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Kedves Mogyoródiak!
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Települési Értéktár Bizottság elnyert egy
kiadvány készítési pályázatot, amelynek témája a Mogyoródi Népviselet.

Ehhez a nagyszerű munkához szeretnénk az Önök segítségét is kérni és egyben 
lehetőséget biztosítani a közös munkához. A kiadványban archív fotókat is szeretnénk 

szerepeltetni. 
 

Aki szívesen osztja meg velünk családi fotóit, az kérjük, juttassa el hozzánk
a kép (fontos, hog y az esküven kívü l más is megj elenj en: búcsú, keresztele, stb.)  

Eg y házi es eményt megörök íte fotó es etén kér jü k megj elölni a feleke zet i hovat ar tozást is.  
 

Amenny ib en a kép eken szereple személyek nem mog yoró di, vag y nem cs a k mog yoró di 
v is eletb en vanna k, azt kü lön j elölj ék meg (pl. p a lot ai, fót i szár mazású menye cskék). 

A fotók k ivá l aszt ás a sza k mai szemp ontok szer int tör téni k.
 

A fotók a k ivá logat ást követeen személyes en át veheteek a Mog yoró d Tur iszt i kai Kd. 
iro d áj áb an 2020. de cemb er 1-4. között 9:00-15:00 óra között.

(2146 Mog yoró d, D ózs a Györg y út 25.).
 

FELHÍVÁS

Ha olvasta felhívásunkat, kérjük,
ossza meg barátaival, családtagjaival. 

Elérhetőségeink: 
Tóth Edit Natália 06-30-583-4302, 

Zachár Zsolt 06-70-458-1762

Mogyoródi Települési Értéktár Bizottság, Zachár Zsolt
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Varázslatos ősz

M indig ez jut eszembe, amikor ezer arcát kémlelem. A gyakran 
még olyan meleg szeptembert, amikor az iskolakezdésen kívül 
csak a hűvös reggelek és esték juttatják eszünkbe, hogy már 

itt van. A nap lágyabb, simogatóbb, és az ember akaratlanul is azt mondo
gatja magában, hogy még, még! Még maradj velünk egy kicsit, hadd sétál
junk nagyokat, vagy csak üljünk egy padon, arcunkat feléd fordítva szívjuk 
magunkba melegítő sugaraidat, felkészítve testünket és lelkünket a télre. 
Kemény lesz. Most különösen fontos a Dvitaminpótlás, az erős immun
rendszer. Arról, hogyan erősíthetjük meg ezt természetes módszerekkel,  
Dér Péter gyógyszerész írt összefoglalót.

Ha ősz, akkor szüret. Itt, Mogyoródon ez az egyik legfontosabb időszaka a borá-
szoknak, akik egész évben féltőn gondozzák a tőkéket: ha kell, kapálnak, kacsolnak 
és aggódva figyelik, hogy vajon idén milyen lesz a termés. Elmentünk hozzájuk, 
és bátran jelentjük, hogy elégedettek: csodálatos napsütésben szüreteltek és jó bort 
ígérnek. Látogassák meg őket a pincesoron, és ha már készen lesz, kóstolják meg 
az újbort!

Aki nem szüretelt, az a szüreti felvonuláson mulatott. Jólesett kimozdulni, megmutatniuk magukat a táncosoknak, beszélgetni 
egymással. A Karikás Néptáncegyüttes tagjai nagyon várták az eseményt, hiszen a járvány miatt idén ez volt az első fellépésük. 
A vidám felvonulásról készült képes összefoglalónkat megtalálják az újságban.

Az ősz fénypontja a Szent Mihály Főangyal búcsú. Különleges volt idén az ünnep, hiszen most szentelték fel a templomtetőt 
is. Aki ott volt a szentmisén, igazán lélekemelő pillanatokat élhetett át akkor, amikor a Mogyoródi Szent Mihály Templomért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kamarás Zsuzsanna átadta a Szent Mihály Főangyal-díjakat. 

Élvezzék az ősz simogató napsugarait, töltekezzenek és vigyázzanak egymásra! 

