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Ismét kinyitott az ország. A gyerekek visszatérhettek 
az iskolába, a szállodák, éttermek és kávézók újra fo-
gadhatnak vendégeket, és a már-már a ruházkodásunk 

szerves részévé vált maszkot is levehetjük az utcán. 
Ezzel párhuzamosan megérkezett a jó idő, mintha a 

természet is örülne, hogy előbújhatunk otthonainkból, 
találkozhatunk a barátainkkal, élhetjük a megszokott éle-
tünket, újra tehetünk olyan dolgokat, amiket az elmúlt 
hónapokban nem. Furcsa a világ, nem? Most határtalan 
örömmel tölt el mindenkit, ami korábban természetes, 
megszokott, észrevehetetlen volt.

Jó dolog kimenni a Fő térre, megfürdetni arcunk a szik-
rázó napsütésben, feltűzni egy szalagot a májusfára vagy épp beállni a Jerusa-
lema táncot járók közé. Nagy élmény újra élőben hallani, ahogy a népdalkör 
énekel a trianoni ünnepségen. 

Újra nyár van, újra szabadok vagyunk. Vajon meddig? Erre a pontos választ 
talán senki sem tudja megmondani, a jövőbe nem lát bele még a legtudósabb 
ember sem. 

Én mindenesetre azon a véleményen vagyok, hogy amíg lehet, érdemes élvez-
ni a szabadságunkat, nemcsak a testünket, de a lelkünket is táplálni élmények-
kel, szeretettel, emberi kapcsolódásokkal. Újra felfedezni a környezetünket, időt 
tölteni szeretteinkkel, rácsodálkozni a mindennapjaink szépségére. És persze 
mindent megtenni azért, hogy ne térhessen vissza sem a vírus, sem annak bár-
milyen mutációja.

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Élvezzük a nyarat!

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

A Mogyoród Ma szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező anyagokat, cikkeket, olvasói leveleket közzététel esetén a 
szöveggondozáson túl a tartalomnak megfelelően szerkessze. • Készült: 2500 példányban. A lap ingyenes, minden mogyoródi háztartásba 
eljuttatjuk. Lapzárta minden második hónap 5-én, megjelenés 15-én.
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Novemberben bezárt az or-
szág: nemcsak az iskolásaink 
maradtak otthon, bezártak a 
színházak, mozik és könyv-
tárak, elmaradtak a koncer-
tek, de az önkormányzati 
rendezvények és díjátadások 
is. Nem táncolhattunk a 
Sportbálon, ahol az Év ifjú 
sportolója díjat szoktuk ki-
osztani, nem álltuk körbe 
a mindenki karácsonyfáját, 
ahol a legidősebb mogyoródi 
polgárt köszöntjük. Már cius  
14-én nem tudtuk átadni a 

Fél év bezártság után május elején végre visszaszorult a koronavírus-járvány, és az ország, ezzel 
együtt Mogyoród is lassú nyitásba kezdett. A májusfákat már együtt díszítettük, azt pedig, hogy 
a közterületen levehettük a maszkot, a Jerusalema tánccal ünnepeltük meg. Június negyedikén 
megtartottuk az év első hivatalos ünnepélyét, a trianoni megemlékezést, amelyen személyesen is 
részt lehetett venni, pedagógusnap alkalmából pedig 2021 első díját vehette át Nagy Éva Valéria, 
az Év Pedagógusa.

Kinyitott 
Mogyoród

Mogyoród Nagyközségért dí-
jat sem, ezeket azonban a ké-
sőbbiekben pótolni fogjuk. Ün-
nepelni ünnepeltünk együtt, 
Marosán Lászlónak köszön-
hetően, aki kitűnő online mű-
sorokat szervezett, alkalmaz-
kodva az új körülményekhez. 
Személyesen még sem talál-
kozhattunk, egészen május 
elejéig.

Májusfadíszítés
A májusfákat már együtt dí-
szítettük, bár szigorúan még 

kis csoportokban, és maszk 
mögé rejtőzve. Külön idő-
pontra érkezett mindenki: a 
sort az Élhetőbb Kukukkhe-
gyért Egyesület nyitotta, és a 
Mogyoródi Ifjúsági Testület 
zárta. A hagyományokhoz 
híven saját fát díszített töb-
bek között a Községünkért 
Mogyoródért Alapítvány, 
az önkormányzat, a Karikás 
Néptáncegyüttes, ahogy a 
baba-mama kör, az önkéntes 
tűzoltók és a Juhász Jácint 
Művelődési Ház is.

Jerusalema táncki-
hívás
Május végére elhagyhattuk 
a maszkokat is: most már 
csak a tömegközlekedési 
eszközökön és beltéren kell 
használni. A szabadságnak 
és a jó időnek örülve a Mo-
gyoródi Baba-Mama Családi 
Közösség és a zumbásaink 
elhatározták: részt vesznek a 
Jerusalema tánckihívásban. 
Anyukák és gyermekeik jár-
ták Master KG fülbemászó 
dallamára az örömtáncot a 

A hónap témája
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Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

www.kerepesvet.hu | e-mail:info@kerepesvet.hu |  facebook: KerepesVet
Kívánságra házhoz megyünk!

angyal templom előtti Falka 
József téren tartottunk meg.

– A trianoni trauma óta 
eltelt évtizedek alatt ha-
talmas volt a magyarság 
lemorzsolódása, de a nem-
zeti együvé tartozás érzése 
megmaradt. Nyelvünkben, 
barátsá gainkban, a korabeli 
fotókon és a szívekben. Az 
emlékezést vigyük ma ma-
gunkkal, őrizzük és építsük 
tovább kapcsolatainkban, 
és adjuk tovább a követke-

ző generációnak! – buzdított 
összefogásra Kamarás Zsu-
zsanna ünnepi beszédében. 
Majd a népdalkör és végül 
Török Tamás színművész is 
énekelt.

Pedagógusnapi 
köszöntés
Június első vasárnapján a 
pedagógusokat ünnepeljük: 
most már személyesen. Június 
7- én, hétfőn az önkormány-
zat meglátogatta a Gesztenyés, 
a Pillangós és a Laura Vicuna 

Katolikus Óvoda 
pedagógusait, és 
mindenkinek virá-
got és ajándékcso-
magot adott a jeles 
nap alkalmából. 
Délután a Mogyo-
ródi Szent László 
Általános Iskola 

tanárai következtek, akik egy 
igazi olasz vacsorát kaptak 
ajándékként a Kamarás Klast-

rom House-ban, ahol a sokak 
által ismert séf, Pietro főzött 
nekik. Átadták az Év Pedagó-
gusa díjat is, amelyet Nagy Éva 
Valéria kapott meg. Éva néni 
1984 óta tanít az iskolában. 
Sokoldalú, munkájára igényes 
tanító, aki rengeteg módszert 
elsajátított annak érdekében, 
hogy minél színvonalasabb 
pedagógusi munkát végezzen 
az évtizedek során.

Fő téren és a Hungaroring 
bejárata előtt.

Trianoni megem-
lékezés
Hosszú idő után június 4-én 
tartottuk meg az első olyan 
önkormányzati rendezvényt, 
ahol személyesen is részt le-
hetett venni. Néhányan éltek 
is a lehetőséggel, és eljöttek a 
trianoni békeszerződés alá-
írásának 101. évfordulójára, 
amelyet hagyományosan a 
Mogyoródi Szent Mihály fő-
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Közérdekű adatok
Tudomásul vette a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai 
Zrt. által készített jelentést, amely a Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzatánál és a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalnál a köz-
érdekű adatok megismerésére vonatkozott. Támogatta a jelentés 
szerinti hiányosságok rendezését, és felkérte az önkormányzat 
költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak vezetőit, 
hogy az elektronikusan közzéteendő közérdekű adatok közzé-
tételéről a jogszabályban meghatározott módon intézkedjenek. 
(102/2021)

Rendőrségi ügyek
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdé-
se alapján Szigeti János rendőr alezredes úr Gödöllői Rendőrka-
pitányság kapitányságvezetői kinevezését támogatta. (103/2021.)
A Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évben végzett munkájáról 
szóló, az előterjesztéshez mellékelt beszámolót pedig elfogadta. 
(104/2021.)

