos Fót Város VI. Te-
lepülési Környezetvédelmi Programját (2021–2025) és annak 
módosítását is jóvá hagyták. 

Turisztika beszámolója   A Mogyoród Turisztikai K�. 

 



Márciusi döntések
Belső ellenőrzés   Tudomásul vették a SALDO Pénzügyi 
Tanácsadó és Informatikai Zrt. által készített, a Mogyoródi Pol-
gármesteri Hivatal belső szabályzatainak, utasítások és egyéb 
szabályozási eszközök felülvizsgálatáról szóló jelentését.

Több támogatást kértek   Elhalasztották a döntést a 
Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány kérelméről – amely az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított 2 000 000 
Ft keretösszeget meghaladó mértékben további 1 000 000 Ft-ot 
igényelt. A döntés a 2020. évi költségvetés zárszámadási rende-
letének tárgyalása után születik meg. 

Pályázat a Nonprofit vezetéséről   A Mogyoród Te-
lepülésüzemeltető Nonpro�t K�. ügyvezetői tisztségére 2021. 
március 15-i benyújtási határidővel kiírt pályázati eljárás ered-
ménytelen lett, miután a kiírás szerinti határidőig csak egyetlen 
pályázat érkezett. A pályázatot aktualizálva újra megjelentették. 

Eljárás vírus alatt   A Mogyoródi Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat intézményvezetője eljárásrendet készített, amely a  
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a koronaví-
rus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére 
irányul. Ezt az önkormányzat elfogadta. 

Szerződés megszüntetése
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a HelpyNet K�. kö-
zött 2020. április 1-jei hatállyal létrejött szerződés megszünteté-
sét a Felek írásbeli megállapodásával kezdeményezték. 

Szerződés módosítása
A Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató K�.-vel az adatvédelmi 
tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó 2019. április 1-jén 
megkötött alapszerződés módosítását elfogadták.

1 800 000 Ft összegű,   2020. évben nyújtott önkormányzati tá-
mogatásból 810 795 Ft felhasználásáról szóló beszámolóját el-
fogadták. A fennmaradt 989 205 Ft maradványösszeget, illetve 
a jelen döntéssel biztosított további 1 000 000 Ft-ot, összesen 
1 989 205 Ft-ot a 2021. évben, rendezvények kapcsán használ-
hatják fel, amennyiben ezt a veszélyhelyzet lehetővé teszi. 

Pályázat tetőfelújításra   Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata pályázatot nyújt be a központi költségvetéshez  
a Gesztenyés tagóvoda tetőfelújításának �nanszírozására. A be-
ruházás teljes összege: bruttó 39 676 164 Ft, az igényelt támoga-
tás: 29 757 123 Ft. Az önrészre biztosított saját forrás 2022-ben: 
9 919 041 Ft, amelyet Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
a K71 Ingatlanok felújítása előirányzata keret terhére biztosít. 

Mogyoród Ma beszámoló   A Mogyoród MA című. ön-
kormányzati újság kiadását szerződés szerint végző Te Törté-
neted Bt. képviseletében Herczku Nóra főszerkesztő, valamint 
Trabalka Szilvia alpolgármester által készített 2020. évről szóló 
összefoglaló tájékoztatót elfogadták. 

Polgármesteri szabadság   Határozat született Paulovics 
Géza polgármester 2021. évi szabadságának tervezett időpont-
jairól. Az előző évben a világjárvány miatt 29 napot nem tudott 
igénybe venni, ezért idén összesen 70 napot kell kivennie.

Hangya Terasz felújítása   A Mogyoródi Önkormányzat 
tulajdonában álló Hangya Terasz alatti Pincehelyiség felújításá-
ra vonatkozó víz- és csatornaépítési munkákat Farkas Pál egyé-
ni vállalkozótól bruttó 510 300 Ft-os költséggel, a kőműves- és 
villanyszerelési munkákat a Horvbau Pro� Ep. K�-től bruttó 
2 263 654 Ft megbízási díjjal, klíma- és asztalos munkák elvég-
zését, maradvány esetén a bútorzat költségét legfeljebb bruttó 
1 270 000 Ft összeghatárig megrendelték.

Szent László Emlékhely többletforrás   A Szent Lász-
ló Emlékhely és Látogatóközpont lámpatestek beszerzésére (kb. 
1 100 000 Ft), a kétszárnyú bejárati ajtó kapcsán az előre nem lát-
ható pótmunka (kb. 100 000 Ft) és továbbá autótöltő elektromos 
vezeték elhelyezésének érdekében (kb. 300 000 Ft) legfeljebb 
bruttó 1 500 000 Ft keretösszeg biztosításáról döntöttek. 

Óvodai körzethatár   Mivel Mogyoród területén továbbra 
is egy önkormányzati óvoda működik, a felvételi körzethatáro-
kon nem változtattak. A nagyközség teljes területe továbbra is 
egy óvodai körzetbe esik.

Márciusban a koronavírus egyre agresszívebb terje-
dése miatt bezártak a mogyoródi óvodák és a sport-
pálya, de az önkormányzatnál nem állt meg az élet.
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egymásnak dobálunk 
egy tekercs toalett-pa-
pírt, több mint hatezren 
látták. A költészet napját 
újabb videóval köszöntöttük, 
ebben egy verset mondtunk 
el, amit ezúton is köszönünk 
a RedBull Pilvakernek, hogy 
felhasználhattunk.

Emellett a való életben is te-
vékenykedtek: májusfát díszí-
tettek a Főtéren, gyermeknap-
ra rajzpályázatot szerveztek, 
az iskolai évzárón pedig ők is 
adtak át elismerést a kitűnő 
tanuló László Henriettnek.

– A nyár folyamán próbáltuk 
összehozni és egyben tartani a 
mogyoródi � atalokat, mégpe-
dig az egyik legjobb és leghaté-
konyabb módszerrel: bulik és 
tematikus estek szervezésével. 
Az évzáró után a Hangya Tera-
szon több mint 100 � atal gyűlt 
össze a „Suli OFF, buli ON” 
rendezvényünkön, de sikeres 
volt a Latin és a Hawaii es-
tünk, a nyárzáró Retrópartink 
és az azt követő A� erpartink 
is. A � atalabbaknak kézműves 
délutánnal kedveskedtünk a 
Hangya Terasszal közösen, és 
részt vettünk augusztusban a 

nyári oratóriumon is, illetve a 
Turisztikai K� . szervezésében 
meg valósuló Mogyoró(D) 
Fesz ten is jelen voltunk – 
sorol ta Prondvai Nóra.