A közösség ereje Önökben van. 
Békéssy Olga

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



4

A hónap témájaA hónap témája

A  menetet népviseletbe öltö-
zött legények vezették, akik 
a Gesztenyés Tagóvoda által 
készített szőlőkoronát vit-
ték, őket követték a mosoly-
gós néptáncosok, bírópárok 
és gyermekes családok. Cso-
resz és zenész barátai a felvo-
nulás alatt szüreti hangulatba 
hozták a közönséget. Az ese-
ményt Paulovics Géza polgár-
mester nyitotta meg, aki há-
láját fejezte ki a szervezők felé 
a lelkes és odaadó munkáért, 
valamint köszöntött minden 
jelenlévőt. Ezután táncba hív-
ták a bírópárokat, a közönsé-

get pedig egy pattogós csárdás-
sal kápráztatták el. 

Líbor Borika gondos kezei 
által szüreti hangulatban fel-
díszített színpadon látványos 
produkciók váltották egymást. 
A Karikás Néptáncegyüttes, 
a Kékpántlika Tánccsoport, 
a Jakab Mihály Népdalkör 
és a Mogyoródi ZUMBA Kids 
csoport színvonalas bemu-
tatókkal szórakoztatták a né-
zőket. A Mogyoródi Katonai 
Hagyományőrző Egyesület 
gulyáságyúban készített bab-
gulyással, a helyi borászok 
borkóstolóval várták a vendég-

sereget. A szervezők és a civil-
szervezetek, egyesületek pedig 
pogácsával, zsíros kenyérrel 
és kürtőskaláccsal is kedves-
kedtek a résztvevőknek.

Az esemény egyik köz-
reműködője, Simon Péter, 
a szüret „Kisbírója”, a Karikás 
Néptáncegyüttes vezetője 
is megszólalt, aki állítása sze-
rint már nagyon várta, hogy 
színpadra léphessenek.

– Március közepe óta most 
először léptünk fel, hiszen 

azóta teljes leállásra kénysze-
rültünk a koronavírus-jár-
vány miatt. A tánc nélküli 
időszak után érthető módon 
már nagyon vártuk, hogy 
újra szerepelhessünk. Júni-
usban kezdtünk el próbálni 
egyik tagunk garázsában. 
Nekünk minden perc ün-
nep, amit a színpadon tölt-
hetünk, ezért reméljük, hogy 
a következő lehetőségre nem 
kell ennyit várni...” – osztotta 
meg velünk Simon Péter.

Vidám hangulatú szüreti mulatság
Pattogós csárdás, pörgő szoknyák, finom 
ételek és ízletes borok – mindezekkel talál-
kozhattak azok a lelkes érdeklődők, akik  
szeptember 26-án kilátogattak a Fő térre.  
Innen indult ugyanis 15 órakor a sokak által 
várt szüreti mulatság. 

„Adatik tudtára Mogyoród falujának,
Aprajának, nagyjának, fiának, lányának.
Hogy kicsurgott a mogyoródi szőlő zamatos leve,
Ebbe kortyolgatok én majd’ mindennap bele.
Nagyon vártuk már a szőlőtő termését,
Hogy az Úr megadja munkánknak gyümölcsét.
Legyen az muskotály, vagy jóízű Otelló,
A száraz torokra az maga a Megváltó…”
(Kisbíró versrészlet)
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Az élet ajándéka
Kovács L. Gézáné – vagy 
ahogy mindenki ismeri, Ju-
lika néni – 50 évesen ült is-
kolapadba azért, hogy lete-
gye az áhított borász vizsgát. 
A Mogyoródi Hegyközség 
elnöke ma már 13 éve foglal-
kozik borászattal – hasonlóan 
ahhoz a 15 másik lakoshoz, 
akik szintén sikeresen teljesí-
tették a kihívást. Julika néni 
közös múltja a szőlőtőkékkel 
a rendszerváltás után kezdő-
dött, amikor a visszakapott 
terület sorsáról dönteni kellett.