Résztulajdon vásárlása
Megvásárolta az önkormányzat a 
– Mogyoród, 680 hrsz.-ú, természetben 2146 Mogyoród, Közép-
ső Homoki utca 71. és Kamillás utca 2. alatti, kivett hétvégi ház, 
udvar megnevezésű ingatlanban Jámbor Andrásné és Tóth Fe-
renc Istvánné tulajdonosok 651/7812 eszmei tulajdoni hányadát. 
(106/2021.)
– A Mogyoród, 682 hrsz.-ú, természetben a Gödöllői út 150. és a 
Középső Homoki utca 75. alatti, kivett udvar, üdülő megnevezésű 
ingatlanban Vinczenti Renátó Gábor és Vinczenti Liliána Anetta 
tulajdonos 245/850 eszmei tulajdoni hányadát. (107/2021.)

Határozat módosítása
A 74. számú előterjesztés 1. mellékletének megfelelően módo-
sította a Mogyoród Nagyközség településszerkezetéről szóló 
410/2017. (IX. 13.) határozatát. (108/2021.)

Ingatlanügyek
Mogyoród Nagyközség hatályos településrendezési eszközeinek 
módosításának előkészítését az alábbiak szerint támogatta:
1. A külterület 0343/64 helyrajzi számú ingatlanon új, 22 méter 
széles gyűjtőút és a telek fennmaradó részén védőfásítás kiala-
kítása.
2. A külterület 056/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő, Z jelű vá-
rosi közpark övezet méretének csökkentése és részbeni áthelye-
zése. 
3. A 058/4 helyrajzi számú ingatlan övezeti átsorolása Gkszl öve-
zetből Lke4 jelű kertvárosias lakóövezetbe.

Ez történt az önkormányzatnál 
áprilisban

4. A Szent László Kilátó és Kápolna környékén az Má-vl övezet-
ben 6 méter széles új megközelítő út és parkoló lehetőségének a 
biztosítása.
5. A külterület 068/21, 068/22 és 068/24 helyrajzi számú ingat-
lan övezeti átsorolása Gip3 építési övezetből Lke8 kertvárosias 
lakóövezetbe, a 068/25 helyrajzi számú ingatlan egy részén Vt1 
településközpont vegyes építési övezet kialakítása, a Gip3 övezet 
mellett. 
6. A HÉV-nyomvonal, Gödöllői út közötti közlekedési terület 
kiszabályozása a vasúti terület mentén a lakóterület feltárása ér-
dekében, az 526, 527, 529, 530, 531, 532 helyrajzi számú ingatla-
nokat érintően.
7. A belterület 564 helyrajzi számú ingatlan övezeti átsorolása 
Lk1 kisvárosias beépítési övezetből Vt1 településközpont vegyes 
övezetbe. 
8. A külterület 0178/19 helyrajzi számú ingatlan övezeti átsorolá-
sa Má-f övezetből K-Trk1 övezetbe. 
9. A belterület 864/4 és 869/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő 
magánút kialakítás lehetőségének a törlése. 
10. A külterület 0114/16, 0114/23,0114/24, 0114/25 és 0114/26 
helyrajzi számú ingatlanok övezeti átsorolása Má-f övezetből 
Lke9 kertvárosias lakóövezetbe, valamint a 0144/4, 0114/10-14 
helyrajzi számú ingatlanokat érintő Gkszl építési övezet helyett 
településközpont vegyes (Vt) övezet kialakítása. (111/2021.)
Tervezési szerződést kötött a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel a te-
lepülésrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumen-
táció elkészítésére a korábbi 110/2021. (IV.6.) sz. rendkívüli 
polgármesteri határozat szerinti szerződéssel együtt, összesen 
9 440 000 forint+áfa értékben.

Közterület-használat 
Módosította a közterületek használatáról szóló 23/2013. (X.31.) 
önkormányzati rendeletet. (105/2021.) 

Rendelet módosítása
Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete nevében megalkotta 
a 7/2021. (IV.6.) önkormányzati rendeletet Mogyoród Nagyköz-
ség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2017. (IX.18.) rendeleté-
nek módosításáról. (109/2021.)

Tervezési ajánlat
Mogyoród Nagyközség hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítására a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező 

Önkormányzati hírek
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Ez történt az önkormányzatnál 
áprilisban Továbbra is veszélyhelyzet van az országban, így a képviselő-testület nem ülésezik, a döntése-

ket Paulovics Géza polgármester hozza. Április hónapban főként ingatlan-ügyeket rendezett el.

Sportlétesítmények díja
A Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásába tartozó önkormányzati 
sportlétesítményeket csak az elfogadott és érvényes üzleti tervé-
ben meghatározott ellenszolgáltatás, a használati díj megfizetése 
ellenében lehet használni. (118/2021.)

Év pedagógusa
2021. évben az „Év pedagógusa” díjat és az ezzel járó bruttó 
502 200 forint díjat Nagy Éva Valéria pedagógusnak adományoz-
ta. (119/2021.)

Fogtechnikus számlája
Mádai Sándor fogtechnikus mint Bérlő kérelmezte a díjai csök-
kentését, a polgármester pedig felhatalmazta Trabalka Szilvia 
alpolgármestert, hogy ez ügyben egyeztető tárgyalásokat folytas-
son vele. (120/2021.)

Szabályzat módosulása
A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosult: kiegészült az Alapító okirat keltével és 
számával, beépítették a Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 
járó munkaköröket, és a Hivatal alaptevékenységét meghatározó 
jogszabályok aktualizálásra kerültek. (121/2021.)
 
Névhasználat engedélyezése
Engedélyezték Szokolai Balázs egyéni vállalkozónak a Mo-
gyoród név használatát a mogyorodifavago.hu domainhez. 
(122/2021.)

Rendelési idő
Jóváhagyta a gyermekorvosi rendelési idő módosítását, valamint 
a mindenkori nyári szünet idejére életbe lépő szerdai és pénteki 
betegrendelés időpontjának változását. (123/2021.)

Orvosi ügyelet
A központi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében szerződést kö-
tött a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel. (125/2021.)

Ingatlan-értékesítés
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő, 
Ober János Sportcentrum érintett 1555/17 és 0350/17 helyrajzi 
számú ingatlanjait a Mogyoródi Önkormányzat pályáztatás útján 
értékesíteni kívánja. (127/2021.)

Kft. ajánlatát fogadta el, és kötötte meg velük a véleményezési 
dokumentációra a bruttó 5 334 000 forint értékű tervezési szer-
ződést. (110/2021.)

Új művelődési ház
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata képviseletében a Mo-
gyoródi Művelődési Házzal kapcsolatos valamennyi előterjesztés, 
illetve az Arche-Accord Kft.-vel való kötelezettségvállalás ügyé-
ben Trabalka Szilvia alpolgármester jár el, amely eljárásra jelen 
határozat szolgál alapul. (112/2021.)

Együttműködés a MÁV–HÉV Zrt.-vel
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata képviseletében a MÁV–
HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. 1373/2021/HEV sz. alatt iktatott 
Együttműködési Megállapodását aláírta. (113/2021.)

Weboldal karbantartása
A mogyorodma.hu weboldal technikai karbantartásával kapcso-
latos teendőket ezentúl a Micron Kft. látja majd el. (114/2021.)