– Az első önálló rendezvé-
nyünket október 15-én tar-
tottuk: Galgovszki L. And rás 
HR-szakértő mesélt a mo-
gyo ródi � ataloknak az ön- 
é let rajzok és az állásinterjúk 
rejtelmeiről – tette hozzá Dráb 
Benedek alelnök. – Külön 
büsz kék vagyunk arra, hogy 
több féle társadalmi mun ká ban 
is részt vettünk: ott vol tunk a 
szemétszedésen, se gítettünk 
a Mogyoródi Turisztikai K� .-
nek a karácsonyi fé nyek elhe-
lyezésében, a Községünkért 
Mogyoródért Alapítvány-
nyal édességet juttattunk el 
hátrányos helyzetű gyerme-
keknek Mikulás alkalmából, 
ka rácsony előtt élelmiszert 
gyűjtöttünk a rászorulóknak, 
ezzel segítve a Magyar Élelmi-
szerbank munkáját, az itt ösz-
szegyűlt tartós élelmiszereket 

a Családsegítő Szolgálatnál 
csomagoltuk össze és hordtuk 
szét az arra igényt tartó csalá-
doknak. Sikerült egy különle-
ges karácsonyfát is állítanunk 
az új Egészségház udvarán: 
védőnői segítséggel összegyűj-
töttük a 2020-as évben szüle-
tett gyermekek neveit, és azzal 
díszítettük a fenyőt. Ezt idén 
mindenképp szeretnénk meg-
ismételni.

Az egy év alatt a testület ösz-
szetétele is változott. Novem-
berben új tagokat vettek fel: 
Kamarás Esztert, Klacsán Nó-
rát és Molnár Gergőt, és az ak-
kori alelnök, Szlanicska Balázs 
is ekkor távozott a csapatból. 
Az első elnöktől, Bagaméri 
Klauditától 2021 elején kellett 
búcsúzniunk. Az évfordulós 
ülésen Prondvai Nórát válasz-
tották vezetőjüknek, Dráb Be-
nedeket pedig alelnöknek. Az 
ötletelés pedig továbbra sem 
áll le: ha máshol nem, a virtu-
ális térben találkoznak, és foly-
tatják a közös munkát.

Egy éves a Mogyoródi 
I� úsági Testület

Magyarországon kevés telepü-
lésen működik a Mogyoródi 
I� úsági Testülethez (MIT) ha-
sonló, � atalokból álló szerve-
zet, akik aktívan részt vesznek 
a település életében és az ön-
kormányzati rendezvények-
ben.

A MIT 2020. március 11-én 
alakult, éppen akkor, amikor a 
Magyarországon is megjelenő 
világjárvány miatt lezárták az 
országot.

– Sok tervünk volt, amikor 
megalakultunk, ezekből csak 
néhányat tudtunk véghez vin-
ni – emlékezett vissza Prond-
vai Nóra elnök. – A kezdet a 
lezárások miatt döcögősen in-
dult: felvettük a kapcsolatot a 
hozzánk hasonló i� úsági szer-
vezetekkel, például a gödöllő-
ivel, és a székesfehérvárival, 
valamint tagjai lettünk az Or-
szágos Diák Parlement és Ta-
nácsnak is. Létrehoztuk a kö-
zösségi platformokon a MIT 
pro� lját, és megtöltöttük tar-
talommal. Mostanra már több 
mint ezer követőnk lett. Az 
első akciónk a Maradj Otthon 
kampányhoz kapcsolódik: a 
vicces videónkat, amelyben 

Egy éve, hogy létrejött a Mogyoródi I� úsági 
Testület, és eseménydús alakuló évük volt. 
Gyermeknapra rajzpályázatot hirdettek, ka-
rácsonykor élelmiszercsomagokat készítettek 
össze a rászoruló mogyoródi családoknak, és 
különleges karácsonyfát is állítottak.
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CIVILEK A ZAJVÉDŐ FALÉRT
Mogyoród talán az egyetlen 
olyan település Magyarorszá-
gon, amelyet közel 50 éve két 
helyen is kettészel az M3-as 
autópálya. A helyzet folyama-
tosan romlik: a lakosság szá-
ma az elmúlt 10-12 évben a 
duplájára emelkedett, és egyre 
többen költöznek az autópá-
lyához közel eső területre.

Az M3-as autópályán pedig 
folyamatosan növekszik a for-
galom, ráadásul egyre jelentő-
sebb hányada az éjszakai órák-
ra esik. Ez már elviselhetetlen 
zajt okoz, amely az uralkodó 
északnyugati szél esetén első-
sorban az autópályától délre 
fekvő területeket érinti. Leg-
inkább a Szentjakab Parkfalu, 
a Sissy Villapark, a Lake Forest 
Villapark, a Tölgyes, a HÉV-
állomás és környéke, Berekte-
tő, Kukukkhegy és a Középső 
Homoki út és környéke érin-
tett, de a település többi része 
is szenved az állandó zajtól.

A lakosok épp ezért aláírást 
gyűjtöttek annak érdekében, 
hogy épüljön zajvédő fal az M3 
autópálya 18–25. kilométer kö-

Civil kezdeményezés kérte az M3-as autópálya 18–25. kilométere közötti 
zajvédő fal építését a Pest Megyei Kormányhivataltól. A petíciót közel ezren 
írták alá, érdemi válasz lapzártánkig nem érkezett a kérésükre.

zötti szakaszán. Ezt megküld-
ték a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Bányafel-
ügyeleti Főosztályának, Vécsey 
László � deszes önkormányzati 
képviselőnek és dr. Mosóczi 
László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárnak.

– 2020 őszén indult civil 
kezdeményezésként az aláírás-
gyűjtés, néhány hónap alatt 
803 lakos támogatta aláírásá-
val a zajterelő fal építését. Saj-
nos eddig az autópálya-üze-
meltető a zaj csökkentésével 
kapcsolatos feladatok elvég-
zését azzal hárította el, hogy 
a zajjal érintett épületek vagy 
telkek engedélyezése során a 
hozzájárulását azzal a feltétel-
lel adta meg, hogy a tulajdo-
nos tudatában van a meglévő 
zajforrásnak, és később nem 
élhet követeléssel. Ugyanis a 
zaj nemcsak ezen ingatlanokat 
érinti, hanem – bár határérték 
alatt – a környéken élő lakos-
ság egészét – fejtegette Hal-
mos Gábor, a kezdeményezés 
szülőatyja.