– A néhai férjemmel sze-
rettünk volna valamit kez-
deni a szőlővel, ezért hoz-
záfogtunk, hogy elsajátítsuk 
az otthoni borkészítés fortélya-
it. Aztán megkóstolták az is-
merősök a készítményeinket, 
és ők is elégedettek voltak. 
Ezután több versenyre is ne-
veztünk, melyeken jól szere-
peltek a boraink, és úgy gon-
doltam, hogy ha már egyszer 
így alakult, akkor megszerzem 
a tevékenységhez tartozó vég-
zettséget is. Így csöppentem 
bele a borászkodásba – mesél-
te Julika néni, aki férje halála 
után már egyedül viszi tovább 
a 7 éve elkezdett vállalkozást. 

Elismert tagja a közösségnek
A mogyoródi borászok között 
rivalizálás nincs, ugyanis ami-

kor csak tudják, egymást segí-
tik. Julika néni viszont a Hegy-
község elnökeként is igyekszik 
a lehető legtöbbet tenni a kö-
zösségért. 

– Ezt a tisztséget akkor örö-
költem meg, amikor az előző el-
nökünk, Babicz Balázs elhunyt. 
A feladatom a gazdák összefo-
gása, valamint a Hegyközséggel 
kapcsolatos gyakorlati felada- 
tok (kerítésjavítás, sorompó- 
építés…) megoldása. Minden, 
ami elősegíti a gazdák mun- 
káját, az az én feladatom. 

Mélyen kötődik Mogyoródhoz
A finom borokkal az érdeklő-
dők találkozhatnak – többek 
között – a Klastromhegyi Apát-
sági Pincenapokon, Szent Lász-
ló héten vagy a hagyományos 
szüreti bálon is. És hogy mitől 
olyan különleges a mogyoródi 
bor? Julika néni ezt is elárulta. 

– Mogyoród régóta híres 
a szőlőjéről, mely a település cí-
merében is szerepel. A XI. szá-
zadtól termesztenek itt szőlőt. 
Ezért van ilyen sok pince a fa-
luban. Meggyőződésem, hogy 
a színtiszta borok, amik csak 
egyféle szőlőből készülnek, 
közel nem tudják azt ízben 
és zamatban hozni, mint a ve-
gyes borok. Jó volna, ha nem 
divat után mennénk, hanem 
visszatérnénk ahhoz, amit őse-
inktől tanultunk. Természetes 

dolgokat fogyasztani minden-
ben, ha lehet, így a borban is, 
mely végtelenül egészséges: 
36 féle vitamint, továbbá ásvá-
nyi anyagokat, flavinoidokat 
tartalmaz, melyek jó hatással 
vannak az erekre és a bőrünk-
re. De ez természetesen csak 

akkor igaz, ha mértékkel fo-
gyasztjuk a jó borokat is, mint 
minden mást – avatott be min-
ket Julika néni, aki állítása sze-
rint a világ minden kincséért 
sem hagyná el Mogyoródot, 
ugyanis „ahol az embert szere-
tik, onnan lehetetlen elmenni”.

Julika néni ismeri a borok titkait
Kedves fogadtatásban részesültünk a mo-
gyoródi pincesor hangulatos borászata előtt. 
A kis üzlet tulajdonosával, Kovács L. Gézáné 
Julika nénivel, a Mogyoródi Hegyközség el-
nökével beszélgettünk ősi bölcsességekről, 
kézműves kedvencekről, és azt is megtud-
tuk, miért érdemes – mértékkel – kortyolni 
a pincékben rejtőző palackokból.

Kézműves finomságokat rejt a pince
A pincehelyiség különleges hangulatát Julika néni 
családjának tárgyai adják, melyek a falakat díszítik. 
Bár – elmondása szerint – ma már kevesebb időt tölt 
itt, mint pár évvel ezelőtt. – Sajnos nagyon megcsap-
pant az igény a borra. Az emberek inkább bemen-
nek a nagyáruházba, leveszik a polcról a palackozott 
bort és hazaviszik. Ma már egyre kevesebb idejük 
van arra, hogy megkeressék azokat a helyeket, ahol 
az igazán különleges borok rejtőznek. Pedig nem-
csak bort találni nálam, hanem lekvárokat, szörpö-
ket is, amik az édesanyámtól örökölt stelázsin sora-
koznak. A kertemben megtermelt gyümölcsökből 
készítem a termékeimet, melyeket itt, az üzletben 
értékesítek – ebből élek. A borból pedig csak any-
nyi készül, amit magamnak meg tudok termelni  
– osztotta meg velünk Julika néni.
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A hónap témájaSzüreti hangulatban