Belterületbe vonás
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárult, hogy 
– a Mogyoród, 2560 helyrajzi számú, összesen 902 m2 nagyságú 
„kivett udvar és rendezetlen funkciójú épület” megnevezésű ingat-
lan a helyi építési szabályzat szerint Lke7 építési övezetbe tartozó 
belterületi telekké alakuljon, (115/2021.)
– a Mogyoród, 058/9 helyrajzi számú, 1 7045 m2 nagyságú, a helyi 
építési szabályzat szerint Gkszl jelű építési övezetbe tartozó ingat-
lan belterületi telekké alakuljon; 
– a Mogyoród, 058/10 helyrajzi számú, 5260 m2 nagyságú, a he-
lyi építési szabályzat szerint Z jelű építési övezetbe tartozó ingatlan 
belterületi telekké alakuljon. (116/2021.)
– a Mogyoród, 0160/35 helyrajzi számú, 2679 m2 nagyságú, a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Ma-á jelű építési övezetbe tartozó 
ingatlan belterületi telekké alakuljon, (117/2021.)
– a Mogyoród, 0182/25 helyrajzi számú, összesen 2319 m2 nagy-
ságú „legelő” megnevezésű ingatlan a helyi építési szabályzat sze-
rint Lke6 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon, 
(124/2021.)
– a Mogyoród, Bolnoka utca 59. sz. alatt lévő, 2133 helyrajzi szá-
mú, összesen 758 m2 nagyságú, „kivett gazdasági épület, udvar” 
megnevezésű ingatlan a helyi építési szabályzat szerint Lke6 építési 
övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon. (126/2021.)
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Költségvetés módosítása
Módosult az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szó-
ló 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet és a 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet. 
(131/2021., 152/2021)

Ingatlan ügyek
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárult, 
hogy 
– a Mogyoród, 0160/135 helyrajzi számú, összesen 4313 m2 
nagyságú, „legelő” megnevezésű ingatlan a helyi építési szabály-
zat szerint Vt4 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakul-
jon, (132/2021.)
–  a Mogyoród, 0180/55 helyrajzi számú, ,,legelő”, a 0180/58 
helyrajzi számú, ,,legelő” és a 0180/59 hrsz.-ú, „legelő és lakóház 
megnevezésű, összesen 8417 m2 nagyságú ingatlanok a helyi 
építési szabályzat szerint Lke6 építési övezetbe tartozó belterü-
leti telkekké alakuljanak, (135/2021.)
– a Mogyoród, 0220/7 és a 0220/8 helyrajzi számú, a helyi építési 
szabályzat szerint jelenleg K-Trk3 jelű övezetbe tartozó telkek 
belterületi telkekké alakításához. (137/2021.)
– a Mogyoród, 0220/9 és a 0220/10 hrsz.-ú, a helyi építési sza-
bályzat szerint jelenleg K-Trk3 jelű övezetbe tartozó telkek bel-
területi telkekké alakításához, (138/2021.)
– a Mogyoród, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10 helyrajzi számú 
telkek, illetve az azokból kialakuló belterületi ingatlanok által 
meghatározott telektömbben a helyi építési szabályzat szerin-
ti telkek összevonásához és megosztásához (újraosztásához) 
úgy, hogy azokból 1 hektárnál kisebb beépítetlen telkek és az 
azok megközelítéséhez szükséges magánutak alakuljanak ki, 
(139/2021.)
– Mogyoród, 058/9 helyrajzi számú 1 7045 m2 nagyságú, a helyi 
építési szabályzat szerint Gkszl jelű építési övezetbe tartozó in-
gatlan belterületi telekké alakuljon, (144/2021.)
– a Mogyoród, 058/10 helyrajzi számú, 5260 m2 nagyságú, a he-
lyi építési szabályzat szerint Z jelű építési övezetbe tartozó ingat-
lan belterületi telekké alakuljon. (145/2021.)

Új vezető a Nonprofitnál
Biró Péter lett a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Feladatait 
határozott idejű  munkaviszonyban látja el 2021. június 1-jétől 

Májusi rendeletek
Fontos rendeletek születtek májusban: a polgármester döntött arról, hogy felújítják a csa-
ládsegítő tetejét, hogy hány 3 éven aluli gyermeket vehetnek fel az óvodába, támogatja a 
hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését és egy Mogyoródról készülő filmet is. 

legkésőbb 2021. november 30-ig. Helytállása esetén az Önkor-
mányzat külön határozatban bízhatja meg  további időszakra. 
Helyettesének Kiss Lajost nevezték ki. (133/2021., 136/2021.)

Ügyvédi megbízás
A Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője, Juhász László által indí-
tott munkaügyi perben dr. Suhai Szabolcs egyéni ügyvéd képvi-
seli a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-t, aminek 
fedezetét az Önkormányzat biztosítja meghatározott mérték-
ben. (134/2021.)

Sikeres pályázat
1) A Mogyoród 1979 helyrajzi számú, 1013 m2 nagyságú, „ki-
vett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra kiírt értékesíté-
si pályázatot Palkó Alíz és Tóth Attila nyerte el, akik 12 700 000 
forintot ajánlottak érte. (140/2021.)
2) A Mogyoród 97/1 helyrajzi számú, 578 m2 nagyságú, „kivett 
lakóház, udvar” művelési ágú ingatlanra kiírt értékesítési pályá-
zatot Kurucz Anikó nyerte, aki 6 100 000 forintot ajánlott érte. 
(141/2021.)

Alapítványi beszámoló
A Mogyoród 1074 Közalapítvány részére a 30-68/2020 azono-
sító számú támogatási szerződés alapján 2020. évben nyújtott, 
308 000 forintot összegű önkormányzati támogatási összeg 
megadott célra történő felhasználásáról, elszámolásáról való 
alapítványi beszámolót elfogadta. (142/2021.)

Családsegítő teteje
Felújítják a Családsegítő épületének tetőszerkezetét, a munkála-
tok elvégzésére ajánlatokat kért be, és az összességében legked-
vezőbb ajánlatot adóval szerződést köt.  (143/2021.)

Tanulmányterv elfogadása
A Morvai Tamásné által benyújtott, a 0335/37 és 0335/39 hely-
rajzi számú területre vonatkozó telepítési tanulmánytervet elfo-
gadta, az ingatlanok átminősítése tárgyában a településrendezé-
si szerződést aláírta. (146/2021.)

Gyermekétkeztetés finanszírozása
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek déli meleg főét-

Önkormányzati hírek
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Májusi rendeletek
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Mogyoród KSK
Elfogadta a Mogyoródi Községi Sportkör 1 022 850 forint ösz-
szegű, 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 
beszámolóját. (157/2021.)

Protestáns segélyszervezet
Elfogadta a Magyar Protestáns Segélyszervezet 2020. év első fél 
évéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, és az Önkor-
mányzat által a 2020. évben részére biztosított 9 232 422 forint 
támogatás fel nem használt részét – 2 815 518 forintot, 2021. má-
jus 19-i dátummal bevételezte. (158/2021.)

Pénzmaradvány sorsa
Az Önkormányzat pénzmaradványát 693 170 951 forintban ha-
tározta meg, amelyből 513 350 438 forint már visszatervezésre 
került az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében. 
A fennmaradó 179 820 513 forintból 124 212 834 forint kötele-
zettségvállalással terhelt maradvány, 55 607 679 forint szabad 
maradvány, amelyet működési tartalékba helyezett. (159/2021.)

Zárszámadás
Elkészült a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának rende-
lete a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról. (160/2021.)

Igazgatási szünet
A Polgármesteri Hivatal 2021. július 1–5. között (első mun-
kanap: július 6.), valamint 2021. augusztus 9–13. között (első 
munkanap: augusztus 16.) zárva tart. Az igazgatási szünetekben 
kizárólag haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügy intézésé-
re van lehetőség, ez esetben 8–16 óráig a 06/30-663-9803-as te-
lefonszám hívható. (26/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet)

kezésének biztosítására 450 000 forint keretösszeget különített 
el, és felkérte a Mogyoród Nonprofit Kft.-t, hogy az étkeztetés-
ben működjön közre. (147/2021.)

Film Mogyoródról
Hatrészes dokumentumfilmet készít Mogyoródról az Anarva 
Film Kft. Az ,,Elmesélt történelem–Mogyoród” hozzájárul a te-
lepülési imázsértékek fenntartásához, a hagyományok tovább-
viteléhez és ezek megismertetéséhez. Az önkormányzat bruttó 
533 400 forint támogatást biztosít a projekthez. (148/2021.)

Könyvvizsgáló megbízása
Kovács Gézáné egyéni vállalkozó végzi el a Mogyoród Turiszti-
kai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság könyv-
vizsgálatát. (149/2021.)

Gyermekvédelmi feladatok
A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló átfogó értékelést elfogadta, és megküldte a gyámható-
ság felé. (150/2021.)