A lakosok kérik, hogy a 
hatóság vizsgálja felül a ko-
rábban megvalósult zajcsök-
kentő intézkedések eredmé-
nyességét, és intézkedjen a 
zaj végleges csökkentéséről 
zajcsökkentő létesítmény te-
lepítésével a lakott területek 
melletti szakaszok mindkét 
oldalán. A végleges zajcsök-
kentés megvalósításáig pe-
dig gondoskodjon ideiglenes 
zajcsökkentésről, úgymint 
sebességcsökkentés éjszaka, 
hétvégén és munkaszüneti 
napokon.

A kezdeményezést Mo-
gyoród Nagyközség Önkor-
mányzata és a Községünkért, 

Mogyoródért Alapítvány is 
támogatta.

– Az önkormányzat nem 
tud védőfalat építeni, erre sem 
pénze, sem lehetősége nincsen. 
Ráadásul a zajvédő fal helye 
nem az ő területén van. A zaj – 
mint szennyezés – csökkentése 
mindig a szennyező feladata, 
ebben az esetben a Magyar 
Közút, a forrást pedig a Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium adhatja hozzá – folytat-
ta Halmos Gábor.

A február közepi levélre lap-
zártánkig Vécsey László rea-
gált: időt kért arra, hogy tájé-
kozódjon a jelenlegi állásról, és 
a várható fejleményekről.

HIRDETÉS
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 A régi értékeket 
próbálja konzerválni 
Mohos Zsó� a: olyan 
idős emberekről készít 
fényképeket, akik 
még egy régi, ma már 
eltűnőfélben lévő 
világba születtek, és 
számunkra lassan 
ismeretlen szokások, 
hagyományok között 
nevelkedtek. A Mo-
gyoródi Települési 
Értéktár Bizottsággal 
együttműködve a 
mogyoródi időseket is 
meglátogatja.

A történet egy apró, Nógrád 
megyei faluban, Kisecseten 
kezdődött, még a nyolcvanas 
években. Itt vásárolt Mohos 
Zsó� a nagymamája egy kis 
parasztházat, és vitte oda az 
unokáját hétvégenként és az 
iskolai szünetekben. A kis 

Civil élet

Zsó�  gyakorlatilag ott nőtt 
fel, a falubeliek helyi gyerek-
nek tekintették.

– A szomszéd Zsuzsika né-
ni igazi parasztasszony volt, 
én pedig követtem minden-
hova a kis biciklimmel. Bá-
rányokat tartottak, és igazi 

traktorral jártak. Tizennégy-
tizenöt éves lehettem, ami-
kor a falubeli barátnőimmel 
kitaláltuk, hogy falumúzeu-
mot hozunk létre. Becsönget-
tünk mindenkihez, elbeszél-
gettünk velük, és tárgyakat 
kértünk. Akkor érintett meg 

először, hogy valami elmúlik, 
a régi világ véget fog érni, és 
nekünk kötelességünk meg-
őrizni legalább néhány apró 
részletét. Mire 18 éves lettem, 
már mindenhova fényképe-
zőgéppel mentem, hogy meg-
örökítsem, megőrizzem, amit 

KÉPEIVEL ŐRZI 
a régi világ kincseit
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látok – emlékezett vissza Mo-
hos Zsó� .

Gyógytornász és foto-
gráfus
– Felnőttként két szakmát ta-
nultam ki: gyógytornász és fo-
tós lettem. A gyermekeim szü-
letése előtt inkább az előbbiben 
dolgoztam, ám amikor itthon 
voltam, a fotózás iránti szen-
vedély is egyre erősebb lett. 

Kezdetben ismerősök eskü-
vőit fotóztam, majd elkezdtek 
érkezni az ismerősök ismerő-
seinek felkérései. Később csa-
lád- és újszülött fotózásokat is 
vállaltam, majd belevágtam az 
eddigi legnagyobb projektem-
be, a Görbeországba, amely a 
falusi idős emberek minden-
napjait örökíti meg – folytatta. 
– Két kiállítás is született a ké-
pekből: 2017-ben Gödöllőn, és 

2019-ben Budapesten, a Mag-
net Közösségi Házban. Egy 
fotókönyvet is kiadtam, és na-
gyon büszke vagyok arra, hogy 
csak három darab maradt meg 
belőle nálam. Az emberek azt 
mondták, a saját gyermekko-
rukat, a régi élményeiket idézik 
fel a fotóim.

Művészeti ösztöndíj
A folytatás a Magyar Művé-
szeti Akadémia ösztöndíja 
lett, amelynek keretében Zsó-
�  két palóc falu, a nógrádi Ri-
móc és a délvidéki Kupuszina 
életét dokumentálja.

– A koronavírus sajnos ke-
resztbe tett a terveimnek: 
Kupuszinára egyelőre még 
nem jutottam el. Rimócon vi-
szont már többször is jártam. 
A helyi Gondozási Központ 
segítségével vettem fel a kap-
csolatot négy idős nénivel, 
de volt olyan is, hogy vala-
kit az utcán szólítottam meg, 

és úgy alakult ki a kapcsolat. 
Nagyon megkedveltem őket, 
csodálatos, amilyen büszkék 
a hagyományaikra, és nagy 
élmény, ahogyan mesélnek 
róla – ecsetelte a � atal fotós. – 
Ahol én lakom, Nagytarcsán, 
ott is sokan tudnának mesél-
ni, de hozzájuk még nem ta-
láltam meg az utat. A nagy 
város közelsége miatt sajnos 
zárkózottabbak az emberek.  

Mogyoródi értékek
Mogyoród viszont más tészta: 
Zsó�  magánemberként, egy 
barátság révén ismert meg 
minket. Majd egyeztetett a 
Mogyoródi Települési Érték-
tár Bizottsággal, és elkezdte 
végiglátogatni a mogyoródi 
időseket is. Örömmel fogad-
ták őt a tavalyi őszi búcsún, 
és már további találkozókat is 
sikerült egyeztetni.

– A járvány miatt nem 
mindenki szeretne találkozni, 
és ezt teljes mértékben meg-
értem. Én azonban nem sze-
retnék várni: legfeljebb 5-10 
évünk van, amíg ezek a nagy 
öregek velünk vannak, amíg a 
sírba nem száll velük az ösz-
szes kis titkuk, történetük és 
tudásuk. Sietnem kell hát, 
hogy mindenkivel találkoz-
ni tudjak – magyarázta Zsó-
� . – Olyan kincseket rejt Mo-
gyoród, amiket mindenkép-
pen meg kell őrizni. Nagyon 
boldog vagyok, amikor azt 
látom, hogy van folytatás, a 
tudás öröklődik a � atalabb 
nemzedékre. Az idősebb ge-
nerációnak pedig emléket ál-
lítok én, a fényképeimmel.