Gyermekkorától kezdve 
szívta magába a tudást
Suhajda László úgy „nőtt 
bele” a borászkodásba, 
ugyanis elmondása szerint 
a papának mindig kellett se-
gíteni egy kicsit itt, egy kicsit 
ott. Ezért nem lepődött meg 
senki a későbbi pályaválasz-
táson sem. 

– Vácra jártam mezőgazda-
sági iskolába, majd elvégez-
tem egy általános, ehhez kap-
csolódó főiskolát is. A szüleim 
pedig folytatták, amit a papa 
elkezdett, így aztán magam 
is beletanultam a borkészítés 
fortélyaiba. Kisfiúként a trak-
torozás kötött le, ez az élmény 
nagyon megmaradt bennem. 
Legfőképpen az, hogy alig 
értem el a pedált – mondta 
mosolyogva László, aki ott-
honosan mozog a gépi mun-
kák terén is. 

Chardonnaytól a Zweigeltig
László 4 hektáron felváltva ter-
meszt vörös és fehér szőlőfaj-
tákat, ezek nagyobb részét si-
kerül értékesíteni, de minden 
évben készítenek pár hl bort is. 
A büszke tulajdonos be is mu-
tatta portékáit.

– A markánsabb Chardon-
nay szőlőnk egy kicsit sava-
sabb fajta, de karakteres bort 
tud adni. Úgy vélem, most 
a gyümölcsösebb fehérnek, 
főleg az illatosabbnak van 
kultusza hazánkban, mert eb-
ből lehet jó pálinkát készíteni. 

A vörösből pedig egy gyen-
gébb alkoholtartalmú, lágyabb 
rozé készül. A Zweigeltből egy 
héjon erjesztett változatot csi-
nálunk, amiben kioldódnak 
a színanyagok, ettől egy ka-
rakteresebb vöröset kapunk. 
A cserszegi fajtánál az idei 
a második évünk, amit szed-
tünk belőle, jónak ígérkezik – 
árulta el László. 

Jövőbeli tervek
Egyelőre nem foglalkoznak 
őstermelői borárusítással, 
de a távlati terveik között 
ez is szerepel Lászlóéknak. 
Megkérdeztük, hogy mi min-
dent szeretnének még megva-
lósítani. 

– Remélem, újra elindul-
hatunk majd a helyi borver-
senyeken, hiszen régebben 
a Chardonnay-kal sikerült 
már jó eredményt elérni. A kö-
zeljövőben gondolkodom egy 

Cabernet-n is, mert azzal 
más irányba is tudnék nyit-
ni. A meglévő ültetvényeink 
35-40 évesek, ezért 5 éven be-
lül megérnek az újraültetésre. 
Célom a meglévő területek 
felújítása a kipusztult tőkék 
pótlásával, pihentetéssel, pil-
langós növényekkel, visszave-
téssel vagy nagy zöld tömeget 
adó mustáros keverékekkel, 
ami megköti a talajban a nitro-
gént. Két-három év pihentetést 
nagyon meghálál egy terület. 
Főleg akkor, ha vissza tudjuk 
pótolni a tápanyagokat a talaj-
ban lévő növények számára. 
Ilyenkor számíthatunk a bő-
séges termésre. A mai világban 
elengedhetetlen a gépesítés, 
ezzel dolgozunk mi is. Jövő-
beni terveink között szerepel 
a szőlőgazdaságunk felfejlesz-
tése, ami elég nagy beruházást 
igényel, de bízunk benne, hogy 
minden álmunk megvalósul. 