Vis maior támogatás
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A 
Mogyoród-patak partfalának a Dózsa György út 58. ingatlant 
érintő – esőzések okozta – „vis maior” jellegű suvadásának hely-
reállítása 48 406 000 forint értékben. (151/2021.)

Szociális ellátás
Módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 31/2013. számú önkormányzati rendeletet, ugyanakkor az in-
tézményi térítési díjban nem történik változás idén. (153/2021.)

Nonprofit beszámolója
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi 
beszámolóját – 10 128 000 forint adózott eredménnyel és 
204 673 000 forint mérlegfőösszeggel elfogadta. (154/2021.)

Pillangós óvoda
Elfogadták a Mogyoródi Pillangós Óvoda 2021–2022. nevelé-
si évre tervezett Munkatervét. (155/2021.) Támogatja a 2021–
2022. nevelési év folyamán 3. életévét betöltő gyermekek 3 éves 
koruk előtt történő felvételét. A 8 csoportban 6 olyan gyermek 
lehet, aki a nevelési év folyamán tölti be a 3. életévét. (156/2021.)

Cím: Mogyoród, Fóti út 99.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 9-17 óráig; szombat 9-12 óráig

Márkás női ruhák és férfi pólók
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rossz idő miatt folyamatosan 
tolódott, végül 2021. január 
elején kezdődött meg. On-
nantól viszont rohamléptek-
kel haladnak: mostanra már 
tető alatt van az épület.

– A támogatásból ráadá-
sul berendezést is tudunk 

majd vásárolni, és ha minden 
jól halad, akkor november 
30-ra készen leszünk. Ha az 
engedélyeztetéssel sem lesz 
probléma, akkor a tervezett-
nél hamarabb, 2022 tavaszán 
megnyithatjuk a kapukat” – 
árulta el Paulovics Géza pol-
gármester.

Az önkormányzat még 
2019 szeptemberében döntött 
arról, hogy a bölcsőde bizton-
ságosabb megközelíthetősége 
érdekében lámpás gyalogosát-
kelőt létesít a Fóti út – Mátyás 
király út kereszteződésében. 
A kivitelezési munkákra 2021 
júniusában kötnek szerződést.

A VEKOP-projekt
A VEKOP, vagyis a ,,Gyalog-
szerrel felfedezni a Budapest 
környéki hegységek és a Gö-
döllői-dombság turisztikai 
termékkínálatát” című pályá-
zat még 2016-ban kezdődött 
meg. Az elnyert 129 millió 
forint támogatáshoz az önkor-
mányzat további 45-47 millió 
forint önerőt biztosított, ebből 
több turistalátványosságra is 
futotta: felépült a Szent László 
Emlékhely és Látogatóköz-
pont, a Természetes Energia 
Állomás pihenőépülete és egy 
szélmalom, valamint megújult 
a Szent László Kilátó-Kápol-
na, és készül egy mezítlábas 
ösvény is.

– A szélmalom műszaki át-
adása megtörtént, jelenleg az 
esztétikai és műszaki hibák-
javítása zajlik. Az emlékhely 
kilencvenszázalékos készült-
ségben van, a csapadékelve-
zetésen dolgoznak épp. Június 
közepére-végére az is elkészül. 
A kilátó felújításánál adódott 
néhány technikai probléma, 

Bölcsőde
Régóta tervezi az önkormány-
zat egy új bölcsőde építését, és 
2019-ben 192 millió forint tá-
mogatást is nyert hozzá, majd 
később még egy pályázatot 
nyert, amellyel az önrészt 
egészítették ki. Az építkezés a 

Tovább épül és szépül a tele-
pülésünk: ebben az évben is 
örülhetünk egy új bölcsődének, 
buszmegállónak és több új turis-
talátványosságnak. A munka már mindenütt folyamatban van, és 
legkésőbb az év végén már élvezhetjük is a gyümölcsét.

Beruházások 
az idei évben

Önkormányzati hírek
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ami miatt a munka hosszabb 
ideig állt. Pár hete viszont 
folytatódott a vakolással, majd 
belső munkálatok következ-
nek. Megújítják a lépcsőt, 
napelemet szerelnek fel, és 
még több mint három hetes 
ácsmunkára is szükség van. 
Előreláthatóan július közepé-
re-végére készül el – fejtegette 
Zachár Zsolt, a Mogyoród Tu-
risztika Kft. vezetője, a projekt 
felelőse. 

– Mindezek után engedé-
lyeztetési eljárás következik, 
így a nagyérdemű leghama-
rabb ősszel veheti birtokba az 
új látványosságainkat.

Megújuló épületek
Az óvodai szünetben kezdő-
dik a Gesztenyés óvoda kony-
hájának felújítása: erre még 
tavaly nyert pályázati pénzt az 
önkormányzat.

– A teljes konyhát felújít-
juk, kicseréljük a burkolatot, 
a villany- és vízvezetéket, új 
eszközök kerülnek a kony-
hába – fejtegette Paulovics 
Géza polgármester. – A csa-
ládsegítő épülete pedig még 
ebben az évben új tetőt kap, és 
a nyílászárókat is kicseréljük. 
A szomszédban, a Hangya 
teraszon és pincében is mun-
kálatok folynak. Ez az épület 
az önkormányzat tulajdona, 
és évről évre renoválták saját 
forrásból.

– A Mogyoród Turisztika 
Kft., az önkormányzat és a 
Mogyoródi Ifjúsági Testület 
közösen dolgozik a közösségi 
tér megszépítésén. A terasz 
új raklapbútorokat kapott, 
amelyeket nemrég szereltünk 

össze. A pincében 
sok dolgunk volt: a villany- és 
vízvezetéket cserélni kellett, 
a pinceboltozat alját javítani, 
megoldottuk a hűtést, a fűtést 
és a szellőzést: a klíma mellett 
komplett szellőztetőrendszer 
került ide – folytatta a polgár-
mester.

Fejlődő tömegközleke-
dés
Jó hír a tömegközlekedéssel 
járóknak, hogy idén két fej-
lesztés is történik. A Kukukk-
hegy új buszmegállót kap a 
Max Design Kft. jóvoltából. A 
cég a saját területéből átadott 
egy darabot az önkormányzat 
részére, amelyen buszmegál-
lót épít a kukukkhegyieknek.

– Sok jót kaptunk Mogyo-
ródtól, mi is szeretnénk viszo-
nozni a pozitív hozzáállásukat. 
Kukukkhegyet sokan lakják, 
fontos, hogy itt is megálljon a 
Volán-busz – fejtegette Balázs 
Ferenc ügyvezető.

A MÁV–HÉV Zrt.-vel kö-
tött megállapodás alapján el-
kezdődött a HÉV-állomásnál 
lévő buszforduló rendbetétele. 
Június hónapban tervezik par-
kosítani, illetve a közepébe egy 
– a főtérihez hasonló – Mo-
gyoród feliratot helyeznek el.
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Utak felújítása
Természetesen az utak felújí-
tása és építése is folytatódik.

– Az elkövetkezendő há-
rom évben szeretnénk még 
új művelődési házat építeni, 
emellett az utak felújítása és 
a vízelvezetés megoldása lesz 
a fókuszban – jelentette ki  

Paulovics Géza. – Nemso-
kára kezdődik a Jégvirág, a 
Borvirág, a Borsó és a Vörös-
marty utca felújítása, ami-
vel őszre fogunk elkészülni. 
Emellett újabb vis major tá-
mogatásokra adtunk be ké-
relmeket, amelyekből a pa-
tak medrét, a vízelvezetést és 
a károsodott utakat hozzuk 
majd rendbe. Szeretném, ha 
néhány éven belül a mogyo-
ródi utak 80-90 százalékán 
betonburkolat lenne. Fo
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Ő lenne a legidősebb mogyoródi lakos, ha még otthon élne, több száz fiatal nevelődött fel a kezei alatt, 
és neve már-már fogalommá vált településünkön. Bodrogi tanár nénit  a piliscsabai idősek otthonában 

köszöntöttük fel a 97. születésnapján, és elbeszélgettünk vele a mogyoródi éveiről.