Fantasztikus kincseket őriz Hutter Mihályné 
Magda néni mogyoródi otthonában: 

a 88 éves idős asszony egyedülálló 
technikával, madeira hímzéssel dol-
gozik, ráadásul kézzel, és nem gép-

pel. A munkái tizenkét országba 
jutottak el, most a közelgő 

népviselet napja alkalmából 
a Mogyoród Ma olvasóinak 

mutatjuk be őket.

Magda néni tősgyökeres mogyoródi: a 
Csíkvölgyi úton még ma is áll a szülei 
háza, ahol hét testvérével a gyermek-
korát töltötte. A testvérei közül ma már 
csak hárman élnek, közülük is Magda a 
legidősebb: öccse és húga is egy évtized-
del � atalabb nála. Felnőve szövőnőnek 
tanult, ám később a mezőgazdaságban 
dolgozott. A kézimunka már ekkor is a 
mindennapjai része volt, habár sokáig a 
horgolás volt a fő szenvedélye.

A kézimunka
– Miután nyugdíjba mentem, találtam 
rá a hímzésre. Készítettem gobelineket 
is, vagy ötven képem van, ezek a gyer-
mekeim otthonát díszítik Aztán megtet-
szett a madeira technika. Rajtam kívül 
egy asszony volt Mogyoródon, aki ma-
deirát hímzett, ő is géppel. De a titkát 
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Civil élet

nem árulta el, 
saját magam-
tól tanultam 
meg, jöttem 
rá, hogyan 
is kellene 
ezt csinálni.  
A k á r m e r r e 
mentem min-
denhol lestem, 
hogy mit tudok átven-
ni. Amilyen mintákat láttam, 
azokat megjegyeztem, és otthon leraj-
zoltam. Rendes varrócérnával kezdtem 
neki, dupla fonállal, és hatvanszor szúr-
tam egy lyukba, hogy szépen nézzen ki. 
– magyarázta Magda. – Nagyon szeret-
tem ezzel foglalatoskodni, csináltam, ha 
kellett, ha nem: belevarrtam a munká-
imba az örömömet és a bánatomat.

Az ajándékozás
Magda nem a saját 
� ókjának varrt: 
gyönyörű mun-
kái többségét el-
ajándékozta: így 

ma már 12 ország-
ban vannak hímzé-

sei, és 11 templom-
nak készített oltárterítőt. 

– Mogyoródon, Fóton, 
Máriabesnyőn, Madéfalván, Milánó-

ban és Fatimében is az én terítőm díszí-
ti az oltárt. No meg persze Csíksomlyón, 
ami nagyon emlékezetes kaland volt. Vo-
nattal vittük oda a terítőt, pedig minden-
ki óva intett minket az utazástól, mert 
akkoriban veszélyes volt – emlékezett 
vissza Magda néni. – Ma is emlékszem, 
milyen szeretettel fogadtak, és milyen jó 

„Belevarr tam a terítőkbe
az örömömet és bánatomat”



ródiak hagyták rá örökül, mondván, más 
úgysem tudna mit kezdeni velük.

– Most épp kötényeket tervezünk ezek-
kel a mintákkal. Elképzelem, és Erika le-
rajzolja nekem. Nem győzök hálálkodni a 
Szűz Máriának, hogy ideküldte őt nekem 
segítségül – mosolygott Magda. – Las-
sacskán átadom neki a tudásom, de még 
nem tervezek elmenni. Nemrég nagyon 
sok hímzőfonalat kaptam azzal, hogy ad-
dig nem szabad meghalnom, amíg min-
det el nem varrom. Van hát dolgom még 
a világon.FO
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„Belevarr tam a terítőkbe
az örömömet és bánatomat”

kezdtem tervezéssel foglalkozni, amiben 
a legjobb tanítványom, Erika segít engem 
– fejtegette.

A hagyaték
Szerencsére ugyanis Magda néninek van 
kinek átadni a stafétát: Kertész Lászlóné 
Erika több mint egy évtizede jár hozzá ta-
nulni, és az idős asszony szinte lányaként 
szereti őt.

– A faluban mondták, hogy ő foglal-
kozik madeirával, így megkerestem. Egy 
mellényt szerettem volna így kihímezni, 
azonban annyira megszerettem itt, hogy 
maradtam, és mindent megtanultam – 
tette hozzá Erika.

– Idejött az Erika, és láttam rajta, hogy 
nagyon tetszik neki, hogy nagyon akarja. 
Mást nem érdekel a hímzés a családom-
ból, így rá fogom hagyni örökségül min-
den tudásomat – mondta Magda. – Ké-
szítünk egy gyűjteményt, hatalmas pa-
pírokra lerajzoljuk a mintákat. Erika pe-
dig anyagra is megcsinálja, ez marad meg 
majd Mogyoródnak.

A kincsek
Magda nekünk is megmutatta, micsoda 
kincseket őriz: stelázsijában kötények és 
terítők készítéséhez való mintanyomók 
tucatjai állnak. Ezeket még a régi mogyo-

volt ott. Azt hímeztem rá a terítőre, hogy 
„Drága Szűzanyámnak hálából, Magyar-
ország, Mogyoród, Hutter Mihályné”. Ké-
sőbb, amikor a férjem a Szent Ferenc-
kórházban volt nagybetegen, szívinfark-
tussal meg gyomorrákkal, a nővérkék 
nem pénzt kaptak tőlem, hanem terítő-
ket. Amikor én is bekerültem a kórházba, 
sorra jöttek oda, és megköszönték, hogy 
ilyen kézimunkát nem kaptak soha sen-
kitől, csak tőlem. 

A bénító betegség
Magda néni most 88 éves, és legnagyobb 
bánata, hogy bár sok mindenkinek se-
gített, ha kértek tőle, mindig adott, de 
mindvégig a háttérben maradt, pedig 
nagyon örült volna egy kis ismertségnek. 
Mogyoródon volt kiállítás a munkáiból 
az iskolában, a neve azonban nem volt 
feltüntetve mellettük. Mostanra már le-
het, hogy elkésett az elismerés: Magda 
ugyanis bár még önellátó, járni viszont 
már nehezen tud, és egy gyógyíthatatlan 
betegséggel küzd: a Parkinson-kórral.