Édes apjától leste el  
a szőlőtermesztés  
és borkészítés for-
télyát Suhajda Lász- 
ló. Most pedig sze-
retné továbbadni 
az eddig felhalmo- 
zott tudást és ta-
pasztalatot a követ-
kező generációnak.

A családi hagyo mányok nyomában

Mi kell a jó borhoz?
Suhajda László megosztott velünk néhány érde-
kességet a munkafolyamatokról is. „Kis létszámmal 
dolgozunk, a család, meg egy-két ismerős vagy 
rokon segít be a munkálatokba. Hagyományos ké-
miai technológiával, természetes huminsavas lomb-
trágyával próbálkozunk, ezzel sikerül a földben lévő 
tápanyagot pótolnunk. Ezáltal a borunk minősége 
is változik, kedvezőbb lesz” – tudtuk meg. 
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Élmények a természetben
Hutter József szőlősgazda mindig részt vesz a szüreten, hiszen 
jó közelről megtapasztalni az egyéves munka eredményét, 
és saját kézzel szedni a gyönyörű fürtöket a szőlőtőkékről.

Józseffel is a dűlőben futot-
tunk össze, aki a 25 fős szüre-
telő csapattal együtt szedte épp 
a szőlőt. – Szerencsére sikerült 
egy lelkes csapatot idecsábí-
tani, akik Eger környékéről 
érkeztek – mondja Hutter 
József, aki szerint nagyon ne-
héz embereket találni szüret 
idején, meg szinte bármilyen 
mezőgazdasági munkára. 
József büszkén mutat körbe:  
– A 10-11 hektár területen lévő 
szőlőből 4-4,5 hektár új tele-
pítés, ezek most kezdenek te-
remni. A nagyobb része vegyes 
szőlőfajta: Zweigelt, Muscat 
Ottonel, illetve az újak között 
lesz majd Néró, ebből egy-két 
fürt volt csak az idén, de ígé-

retesnek tűnik. Nagyon finom 
bornak, illetve szőlőnek is, 
gyakorlatilag félig borszőlő, fé-
lig csemegeszőlő – meséli mo-
solyogva. József nem borász. 
A leszüretelt szőlő Kecskemét 
környékére, Helvéciára kerül 
– ott készül ízletes bor belőle. 
– A szüret szépségét az adja, 
hogy a természetben lehetünk, 
és ilyenkor a munka is élmény-
nyé válik – mesélt nekünk Hut-
ter József helyi szőlész, a helyi 
önkormányzat független kép-
viselője, aki köszönetét fejezte 
ki a mogyoródi szőlősgazdák 
nevében Kurfis Lászlónak 
és Kiss Gábornak a konténeres 
szőlő szállításában nyújtott ki-
tartó munkájukért.

– Amennyire vissza tudok 
emlékezni, az anyai és apai 
nagyszülőknek volt már 
szőlője, bora, sőt a nagy-
apámnak kocsmája is fo-
cipályával. Családunk ko-
rábbi generációi lelkesen 
foglalkoztak a szőlővel, 
de gyerekként azt éltem 
meg, hogy a szőlővel renge-
teg munka van. Örömteli, 
hogy a mogyoródi pince-
tulajdonosok célja, hogy 
az értékek megmaradjanak 
és a pincék újra kinyithas-
sanak, köztük a miénk is. 
Számunkra a siker azt je-
lenti, hogy valódi találko-
zóhely legyen a pincénk, 
jó hangulattal és finom bo-
rokkal. Jelenleg öt hektáron 
gazdálkodunk: Chardon-
nay-t, Irsai Olivért, Zöld 

Veltelinit, a vörösök közül 
pedig a Kékfrankost ter-
mesztjük. Borral foglalkoz-
ni komoly dolog, rengeteg 
türelmet és kitartást igényel 
onnantól kezdve,  hogy el-
indul a metszéssel az év, 
egészen egy pohár borig 
végigkísérni a szőlő útját. 
A mogyoródi bornak híre 
van, országos szervezetek, 
sőt nemzetközi csoportok 
is apránként felfedezik. 
Most még kicsik vagyunk, 
de remélem, növekedni tu-
dunk. Szeretnénk eljutni 
odáig, hogy legalább tíze-
zer palackot értékesítünk. 
Bízom abban, hogy lesz, 
aki átveszi, továbbviszi ezt 
a hagyományt a családunk-
ban – osztotta meg velünk 
Kamarás György.