Bodrogi Imréné született 
Endrey Melánia, vagy ahogy 
Mogyoródon mindenki is-
meri, Bodrogi tanár néni egy 
jelenség, még 97 évesen is. 
Már a megjelenése is elegan-
ciát, kedvességet és nyugalmat 
sugároz – pedig az elmúlt idő-
szak neki sem volt könnyű. 

Civil élet

Szeretet veszi körül
Mivel egy idősek otthonában, 
a piliscsabai Nagyboldogasz-
szony-házban lakik, így a 
koronavírus alatt ő is el volt 
zárva a szeretteitől. Persze 
minden héten látogatták: sze-
rencséjére épp az ablaka alatt 
fut el egy gyalogoshíd, így 

legalább távolról tudtak be-
szélgetni. Most azonban, hogy 
kinyitott az ország, ő is kimoz-
dult: egy kicsit vendégeskedett 
az egyik lányánál, és a Mogyo-
ród Mát is fogadta, hogy fel-
köszönthessük őt. A szigorú 
járványügyi szabályok miatt 
az otthon aulájában találkoz-

hattunk, így viszont tanúi le-
hettünk annak, milyen nagy 
szeretet veszi körül Melánia 
nénit. Mindenkinek felderült 
az arca, aki csak arra járt a be-
szélgetésünk alatt, és a tanár 
néninek mindenkihez volt 
egy kedves szava, egy meghitt 
mosolya, egy érintése.

Felköszöntöttük 
Bodrogi tanár nénit
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Jó egészségnek  
örvend
– Jól vagyok és jól érzem 
magam. Szeretek itt lenni, itt 
mindig történik valami, min-
den napra van valamilyen 
programom. Van egy szép 
szobám csodás kilátással, és 
szép nagy a kert. Kell ennél 
több? Én akartam idősek ott-
honába költözni, mivel egyre 
nehezebb volt már nekem 
egyedül. Az újságban láttam 
meg a piliscsabai otthon hir-
detését. Számomra fontos 
volt, hogy egyházi fenntar-
tású, mivel az egész életem 
átszövi az istenhit – fejteget-
te. – Amikor bekerültem ide, 
akkor nem voltam túl jól: epe-
hólyag-gyulladással kezeltek. 
Az is kétséges volt, hogy meg-
érem a következő évet. Most 
már azonban rendbe jöttem és 
kikerekedtem, bár még min-
dig szigorú diétán élek. A régi 
házam még megvan, az egyik 
gyermekem tartja karban, és 
terveim szerint a nyáron töl-
tök egy kis időt Mogyoródon, 
és találkozom a régi barátaim-
mal.

Vallásos gyermekévek
A vallásosság a tanárnő egész 
életét végig kísérte. Hódme-
zővásárhelyen született 1924-
ben, egy nyolcgyermekes 
római katolikus értelmiségi, 
jogász család második gyer-
mekeként. Édesapja hosszú 
éveken át volt hódmezővá-
sárhelyi egyházközség világi 
elnöke. Elemi iskoláit szülővá-
rosában végezte, polgáriba pe-
dig a Szent Domonkos Rendi 

Nővérekhez járt. Baján a Mi 
Asszonyunk Szegény Iskola-
nővérek Intézetében folytatta 
tanulmányait, majd Szegeden 
szerzett diplomát a Tanárkép-
ző Főiskolán. Amikor a tanári 
pályáján elindult, visszatért a 
Szent Domonkos Nővérek-
hez, itt kezdett el tanítani 1947 
szeptemberében. Az iskolák 
államosítása után – mivel 
személyi lapján a „klerikális 
beállítottságú” jelző szerepelt 
– egy fiúiskolába helyezték 
át. 1947-ben férjhez ment, de 
nyugalmuk nem tartott so-
káig, mivel férjét a fennálló 
rendszer jóvoltából egy évre 
bebörtönözték. Szabadulása 
után 1952-ben a fiatal házas-
pár Ildikó nevű kislányukkal 
végleg elköltözött Vásárhely-
ről. Mivel a férje Budapesten 
kapott állást, ezért Pest kör-
nyékén próbáltak lakhatást 
találni. 

Miért éppen  
Mogyoród?
– Nagyon tetszett Mogyo-
ródban, hogy a falubeli 

emberek idegenként is „di-
csértessékkel” köszöntöttek 
minket. Először Tóthéknál 
a Dózsa György úton, majd 
Örököséknél a Tormavégben 
laktunk. Itt született Enikő 
lányunk 1954-ben. Ezután 
felvettük a pedagógushitelt, 
és 1960-ban a HÉV-állomásra 
költöztünk, ahol Imre fiunk 
született. A férjem, bár jo-
gász végzettsége volt, műsze-
részként dolgozott Gödöllőn 
– emlékezett vissza Bodrogi 
tanár néni. – A Mogyoródi 
Általános Iskolában magyart 
és éneket tanítottam, és az 
énekkart vezettem. Sokakat 
tanítottam, diákom volt a pol-
gármester, Paulovics Géza, 
az alpolgármester Trabalka 
Szilvi édesapja, Holló Mik-
lós, aki később tanácselnök, 
majd polgármester lett… 
Mindegyik diákomra emlék-
szem, és mindenkit nagyon 
szerettem. Együtt tanítottam 
Mattyasovszky Ilonkával, Sik-
lósi tanár nénivel, Szőnyi taní-
tó bácsival, Érseki Ilonkával. 
Jó kis csapat voltunk. Nagyon 

szerettem tanítani. Mindenki-
vel meg lehetett találni a közös 
hangot, és meg is próbáltam.

Mindenki tanár nénije
Bodrogi tanár néni aktívan be-
kapcsolódott az iskolán kívül 
folyó kulturális életbe, 1957-
ben népi esztrádműsort ren-
deztek a fiatalokkal, amelyet 
háromszor is előadtak a mű-
velődési házban. Ennek a be-
vételéből alapozták meg a köz-
ségi könyvtárat, ahol a tanárnő 
könyvtárosként is dolgozott. A 
mogyoródi gyerekeket rend-
szeresen bérletes operaelő-
adásokra és igényes színházi 
bemutatókra vitte. Két évvel 
tovább tanított, hogy az utol-
só osztályát végig tudja vinni. 
Összesen 34 év és 100 napot 
tanított, ebből Mogyoródon 
29 évet és 100 napot töltött. 
A mogyoródiak természete-
sen tisztelettel és szeretettel 
hálálták meg az értük végzett 
munkáját: 2003-ban díszpol-
gári címet is kapott Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testületétől.
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Civil élet

bevetésen
Polgárőrök

Ötvennyolc mogyo-
ródi lakos önkén-

tes alapon, fizetés 
vagy egyéb juttatás 

nélkül segít meg-
őrizni Mogyoród 

közbiztonságát: ők 
a polgárő reink. Két 
egyesület is műkö-

dik a településen: a 
Kukukkhegyi Pol-

gárőr Egyesület és a 
Mogyoród Polgárőr 
Egyesület. A vezető-
ikkel beszélgettünk 
az önkéntesen vál-

lalt munkájukról.
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utcán járőrö-
zünk. A gyanús au-
tókat is követjük, ők általában 
el is hajtanak innen – fejteget-
te Papp Dénes, a Mogyoród 
Polgárőr Egyesület vezetője. 

Akkor és most
Dénes majdnem a kezdetek-
től tagja a polgárőrségnek, és 
bizony régen egészen más-
képp működött minden, mint 
most.

– Akkoriban még a saját au-
tónkkal járőröztünk, és örül-
tünk, ha az üzemanyagot ki-
fizette valaki. Ma már szolgá-
lati autónk van, támogat min-
ket a megye és az önkormány-
zat is – folytatta Papp Dénes. – 
Amikor megkezdjük a szolgá-
latot, jelenteni kell az országos 
központba: mindent nyilván-
tartanak. Az ország egész te-
rületén be lehet osztani min-
ket, segítettünk már Domony 
vagy Aszód környékén eltű-
nésnél. Harmincketten va-
gyunk az egyesületben, mind-
annyian jó barátok.