– Egyre nehezebben hímzek már, 
olyan, mintha a manók bökdösnék a ke-
zem. De türelmes vagyok, ha elrontok 
valamit, akkor felfejtem. Régen két hó-
nap volt egy kötény, ma már nem me-
rek időt mondani. A hímzés helyett el-
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Implantátumot helyeztek be Zsákai 
Léna gerince mellé, amely segít neki 
leküzdeni a gerincferdülését. A bonyolult 
műtétre épp most, a koronavírus har-
madik hullámának a közepén került sor, 
de szerencsére minden a legnagyobb 
rendben történt. Lencsi már haza is tért 
új mogyoródi otthonába, és reméli, hogy 
nemsokára már óvodába is mehet.nemsokára már óvodába is mehet.

Zsákai Lénát, vagyis Lencsit 
minden mogyoródi ismeri: ő 
az az SMA2-ben, vagyis ge-
rincvelői izomsorvadásban 
szen vedő kislány, akinek az 
e gész ország – köztük a mo-
gyo ródiak is – drukkolt a fel-

Civil élet

Kiegyenesedett
A KIS LENCSI
épüléséért. Kupakot is gyűj-
töttek nekik, amit ezúton is 
nagyon köszönnek, és arra 
biztatnak: folytassuk tovább a 
gyűjtést, most egy másik beteg 
gyermek javára. 

Együtt élni 
a betegséggel
Lencsi betegsége 18 hónapos 
korában derült ki, ekkor még 
nem volt Magyarországon 
SMA betegek számára gyógy-
szer.

– Az egész családot sokkol-

ta a hír, nagyon nehéz volt lát-
ni, hogy a kislányunk még fel-
ülni sem tud segítség nélkül. 
Az elmúlt évek azonban sok 
változást hoztak: szerencsére 
a mi diagnózisunk után nem 
sokkal elérhetővé vált egy ke-
zelés az országban. Lencsi be-
tegsége januárban derült ki, 
és áprilisban már meg is kap-
ta az első Spinraza-injekciót. 
A terápia nagyon sok javu-
lást hozott az állapotában, 
emellett pedig megtanultunk 
együtt élni ezzel a betegséggel 

– fejtegette Zsákainé Mecseki 
Éva, Lencsi édesanyja.

Sokat segít a terápia
A kislány ahhoz már túl idős, 
hogy azt a génterápiás keze-
lést kapja, amely két kis� út is 
elindított a gyógyulás útján, 
ugyanakkor egy másik kitűnő 
szert, az idősebbek számára 
is elérhető Spinrazát viszont 
kaphat.

– Négyhavonta megyünk 
kezelésre, és nagy örömünk-
re Lencsi szépen fejlődik. 
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Azt mondják, ez a gyógy-
szer legalább arra a szintre 
visszahozza, ahol volt, ami-
kor elindult az izomsorva-
dás. Mi már túl is haladtuk 
az eredeti állapotot – ma-
gyarázta az anyuka. – A ke-
zelések között sem pihe-
nünk: folyamatosan járunk 
gyógytornára, hogy erősít-
sük a meglévő izmait. Mos-
tanra – ami nagyon nagy szó 
– a bordásfal mellett meg 
tud állni egyedül, akár egy 
percig is.

Szabadság 
Mogyoródon
A család a múlt év őszén köl-
tözött be új, mogyoródi há-

zukba, ahol sikerült egy kis 
tornaszobát is kialakítani Len-
csinek. 

– Nagyon örülünk ennek a 
terápiás szobának, itt minden 
nap tudja az őt fejlesztő gya-
korlatokat végezni. Eddig úgy 
tapasztaltam, hogy a gyógy-
tornásznál sokkal bátrabb, és 
többet mer, mint itthon, bí-
zom benne, hogy ez is változik 
majd – fejtegette Éva. – Lencsi 
amúgy egy csupa szív, mindig 
vidám kislány. Nagyon pozi-
tívan áll a dolgokhoz, sokat 
nevet, sokat csacsog. Nagyon 
szeret festeni és rajzolni, kis 
kerekesszékével bátran közle-
kedik. Amióta Mogyoródon 
lakunk, sokkal szabadabb az 
életünk. A házunk akadály-
mentes, Lencsi gond nélkül 
jöhet-mehet.

Nagyon élvezi 
az óvodát
Szeptemberben pedig az óvo-
dát is elkezdte. A Gesztenyés 
óvodába járnak, ami nagyon 
közel van hozzájuk. 

– Lencsi nagyon jól érez-
te magát az oviban, bár sajnos 
a kezelések és a járvány mi-
att csak kevés időt tölthettünk 
bent. Most egyelőre én ma-
radtam ott vele mint segítő, 

de a későbbiekben erre is lesz 
egy külön ember – árulta el az 
anyuka. – Itthonra kapunk fel-
adatokat, amiket lelkesen vé-
gez az öccsével együtt.

Jól sikerült a műtét
A tavasz másik nagy esemé-
nye a gerinckorrekciós műtét 
volt, amely épp a napokban 
történt meg az Országos Ge-
rincgyógyászati Központban. 

– A gerincferdülése mi att 
volt szükség erre a korrekciós 
műtétre. Gyakorlatilag egy im-
plantátumot ültettek be neki, 
ami kiegyenesítette a gerincét. 
Ez egy teleszkópos szerkezet, 

amit kívülről tudnak nyújtani 
egy mágnessel, így nem kell a 
későbbiekben újabb műtétek-
kel cserélgetni, kívülről tudják 
majd igazítani, ahogy Lencsi 
növekszik – magyarázta Éva. – 
Egy hetet töltöttünk a kórház-
ban, szerencsénkre volt társa-
ságunk is, egy kislány, Jázmin, 
akit hasonló problémával mű-
töttek. Mind a ketten sikere-
sen túlestek a beültetésen, és 
a húsvétot már itthon is töl-
töttük, szép egyenes háttal. Itt-
hon folytatjuk a lábadozást, 
még kell egy pár hét, hogy újra 
ralizzon a kerekesszékével, de 
ami késik, nem múlik!