Metszéstől a pohárig
Kamarás György borpincéje régi, klasszikus, ugyanakkor 
modernizált vintázs hangulatú hely, a berendezés a borász 
gondos kezeinek munkáját dicséri. A szépen felsorakoztatott 
kupák a borversenyek győzelmeit hivatottak jelezni. Családi 
eseményekre, baráti társaságok részére borkóstolókat is ren-
deznek a hangulatos pincehelyiségben.
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Önkormányzati hírek

Augusztus 14-ei rendkívüli ülés

Filmstúdió megvalósulása érdekében
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 

1.   a Mogyoród külterület 0343/64, 0343/68-69-70 és 0343/108 
hrsz.-ú ingatlanok teljes területére kiterjeszti a gazdasági övezetet 
a településszerkezeti terv módosításával, és kiterjeszti a települési 
térség területet a területrendezési hatósági eljárással,

2.   a Mogyoród külterület 0343/37-38-39-40 hrsz.-ú területek 
esetén megkezdi a településrendezési eszközök módosítását me-
zőgazdasági övezetből gazdasági övezetbe, ezen ingatlanokat ki-
emelt fejlesztési területté minősíti azon célból, hogy a módosítást 
tárgyalásos eljárás keretében folytassa le,

3.   egyetért a területcserés hatósági eljárásba bevonásra kerülő 
ingatlanok körével, és benyújtja a hatósági engedély iránti kérel-
met a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészéhez. (4–2) 

Vis maior 
A Mogyoród Önkormányzata a hatályos Támogató Okirat,  
valamint a Szőke és Társa Kft. kiviteli terve alapján nyílt, felté-
teles közbeszerzési eljárást folytat le a Mogyoródi-patak Bajcsy- 
Zsilinszky utcát és a Dózsa György utcát összekötő hídjától délre 
található szakaszán vis maior jellegű támfalkárosodás helyreállí-
tás kivitelezésére.

A kivitelezés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől szá-
mított 5. hónap utolsó napja, legkésőbb 2021. 04. 30.

A szerződés teljesítéséhez bruttó 31.022.423 Ft összeg áll ren-
delkezésre a pályázaton elnyert keret terhére, illetve a szükséges 
önerőt az Önkormányzat biztosítja. (6–0) 

Pillangós Óvoda napirendjei
–   A Képviselő-testület a Mogyoródi Pillangós Óvoda státusz-
bővítését támogatja, ennek keretében az óvodai pedagógiai asz-
szisztens álláshelyek számát 2 fővel megemeli, amellyel az óvodai 
státuszok száma mindösszesen 34 és két fél fő. (6–0) 

–   A Mogyoródi Pillangós Óvodában ellátott mozgáskorláto-
zott gyermek mellé 4 órában foglalkoztatott pedagógiai asszisz-
tens foglalkoztatásához a státuszbővítést engedélyezi és támogatja 
a bér átcsoportosításával, amelynek költségvetési fedezete a dol-
gozói bér és járuléka erejéig a 2020. évi intézményi költségvetés-
ben rendelkezésre áll. (6–0)

–   A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a Mo-
gyoródi Pillangós Óvodában 2020. október 1-jétől megvalósuló 
kiegészítő mozgásfejlesztést, amelynek költsége a 2020. évi intéz-
ményi költségvetésben tervezett mozgásfejlesztő megbízási díjá-
nak összegéből 182.400 Ft összeg erejéig biztosított, ezért fenntar-
tói többletfinanszírozást a 2020. évben nem igényel. (5–1)

–   A Mogyoródi Pillangós Óvoda három fő óvodapedagógusá-
nak továbbképzéséhez hozzájárul, amelynek költsége a 2020. évi 
intézményi költségvetésben tervezett mozgásfejlesztő megbízási 
díjának összegéből 372.000 Ft erejéig biztosított, ezért fenntartói 
többletfinanszírozást a 2020. évben nem igényel. (6–0) 