A covid kedvez  
a betörőknek
– A legtöbbször mégis a betö-
réseknél járunk el: többször is 

Furcsa esetek
A Kukukkhegyen eredetileg 
hétvégi házak voltak, az utób-
bi években azonban egyre 
több az állandó lakosa, és ezzel 
együtt egyre több a betörés is.

– Nagyon trükkös megoldá-
saik vannak: például maguk-
kal hoznak egy gyereket, akit 
a kutyaajtón keresztül bekül-
denek a házba. Volt egy épít-
kezés, ahonnan éjszaka elvit-
ték a teljes állványzatot – foly-
tatta Fürst István. – Mi hu-
szonhatan vagyunk, és min-
dennap járőrözünk napköz-
ben és éjszaka is. Nagyon fon-
tos, hogy ha bárki bármilyen 
gyanúsat tapasztal, nyugod-
tan hívjon minket, és megpró-
bálunk segíteni. Nemrég pél-
dául egy idős hölgy hívott fel, 
hogy egy kocsi áll a háza előtt, 
benne egy nő ül egy kisbabá-
val. Bizony őt küldték oda ki-
figyelni a terepet!

1991-ben alakult meg a pol-
gárőrség Magyarországon, a 
létrejöttének oka pedig a rend-
szerváltás utáni rossz közbiz-
tonság volt. Abban az időben 
megduplázódott a bűnesetek 
száma, kiemelkedően sok 
betörés, autólopás történt. A 
közbiztonságért dolgozó civi-
leket végül 2011-ben ismerték 
el, és azóta állami forrásokat is 
kapnak a munkájukhoz. Fize-
tést azonban nem: ez önkéntes 
vállalás, mindenki ingyen, a 
szabadidejében végzi. Mogyo-
ródon 1999 óta működik pol-
gárőrség, ekkor alakult mind-
két szervezet: a Kukukkhegyi 
Polgárőr Egyesület és a Mo-
gyoródi Polgárőr Egyesület is.

A polgárőrök feladatai
– Három esetben szokták a 
segítségünk kérni: ha forgal-
mat kell irányítani, mert bal-
eset vagy rendezvény van, ha 
a rendezvényt kell biztosítani, 
illetve az éjjeli járőrözéshez. 
Mogyoródon nincs rendőrörs, 
körzeti megbízott felel a tele-
pülés biztonságáért, vele rend-
szeresen együttműködünk. 
Sokszor a puszta jelenlétünk 
is elegendő: nem mernek ak-
cióba lépni, ha látják, hogy az 

kaptunk már el tolvajokat. A 
legutóbb a HÉV-állomásnál 
fogtunk egy betörőt, nem volt 
könnyű eset, mert az egyik 
kertből a másikba menekült, 
alig bírtuk utolérni – folytat-
ta. – Furcsa módon a covid és 
a kijárási tilalom kedvezett a 
betöréseknek: az utóbbi idő-
szakban sokkal több esetünk 
volt.

Ugyanezt tapasztalja Fürst 
István, a Kukukkhegyi Pol-
gárőr Egyesület vezetője is: ott 
évekig nyugalom volt, és az 
utóbbi egy évben szaporodtak 
meg a riasztások.

– Volt egy férfi, aki minden 
pénteken betört a Kukukk-
hegyen. Elkaptuk, bevittük 
Gödöllőre, de sajnos másnap-
ra már szabadlábon volt, és is-
mét próbálkozott – fejtegette. 
– Tudjuk, kik ők, azt is, hogy 
hol laknak, de csak tettenérés-
kor lehet tenni ellenük.

hirdetés
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 Ismerős arc köszönti a 
mogyoródiakat, ha be-
kukkantanak a  szolgá-
lattevői irodába a HÉV-ál-
lomáson. Baranyi Sándor 
immár 34 éve dolgozik a 
gödöllői vonalon, ebből 
17 évet járművezetőként, 
17-et pedig  forgalmi 
szolgálattevőként töltött.

Civil élet

szolgálatában
Ruganyos léptekkel halad a 
mogyoródi állomás peronján 
szépen vasalt egyenruhájában 
Baranyi Sándor. A szerelvény 
mellé áll, gondosan végigpász-
táz minden egyes kocsit, majd 
tárcsájával int a szerelvény-
nek: „Mehet.” 

Mit csinál egy forgalmi 
szolgálattevő?
A gépesítés és az automatizá-
lás miatt vannak olyan állo-
mások, ahol nincs szükség a 
személyes jelenlétre, itt mégis, 
sok szempont miatt van. Ta-
lán a leglátványosabb, hogy a 

megállót ívben építették, így 
Gödöllő felé indulva a veze-
tő nem látja a hátsó három 
kocsit. A szolgálattevő az, aki 
jelzést ad, amikor már befe-
jeződött a le- és felszállás. A 
feladata azonban ennél sokkal 
összetettebb: nagyon sok éber-

34 éve a mogyoródiak
ség és koncentráció szükséges, 
hisz folyamatosan figyelni kell 
az áthaladó szerelvényeket 
is. Emellett kapcso latot tart a 
többi szolgálattevővel, kezeli a 
sorompót, indítja és érkezteti a 
vonatokat.

Bádogosból vasutas
Sándort minden mogyoródi 
ismeri, aki csak HÉV-vel jár, 
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133 éves a gödöllői  
HÉV-vonal
Cintkotáról 1888-tól 
járt vasút Csömör 
felé. Ez volt a 
második fővárosi 
HÉV-vonal, és sokáig 
az egyik legforgal-
masabb mind közül. 
Húsz évvel később 
kezdték tervezni 
a hosszabbítást 
Ferenc József császár 
kedvenc nyaralóhelye, Gödöllő irányába. 1911-ben 
adták át a meghosszabbított vonalat a nagyközön-
ségnek, ekkor kocsiszín és áramátalakító is épült 
Gödöllőn. Tovább is szerettek volna építkezni: az 
Aszódig tartó 14,4 kilométeres szakasz bizonyos 
földmunkáit is elvégezték már, ám a beruházást a 
világháború lesöpörte a tervezőasztalról. 
Ma két különlegességgel büszkélkedik a gödöllői 
HÉV. Itt található az egyetlen működő szárnyvonal: 
Cinkotától Csömör felé. Emellett ez az egyetlen 
olyan vonal, ahol a mai napig is bal oldali közle-
kedés maradt érvényben. Az országban 1941-ben 
vezették be a jobb oldali közlekedést, a budapesti 
tömegközlekedésben hónapokig tartott az átállás. 
Néhány kakukktojás maradt csak: a kisföldalatti, a 
szentendrei és a gödöllői HÉV. Szentendrén 1947-
ben, a földalattinál 1973-ban tértek át a jobb oldali 
közlekedésre. A gödöllői vonalon viszont a mai napig 
is a „Balra tarts!” van érvényben.
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elszegődött dolgozni a HÉV-
hez. Most már felnőtt férfiként 
a fia is a cégnél dolgozik im-
már 11 éve.

– A gyerekek rendszeresen 
jöttek velem dolgozni az is-
kolai és óvodai szünetekben. 
Amikor állt a szerelvény, be-

jöttek a vezetőállásba, kipró-
bálták az irányítótáblát – foly-
tatta Sándor. – Nem akartam 
én, hogy vasutas legyen belő-
lük, mégis így alakult. Gyerek-
koruktól magukba szívták ezt 
az életérzést, és nem csodálom, 
hogy ők is erre az útra léptek.

hirdetés

éve a mogyoródiak
hiszen tizenhét éve dolgozik 
az állomáson.

– Az eredeti foglalkozásom 
tetőfedő és bádogos, ebben is 
dolgoztam egészen 1986/87 
teléig. Ekkor olyan nagy hó 
volt, hogy hónapokon át nem 
lehetett dolgozni, kénytelen 
voltam más kenyérkereset 
után nézni. Tavaszig akartam 
maradni a HÉV-nél, de köz-

ben megtetszett ez a szakma, 
ez a közeg, és végül maradtam 
– elevenítette fel a kezdeteket 
Sándor. – Másfél évig jegy-
vizsgáló voltam, majd HÉV-
járművezető lettem. Egy da-
rabig még másodállásban jár-
tam építkezésekre, de hamar 
felhagytam vele. Később elvé-
geztem a  forgalmi szolgálatte-
vői képzést, és 17 éve már ál-
lomáson dolgozom. Szeretem 
a munkát, mert pörgős, fo-
lyamatosan tanulnom kell, és 
most már alkalmam van a fia-
talabb generációt is tanítani.