Azt mondják, ez a gyógy-

zukba, ahol sikerült egy kis 
tornaszobát is kialakítani Len-
csinek. 

terápiás szobának, itt minden 
nap tudja az őt fejlesztő gya-
korlatokat végezni. Eddig úgy 
tapasztaltam, hogy a gyógy-
tornásznál sokkal bátrabb, és 
többet mer, mint itthon, bí-
zom benne, hogy ez is változik 
majd – fejtegette Éva. – Lencsi 
amúgy egy csupa szív, mindig 
vidám kislány. Nagyon pozi-
tívan áll a dolgokhoz, sokat 
nevet, sokat csacsog. Nagyon 
szeret festeni és rajzolni, kis 
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ORVOSOK 
A GÁTON
Sokat dolgoznak a mogyoródi felnőtt háziorvosok. A betegek 
vizsgálata és ellátása mellett kiemelt � gyelmet fordítanak a co-
viddal küzdő páciensekre, a rendelési idő után pedig az egész-
ségesek oltását szervezik, illetve beadják a vakcinákat. 

nél hívjon azonnal mentőt. Nem szabad 
késlekedni, és várni otthon, hátha jobban 
leszünk. Az idő itt életet menthet. Egyre 
többen kerülnek kórházba, egyre súlyo-
sabb állapotban, sokszor egy átmeneti ja-
vulás után. Harminc éve vagyok háziorvos 
Mogyoródon, és jól ismerem a betegeimet, 
arra kérek mindenkit, hogy bízzon meg a 
véleményemben. Elérhető most már a 
Favipiravir, ami egy vírusellenes szer, és 
nagyon komoly gyógyszer, nem véletlen, 
hogy eddig csak kórházban adták. Min-
den beteggel megbeszéljük, hogy része 
lesz-e a terápiájának, vagy sem.

A betegek mellett az egészségesekkel is 
törődni kell: a háziorvosok másik fontos 
feladata, hogy megszervezzék a koronaví-
rus elleni vakcinációt.

– Ez sokszor azért is nagyon bonyolult, 
mert teljesen kiszámíthatatlan, hogy épp 
mennyi oltóanyag érkezik, vagy hány em-
bert lehet oltópontra küldeni. Ugyanak-
kor van oltási terv, és ez nagyon jó, szépen 
haladnak az oltások, mi pedig mindent 
megteszünk, hogy minél hamarabb felve-
hesse mindenki – folytatta a doktornő. – 
Ezzel kapcsolatban is türelmet szeretnék 
kérni: nem gyorsítja a folyamatot, ha a 
rendelőbe telefonálnak. Csak az időt ve-
szik el attól, hogy másokat értesítsünk az 
oltás lehetőségéről. Megkaptuk az összes 
oltható páciens nevét, és mindenki sorra 
fog kerülni. A legidősebbek után most a 
daganatos betegek és a trombózissal küz-
dők következnek. Aki covidos volt, az 
legkorábban három hónap elteltével lesz 
oltható. A betegeket vagy mi hívjuk fel, 
vagy a lakhelyhez közeli oltópont keresi 
meg telefonon vagy személyesen őket. A 
mogyoródiak a háziorvosuktól, a kistar-
csai kórházból, a gödöllői szakrendelőből 
vagy a Misszió Veresegyházától várhat-
nak értesítést.

Az egyetlen teendő pedig az, hogy aki 
vakcinát szeretne, az regisztráljon a vakci-
nainfo.gov.hu-n, vagy a gyógyszertárban 
található regisztrációs nyomtatványon.

Türelem és bizalom: ez a két dolog, amit 
Mogyoród felnőtt háziorvosai kérnek a 
pácienseiktől. Küzdelmesek és túlzsúfol-
tak a mindennapjaik, ennek oka a koro-
navírus- járvány miatt megsokasodott 
teendőik. Dr. Hézinger Lajost csak né-
hány percre tudtuk utolérni telefonon: 
elmondta, hogy kora reggeltől késő estig 
dolgozik minden nap, és bár szívesen be-
számolna a napi elfoglaltságairól részlete-
sen is, nem teheti, mert mással kell foglal-
koznia. Dr. Fekete Ildikó szakított egy kis 
időt a Mogyoród Ma stábjára.

– A mindennapi betegellátás mellett mi 

szervezzük a koronavírus-gyanúsak tesz-
telését. Ezek nagyon sok adminisztrációs 
terhet rónak ránk. Akiknek jellemző tüne-
teik vannak, azokkal egy hosszú kérdőívet 
töltünk ki, természetesen telefonon. Ezt 
átadjuk az Országos Mentőszolgálatnak, 
akik felveszik a kapcsolatot a beteggel, 
kimennek hozzá mintát venni, vagy be-
hívják egy mintavételi helyre – fejtegette 
dr. Fekete Ildikó háziorvos. – Amikor 
valakiről kiderül, hogy pozitív, telefonon 
elmondom neki a legfontosabb tudniva-
lókat: milyen gyógyszerekkel enyhítse a 
panaszait, illetve hogy milyen tünetek-



Áprilistól változás lesz a mogyoródi Kígyó 
Patikában: dr. Dér Péter helyett Bánkutiné 
dr. Fekete Ágnes fogja vezetni a gyógy-
szertárat. A neve és az arca is ismerős a 
mogyoródiaknak, hiszen ő is már két éve 
dolgozik a itt, és lát el mindenkit jó taná-
csokkal.

Mosolygósan, kedvesen fogadja a pa-
tikába érkezőket Bánkutiné dr. Feke-
te Ágnes. Sok dolga van, mert a vevők 
többsége nemcsak gyógyszerért, de ta-
nácsért is jött. Ági pedig – hasonlóan dr. 
Dér Péterhez – mindenkit meghallgat, 
és eligazít a gyógyszerek és gyógyhatású 
készítmények világában.

– Nagyon szeretem a szakmám, és 
kifejezetten szeretek itt, Mogyoródon 
dolgozni. Két évvel ezelőtt kerültem 
ide, előtte Bagon és Hévízgyörkön 
voltam. Az egyetemet 2003-ban vé-
geztem el Szegeden, utána Budapesten 
expediál tam négy évet, mielőtt a gyer-
mekeim megszülettek volna. 2012-ben 
tértem vissza a munka világába. Hévíz-
györkön, egy kis, családias patikában 
helyezkedtem el, ahol szinte minden-
kit ismertem. Bár messze volt nagyon, 
de szerettem oda járni, egészen addig, 
amíg a tulajdonos el nem adta a gyógy-
szertárat, és meg nem változott min-

Új vezető 
a patikában

den. Szerencsére Péter épp akkor kere-
sett ide, Mogyoródra gyógyszerészt… 
– elevenítette fel a kezdeteket Ágnes. – 
Örömmel jöttem, mert tudtam, hogy itt 
nagyon sokat fogok tanulni. Most, hogy 
Péter elmegy, megpróbálom ugyanazt a 
vonalat tovább vinni, és nagy hangsúlyt 
fektetni a prevenció ra és a tanácsadás-
ra. A gyógyszertár továbbra is elérhető 
lesz telefonon, e-mailen és Facebookon 
keresztül is. A gyógyszer-összekészítés 
rendszere is jól működik, azt minden-
képp meg szeretnénk tartani. Különö-
sen fontos ez most a koronavírusos be-
tegek esetében.

Mostanában naponta legalább tucat-
nyian keresik fel a patikát koronavírusos 
szerettük, ismerősük gyógyszerei miatt. 
Annak ugyanis, akinek tünetei vannak, 
vagy pozitív lett a tesztje, már nem aján-
lott közösségbe mennie, mivel így soka-
kat megfertőzhet. A legjobb, ha megbíz 
egy közelben élő családtagot, vagy segít-

séget kér akár a családsegítőtől, akár az 
önkormányzattól.

– Segítség mindig van, csak merjünk 
kérni. Sokkal biztonságosabb mindenki-
nek, ha nem a beteg jön el személyesen a 
gyógyszereiért, hanem küld valakit maga 
helyett – biztatott a patikus. – A pácien-
sekkel pedig, akiknek a gyógyszert vi-
szik, minden esetben beszélek telefonon 
is, hogy minden tanács világos legyen.

A dolgok tehát olajozottan működ-
nek tovább, most már csak egy kérdés 
tisztázása maradt hátra: hova megy dr. 
Dér Péter?

Lehetősége adódott szakmailag előre-
lépni. Nehéz volt a döntést meghoznia, 
de az ajánlat visszautasíthatatlan volt, 
így április 15-ig maradt a patikában.

– Részletekbe nem mehetek bele, de 
azt elmondhatom, hogy a továbbiakban 
is betegellátást fogok végezni, kiegészül-
ve egyéb szakmai, számomra nagy kihí-
vást jelentő feladatokkal – árulta el.



20

Zsugonits Bálint Fő utcai szalonjában 
mindig jó a hangulat: akármilyen korú 
vendége is van, mindenkivel szinte 
azonnal megtalálja a közös hangot. 
Sokan a kellemes légkör miatt járnak 
hozzá, akár hetente, vagy kéthetente is.

– Nagyon fontos nekem, hogy aki 
idejön, az jól is érezze magát. A leg�a-
talabb vendégem néhány hónapos, a 
legidősebb pedig 93 éves. Persze ezek a 
végletek, a többség 18–27 év közötti, il-
letve rengeteg kis�ú is jár hozzám. Már 
az első vágásnál is arra gondolok, hogy 
egy hosszú távú kapcsolatot alapozunk 
meg, és van, akivel tényleg együtt ta-
láljuk ki, alkalomról alkalomra, hogy 
milyen frizura is passzol igazán hozzá 
– fejtegette Bálint. – Az üzletet a vendé-
gek igényeinek megfelelően bővítem: 
nemrég például hűtőt vettem az italok-
nak, és xbox-ot a játszani vágyóknak.

A kezdet – mint általában – neki sem 
volt könnyű. Egy évvel ezelőtt még egy 
közeli település egyik szalonjában dol-
gozott, bár már akkor is sokan jártak 
hozzá Mogyoródról – hiszen itt lakik, 

A motorját adta el, hogy 
saját üzlete legyen

Zsugonits Bálint példakép lehet 
a �ataloknak: mindössze húsz 
éves, és máris sikeres vállalkozá-
sa van,  fér� fodrász- és borbély-
szalonja közkedvelt a települé-
sünkön. Ez nem csoda, hiszen a 
mogyoródi �atalember közvet-
len, kedves személyisége sokakat 
magával ragad, a nála kialakuló 
spontán bulik pedig tovább fo-
kozzák a népszerűségét.

és itt is nevelkedett fel. A koronavírus 
első hulláma idején döntött úgy, hogy 
felmond a munkahelyén, és Mogyoró-
don próbál boldogulni. Először a For-
rásban helyezkedett el.

– Szerettem ott dolgozni, de úgy 
éreztem, nem illek oda teljesen. Én fér-
� fodrász és borbély vagyok, ott pedig 
kizárólag nők dolgoztak. Nagy álmom 
volt egy saját szalon, ami olyan, ami-
lyennek én megálmodtam. Amikor 
megtudtam, hogy a Fő utca pincesorán 
kiadó egy helyiség, ami ráadásul már 
régebben is fodrászat volt, megcsillant 
a remény. Bár nem egészen úgy nézett 
ki, ahogy én szerettem volna, ez mégis-
csak az én helyem lehet – emlékezett 
vissza a kezdetekre Bálint. – Volt egy 
nagyon drága motorom, azt eladtam, 
mert tudtam, hogy nem lesz olcsó mu-
latság. Gyermekkori álmom volt ez a 
jármű, de tudtam, hogy ha szintet sze-
retnék lépni, abba be kell fektessek. Vé-
gül karácsony előtt sikerült megnyitni 
– a koronavírus második hullámának a 
derekán. Hétfőn reggel, amikor kinyi-

tottam az üzlet ajtót, konkrétan 3000 
forint volt a zsebemben. Szerencsére 
jöttek a vendégek, és azóta is jönnek. 
Amikor húsvét után kiderült, hogy 
nyithatok, egy nap alatt tele lettem elő-
jegyzéssel.

A vendégek mellett Bálintnak arra is 
van ideje, hogy jótékonykodjon: legkö-
zelebb Zsákai Lénának, vagyis Lencsi-
nek tervez gyűjteni.

– Amikor hallottam, hogy kupako-
kat gyűjtenek neki, sajnáltam, hogy 
én nem tudok ehhez hozzájárulni. 
Eszembe jutott, hogy másképp viszont 
tudok nekik segíteni: lesz egy kitűzött 
nap, amikor nem kérek pénzt a haj- és 
szakállvágásért, az erre szánt összeget 
mindenki beteheti egy dobozba, amit 
este átadok a Zsákai családnak. Termé-
szetesen azt is sok szeretettel várjuk, 
aki nem szeretne vágatni, anélkül is 
lehet a dobozba dobni. Lencsi terápiá-
ja a solymári Borsóházban igen sokba 
kerül, remélem, hogy egy, vagy akár 
két kezelés árát is össze tudjuk gyűjteni 
nekik – fejtegette Bálint.
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Sport

Lesku Feri bácsi igazán régi motoros a 
kutyás világban: 1956-ban, mindössze 
10 évesen kezdett kutyázni, és ma már 
ő az egyik legidősebb kutyakiképző. 
Mogyoródra 1995-ben költözött, mi-
után leszázalékolták őt.