A gyermeke is vasutas 
lett
Sándor kisebbik gyermeke 
még tervben sem volt, amikor 
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Küzdelem 
a szemét ellen
Napjaink egyik 
legnagyobb ki-
hívása az, hogy 
mit kezdjünk az 
egyre nagyobb 
mennyiségű 
hulladékunk-
kal. Kiemelten 
fontos az egyéni 
felelősség, ehhez 
gyűjtöttünk össze 
néhány tippet.

Zöldülő

A szántóföldeken, erdőkben, 
erdőszéleken, köz- és ma-
gánterületeken, utak mentén 
egyre több illegális hulladékot 
raknak le. Az azokat odaszállí-
tók egyre gátlástalanabbak, és 
néha már üzletszerűen végzik 
jogellenes tevékenységüket.

A kormányhivatal jár el
2021. március 16-ig az el-
hagyott hulladék ügyében a 
települési önkormányzatok 
jegyzői folytatták le a hatósá-
gi eljárásokat. Ekkor azonban 
hatályba lépett a kormány 
124/2021. (III. 12.) számú 
rendelete, amely alapján im-
máron a területi hulladékgaz-
dálkodási hatóság – Mogyo-
ród esetében a Pest Megyei 
Kormányhivatal – folytatja 
le a jogellenesen elhelyezett 
hulladék ügyében a hatósá-
gi eljárásokat. Ez azt jelenti, 
hogy ezentúl a települési ön-

kormányzatok nem járhat-
nak el az illegálisan lerakott 
hulladék ügyében. Az illegális 
hulladék bejelentését a Pest 
Megyei Kormányhivatal felé 
kell megtenni ügyfélkapun 
vagy a zoldhatosag@pest.gov.
hu e-mail címen.

– Az önkormányzat to-
vábbra is szorosan együttmű-
ködik a Mogyoród Nonprofit 
Kft.-vel és a civil szervezetek-
kel a település tisztán tartása 
érdekében, azonban egyéni 
felelősség is környezetünk 
védelme – jelentette ki Tra-
balka Szilvia alpolgármester. 
– Mindenkit arra biztatok, 
hogy komposztáljon, gyűjt-
se a szemetét szelektíven, és 
használja a településünkön 
lévő sütőolaj-gyűjtőpontot.

Gyűjtsük a sütőolajat
Rengeteg használt étolaj kerül 
a környezetbe: a keletkezett 25 
ezer tonna mindössze 2 száza-

lékát, 500 tonnát 
gyűjtenek össze 
az emberek. Pe-
dig a főzés után 
megmaradt sü-
tőolaj jelentő-

sen szennyezi a környezetet: 
a talajba jutva gátolja annak 
légáteresztő képességét, a 
kommunális hulladékban a 
háztartási szeméttel alkot ne-
hezen lebomló elegyet, a csa-
tornahálózatban pedig a ter-
mészetes vizeinket szennyezi. 
Egyetlen cseppje akár ezer 
liter élővizet is tönkretehet.

Újrahasznosítva viszont 
érték: tisztítás után gyakorla-
tilag teljesen felhasználható, 
biodízel üzemanyag készül 
belőle. Minden egyes liter 
begyűjtött és újrahasznosított 
használt étolajjal annyi feles-
leges szén-dioxid-kibocsátás-
tól mentesíthető a környeze-
tünk, mintha 90 kilométerrel 
kevesebbet autóztunk volna. 

Az önkormányzat és a Bi-
otrans Kft. lakossági hasz-
náltsütőolaj-gyűjtési pontot 
alakított ki a fogorvosi ren-
delő mögötti területen. Egy 
gyűjtőkonténert helyeztek el, 

ahol jól lezárt műanyag PET 
palackban vagy az eredeti 
csomagolásában lehet a sütés 
után megmaradt olajat leadni. 
Ezt megtisztítják, és biodízelt 
készítenek belőle, ami még 
haszonnal is jár: ezt a bevételt 
(25 Ft/kg) az önkormány-
zat az iskola alapítványának, 
a Mogyoródi Közoktatásért 
Alapítványnak ajánlotta fel 
357/2020. (X. 30.) határoza-
tával.

Jótékonykodás  
a hulladékkal
Akármilyen furcsa, a hulladé-
kot jótékony célra is fel lehet 
ajánlani: a Fő téren található, 
szív alakú gyűjtőládában mű-
anyag kupakokat gyűjtenek 
rászoruló gyermekeknek.

– Az első támogatott gyer-
mek az SMA2 betegségben 
szenvedő Zsákai Lencsi volt, 
az ő családjától származik 
az ötlet, hogy rendszeres le-
gyen a gyűjtés, és folyamato-
san támogassuk a rászoruló 
gyermekeket. Minden évben 
mást, a lényeg az, hogy mo-
gyoródi legyen – fejtegette 
Dráb Orsolya. Fo
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Zöldülő
Június elsejétől új vezetője van a Mogyo-
ród Nonprofit Kft.-nek, mégpedig egy 25 
éves mogyoródi fiatalember, Biró Péter 
személyében. Péter fiatal kora ellenére 
már rendelkezik hasonló tapasztala-
tokkal, és nagy tervekkel vág neki az új 
feladatának.

hirdetés

Fiatal és céltudatos – ez az, 
ami már az első pillanatban 
látszik a Mogyoród Nonprofit 
Kft. új vezetőjéről. A pozíció 
még tavaly üresedett meg, 
amikor Frankó-Szőnyi Eni-
kő szülési szabadságra ment. 
Először Juhász Lászlót ne-
vezték ki, vele azonban az év 
elején szerződést bontottak. 
Ezután átmenetileg az addigi 
és a mostani igazgatóhelyet-
tes, Kiss Lajos megbízott ügy-
vezető látta el a cég  vezetését. 
Az új pályázatot pedig Biró 
Péter nyerte meg.

– Mogyoródon nőttem 
fel, kétéves voltam, amikor 
a családom ide költözött. A 
felsőfokú tanulmányaimat a 
Budapesti Kommunikációs 
Főiskola (ma már Metropoli-
tan Egyetem – a szerk.) kom-
munikáció szakán végeztem, 
és az elmúlt két évben a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt.-nél dolgoztam. 
Kommunikációs menedzser-
ként szerződtem le, de később 
szakmai titkári és projektme-
nedzseri feladataim is voltak: 
az én csapatom részt vett az I 
LOVE Zugló applikáció készí-

tésében, amely a kerületben 
való tájékozódásban segíti a 
felhasználókat – fejtegette a 
Mogyoród Mának. –  A pan-
démia alatt home office-ban 
dolgoztam itthon, és meglát-
tam   Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának álláshir-
detését. Először csak eljátszot-
tam a gondolattal, hogy meg-
pályázom, ám amikor láttam, 
hogy minden kritériumnak 
megfelelek, már biztos voltam 
a dolgomban. Megvan hoz-
zá a megfelelő képesítésem, 
tapasztalatom, tudtam, hogy 
hova jövök, minden szál Mo-
gyoródhoz köt. Ismerem a he-
lyi embereket, utcákat, tereket. 

Péternek komoly tervei 
vannak: nagy álma, hogy úgy 
legyen Mogyoród élhető tele-
pülés, hogy közben a tradíci-
óit is megőrzi.

– Sokat járok a Balaton-
felvidéken, az ottani megol-
dásokból inspirálódom. A 
Hungaroring miatt rengeteg 
turista fordul meg nálunk, 
és szeretném, ha Mogyoród 
más arcait is megismernék, 
megszeretnék – folytatta. – 
Mindent támogatok, ami 

környezetbarát és innovatív 
technológia. Szép és rende-
zett településsé szeretném 
alakítani Mogyoródot, ahol 
nyoma sincs a szemétnek. 
Tervezek több közös szemét-
szedést is, illetve egy nagy 
közös helyet, ahol mindenki 
lerakhatja a zöldhulladékát. 