– Cipészként dolgoztam 33 évig, és 
nagyon furcsa volt, amikor nem kellett 
többé munkába járni. Egy évig találtam 
elegendő elfoglaltságot a házam körül, 
utána viszont úgy döntöttem: ismét be-
levetem magam a kutyázásba – emlé-
kezett vissza Feri bácsi.

A Polgármesteri Hivatalban öröm-
mel fogadták az aranykoszorús mes-
terkiképzőt, és örömmel segítették a 
kutyás szakosztály létrehozásában. Feri 
bácsi pedig belevetette magát a mun-
kába: meghirdette a lehetőséget az ön-
kormányzati újságban, és már az első 
találkozón is 34 érdeklődő volt.

– Már azon a nyáron bemutatót 
tartottunk a Szent László-héten. Ott 
találkoztam Szőcs Zoli mesterkikép-

zővel, aki öröm-
mel csatlakozott 
hozzánk. Később csatlakozott hoz-
zánk Ujhár Tamás bíró is. A szakosz-
tályban több kiképzőt is kineveltünk, 
erre büszke vagyok. Én már visszavo-
nultam, átadtam az iskolát a � atalabb 
korosztálynak. A rendezvényeken 
azonban kivétel nélkül ott vagyok – 
folytatta Feri bácsi. – Mindenkit szíve-
sen látunk, nem kell hozzá fajtatiszta, 
vagy munkakutya. Az a célunk, hogy 
az alapvető kutyás ismeretek a nagy-
közönség számára elérhetőek legye-
nek, a lehető legkisebb hozzájárulási 
díjért.

Emellett rendszeresen tartanak be-
mutatókat a környékbeli óvodákban 
és iskolákban, felléptek a Mogyoró(d)
feszten, és többször is ellátogattak test-
vértelepülésünkre, Madéfalvára is.

A kutyás szakosztály azonban több, 
mint egy látványosság, több, mint egy 
kutyaiskola: a tagok igazi közösség-

JUBILÁLT A KUTYÁS 
SZAKOSZTÁLY

Idén huszonöt éve alakult a Mogyoród KSK kutyás 
szakosztálya, az egyik első helyi sportközösség-
ként. A kezdetekről az egyik alapítót, Lesku Feri 
bácsit kérdeztük.

SZAKOSZTÁLY

ként rendszeresen összejárnak, törőd-
nek egymással, megülik az ünnepeket, 
a születésnapokat, névnapokat.
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FONTOS TUDNIVALÓK

Segélyhívás: 112
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Közérdekű

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

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

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

Mogyoródi lakosoknak: koronavirus@mogyorod.hu

Paulovics Géza polgármester: +3670/412-0247

Csányi József  +3630/958-1624
mogyoródi körzeti megbízott rendőr:  

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

Kukukkhegyi Polgárőrség: +3620/980-0095

Kistarcsai Rendőrőrs: +3628/470-801

Járőrszolgálat: +3670/263-4334

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

Polgármesteri Hivatal: +3620/540-716 
Dózsa György út 40. +3630/663-9801

Juhász Jácint Művelődési Ház:  +3628/440-730
Fóti út 18.  muvelodesihaz@mogyorod.hu

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

Szennyvízszippantás: +3620/934-9972

Víz-csatorna hibabejelentés: +3680/224-488
 +3627/511-511/2146/1

Elmű közvilágítás hibabejelentés  https://www.mtkke.hu/hiba

Gázszolgáltatás:  +3628/545-515
 +3693/500-500 
 godollo@magaz.hu 

Kurucz Mária: +3630/525-3643 

Mészáros Gusztáv: +3630/964-7032

Mogyorós KSK – Farkas Tamás +3630/914-9988

Szent László Általános Iskola  +3628/540-425

Pillangós Óvoda  +3630/663-9813

Gesztenyés Óvoda  +3630/663-9812

Laura Vicuna Katolikus Óvoda  +3630/542-9463

Dr. Kamarás József Egészségház Mogyoród, Fóti út 18.

Dr. Fekete Ildikó (háziorvos): 

Telefonszám: 
+3630/934-3118, 
+3628/440-058
e-mail: 
drfekete@mogyorodegeszseghaz.hu

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

Dr. Hézinger Lajos (háziorvos): 

Telefonszám: 
+3630/238-1483
+3628/440-057
e-mail: 
drhezinger@mogyorodegeszseghaz.hu

 

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

Dr. Mikó-Onyesták Zsófia 
(gyermekorvos): 
Telefonszám: 
+3630/663-9844 
+3628/999-600/103-as mellék
e-mail: mogyorodgyermek@gmail.com, 
gyermekorvos@
mogyorodegeszseghaz.hu

Rendelési idő: 
Hétfő: 9–12 óráig
Kedd: 14–17 óráig
Szerda: 9–12 óráig
Csütörtök: 
egészséges tanácsadás 10–12 óráig
betegrendelés 12–15 óráig
Péntek: 9–12 óráig

Dr. Szilágyi Emese
(fogorvos)
2-es számú körzet

Telefonszám: 
+3628/741-887

 

Rendelési idő: 
Hétfő: 7-13 óráig
Kedd: 10-16 óráig
Szerda: 7-13 óráig
Csütörtök: 10-16 óráig
Péntek: 7-13 óráig 

Dr. Nagy Dezső (fogorvos)
1-es számú körzet
Telefonszám: 
+3628/741-889

Rendelési idő: 
Hétfő: 12.30-18.30 óráig
Kedd: 7.30-13.30 óráig
Szerda: 14.30-20 óráig
Csütörtök: 7.30-20 óráig

Védőnői szolgálat  +3628/440-154

Varga Krisztina (védőnő)  +3620/311-7088 
 +3630/663-9808

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

Orvosi ügyelet  +3670/370-3104
(Gödöllő, Szabadság tér 3.)

Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)  +3628/507-600 
 +3630/396-2318

Tormay Károly  
Egészségügyi Központ  +3628/430-655
(Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.)  +3628/430-452

Fogtechnikus: Mádai Sándor  +3630/9314942

Kígyó Gyógyszertár +3628/440-158 
Gödöllői út 18.  +3630/952-5731
H-P: 8–19, Szo: 8–12 kigyomogyorod@gmail.com

ORVOSOK ÁLLATORVOSOK

KORONAVÍRUS-INFORMÁCIÓ

KÖZBIZTONSÁG

TEMETKEZÉS

ISKOLAI ÉS SPORTKÖRÖK
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