Így talán elejét tudjuk ven-
ni az égetésnek, ami szintén 
jellemző probléma a nagy-
községben. Fiatal vagyok, de 
vannak terveim, elképzelé-
seim, és azt gondolom tudom 
ezt jól csinálni. Az pedig kü-
lön öröm számomra, hogy az 
otthonomért dolgozhatok.

Új vezető 
a NoNprofit éléN
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Együttműködés 
az ÚjpEsttEl

Több tehetséges mogyoródi 
sportoló is nagy nevű csapa
tokban folytatta a karrierjét: 
legutóbb László Gergő, Mol
nár Gergő és Farkas Barna
bás újpesti sikerének örül
hettünk. A Mogyoród KSK és 
az Újpest FC megállapodott, 
hogy a jövőben tudatosan 
együtt fognak dolgozni.

Sport

László Gergő és Molnár 
Gergő az újpesti U16-os 
csapattal bajnokságot nyert, 
Farkas Barnabásnak pe-
dig annyira jól ment, hogy 
mind a saját korosztályá-

ban, az U15-ben, mind az 
egy évvel idősebbek között, 
az U16-ban bajnok lett. A 
három mogyoródi fiú egy-
koron a Mogyoród KSK szí-
neiben kezdte rúgni a bőrt, 

és új csapatuk edzői na-
gyon elégedettek a tudá-
sukkal.

– Folyamatosan ka-
punk visszajelzést az új-
pesti szakemberektől, 
akik nagyon meg vannak 
elégedve a mogyoródi 
srácokkal, mivel csapata-
ikban meghatározó játé-

Döntősök a kéziseink
A 2020/2021. évi bajnoki szezon alap
szakasza a női felnőtt kézilabdacsapat 
számára a Bugyi elleni hazai mérkőzéssel 
fejeződött be, amelyen sikerült itthon tar
tani a két pontot, így a harmadik helyen 
zártak. A rájátszásban a Dunavarsányi TE 
ellen hazai pályán 2221re győztek, majd 

idegenben 2424es döntetlen játszottak, 
így bekerültek a FINAL 24 döntőjébe. Itt a 
győztes az aranyéremért, valamint az NB 
2be történő feljutásért, a vesztes a bron
zéremért küzdhet. A mérkőzés lapzártánk 
után lesz, ezúton is sok sikert kívánunk 
hozzá!

All Star Gála
A Mogyoród KSK-ból többen is 

játszanak magasabb egyesület-
ben, őket hívták meg június 26-ra 

egy All Star Gálára. 18 órakor 
kezdődik a foci: a hazaiak és a 
vendégek háromszor harminc 
percben lépnek pályára. Az est 

fényét kutyás bemutató és táncos 
előadás is emeli majd.

Szabó Nikolett mogyoródi 
ifjú hölgy a Fradi színeiben 
vett részt a bukaresti nem-
zetközi tornán, és nagy sike-
reket ért el birkózásban. A 
Ritter Diletta és Páli Sándor 
vezette kilencfős női junior 
válogatottból Niki jutott a 
legtovább, az 57 kilogram-
mosok között honfitársát, a 
csepeli Vizi Flórát is legyőz-
ve megnyerte a rangos 
nemzetközi versenyt. Niki 
három meccsen vett részt: 
Flórát és spanyol ellenfelét 
tussal, francia társát techni-
kai fölénnyel győzte le, 10 
pont volt köztük a különb-
ség. Ez biztossá teszi azt az 
örömteli tényt, hogy a mi 
lányunk képviseli e hó-
nap végén Dortmundban 
hazánkat az Európa-baj-
nokságon. Gratulálunk, és 
szorítsunk érte!

Aranyérmes 
mogyoródi 
birkózó

kosok. Bízunk benne, hogy 
idővel ezek a fiúk is bemu-
tatkozhatnak a felnőttek kö-
zött, mint ahogy azt László 
Heni tette a Ferencvárosnál 
– fejtegette Farkas Tamás, a 
Mogyoród KSK vezetője. – 
Az újpesti vezetők elismerik 
a munkánkat, így megálla-
podtunk komolyabb együtt-
működésről is. Májustól 
szakmai együttműködést 
folytatunk az utánpótlás-, az 
edzőképzés, illetve az egyéb 
szakmai programok tekinte-
tében.
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Olasz ízekkel csábít mindenkit a mogyoródi 
nyár: az országos nyitás idején egy új vállalko
zás kezdte meg működését a posta alatti üzlet
helyiségben, a főként pizzákat és tésztaételeket 
készítő Milano Pizza.

Árnyas terasz kockás asztalterítőkkel 
és hamisíthatatlan olasz ízek: ezzel vár 
mindenkit a Milano Pizza. Sági Zsanett 
a párjával hozta létre a kerthelyiségben 
és elvitelre működő éttermet, a nyitást 
az országos nyitáshoz időzítették.

– A családomban többen is dolgoz-
nak a vendéglátó szektorban, és én 
magam is éveket dolgoztam egy du-
nakeszi étteremben. A párom sokat 
dolgozik Mogyoródon, így találtunk 
rá erre a kis gyöngyszemre – mutat 

hiRdetéS

körbe a tera-
szon. – Teljesen 
átalakítottunk mindent az előző bér-
lők után, de a legnagyobb figyelmet 
az étlap és a kínálat kialakítására for-
dítottuk. A Mogyoródon már régóta 
ismert olasz séf, Pietro segített az étlap 
megtervezésében, és ő ajánlott olyan 
olasz beszállítót, akitől mindig friss 
és kitűnő minőségű alapanyagokat 
tudunk vásárolni. Így a mi pizzánkon 
eredeti pármai sonka van, és nem fe-

kete-erdei sonka. Hagyományos olasz, 
vékony tésztás pizzákat készítünk, ami 
az első visszajelzések szerint tetszik a 
mogyoródiaknak.

A nyitás óta ugyanis folyamatos a 
forgalom a kis étteremben, még alig 
reklámozzák magukat, mégis egy-
más után érkeznek a rendelések. Erre 
mondják azt, hogy a jó bornak nem 
kell cégér...

Olasz ízek 
Mogyoródon

Vállalkozás
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Közérdekű

Fontos tudnivalók

Segélyhívás: 112
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

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

Mogyoród 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 (06. 04–08. 27-ig): 
Hétfő: 
egészséges tanácsadás 8–9 óráig
betegrendelés 9–12 óráig
Kedd: 14–17 óráig
Szerda: 13–15 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

Czákné Kun Erika +3670/514-8468

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

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

Tormay Károly Egészségügyi  +3628/430-655 
Központ (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



hirdetés

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS
Egészsége megér 30 percet?

Időpont: június 1-30.
Az ingyenes hallásvizsgálat helyszíne:

Starkey Hallásszalon
Gödöllő, Gábor Áron u. 1.

Jelentkezzen most az ingyenes teljeskörű hallásvizsgálatra

06 70 391 9709
Bizalommal, biztonságban

Munkánkat a legmagasabb szintű higiéniai előírásoknak megfelelően végezzük

Amint jelentkezik, lehetőséget biztosítunk Önnek egy teljeskörű ingyenes
hallásvizsgálaton való részvételre.

Miért érdemes élni ezzel a lehetőséggel?
‣ Szakképzett audiológusaink által végzett, teljeskörű hallásvizsgálaton vehet részt.

‣ Megtudhatja hallása milyen kapcsolatban áll a testi és szellemi jóléttel, és hogyan 
hat   a teljes körű egészségére.

‣ Megismertetjük Önnel a hallásvesztés tüneteit és kezelési lehetőségeit, 15 napos 
próbahordással személyreszabott hallókészülékes megoldást javasolhatunk.

‣ Megtanulhatja felismerni a koronavírus hallásvesztéssel kapcsolatos
szövődményeit.

Ismeri Ön a hallásvesztés esetleges 
következményeit?

Demencia

Egyensúlyvesztés

Fülzúgás

Elszigetelődés