Folytatódik a martaszfaltozás
A Képviselő-testület a Berektető, Borsó, Borvirág és Körte utca 
martaszfalttal történő burkolását támogatta. A kiviteli munkák 
költségeire bruttó 18.500.000 Ft forrást biztosít. (6–0)

Gyalogos átkelőhely létesítése
A Salamon király tér 1. sz. alatt építendő bölcsőde gyalogos meg-
közelítése érdekében gyalogos átkelő létrehozásáról döntött ko-
rábban a Testület. A szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. 
Az engedélyes terv alapján a gyalogos átkelőhely kivitelezésére 
ajánlatkérői eljárás lefolytatásáról döntött a Képviselő-testület. 
A kivitelezés díjára bruttó 18.000.000 Ft forrást biztosít. (6–0)

Ez történt az önkormányzatnál  
augusztusban és szeptemberben
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Szeptember 9-ei rendkívüli ülés

1.   A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tőkerendezé-
sével kapcsolatos döntések meghozatala
Az előterjesztés lényege:
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
(a továbbiakban: Társulás) által alapított Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) további működé-
séhez mindösszesen legalább 294.417 Ft összegű pótbefize-
tés útján történő tőkepótlásra van szükség.

Két megoldás lehetséges: 
1. társulási tőkepótlás, hitel és 
2. idegen tőke bevonása.
Megoldást jelenthet az üzletrész értékesítésével történő tőke 

bevonása. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (a továbbiakban: DTKH Kft.) vételi ajánlatot tett 
a Társulásnak, mint tulajdonosnak a Társaságnak az egészhez 
viszonyítottan 49%-os részesedését biztosító üzletrészre.

A DTKH Kft. vételi ajánlata a Társaság 45.080 Ft-os névér-
tékű, az egészhez viszonyítottan 49%-os részesedést biztosító 
üzletrészére vonatkozik. Innentől kezdve a Társaság irányí-
tását a Társulás vele közösen látná el.

Az üzletrész felosztásához taggyűlési hozzájárulás szük-
séges. A Társaság törzstőkéje egy 46.920.000 Ft-os és egy 
45.080.000 Ft-os névértékű üzletrészre kerülne felosztásra, 
és az így létrejövő 45.080.000 Ft-os névértékű üzletrészt üz-
letrész adásvétel címén a DTKH Kft.-re ruházza át 

Polgármesteri tájékoztatás szerint a 2020. szeptember 
8-án megtartott társulási ülésen (a Társulást 120 önkor-
mányzat alkotja) megszavazásra került 3 tartózkodó: Letkés, 
Mogyoród, Csömör és 1 ellenszavazat: Sződliget mellett.  
A  többi Nógrád megyei település megszavazta.

A Testület az előterjesztésben szereplő mindkét határo-
zati javaslatot elutasította. 

2.   Településrendezési eszközök eseti módosítása 
–  véleményezési szakasz lezárása
A Ródi-vágással kapcsolatos döntésével a Testület a DINPI 
által javasolt 10 méteres védőtávolság kialakítását 5 méter-

ben határozta meg, és a lakossági észrevételeket támogatva 
kérte fel a Polgármestert a HÉSZ-módosítás főépítész útján 
történő előkészítésére és az állami főépítész előtti eljárásra.

3.   Sztrádasor martaszfaltozása
A Testület a 270/2020. (VIII.14.) határozatát módosította 
úgy, hogy a Borvirág utca martaszfalttal történő megerősíté-
se helyett a Sztráda sor útfelületének martaszfaltos megerő-
sítését kívánja elvégeztetni azzal, hogy a Borvirág út jogerős 
építési engedélyének felhasználásával készüljön egy előter-
jesztés a Képviselő-testületnek a várható költségekről, és fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy az előzetes beszerzési eljá-
rást folytassa le, és felkérte, hogy az előterjesztést az ajánlatok 
beérkezését követő legközelebbi testületi ülésre nyújtsa be.

4.   Talált pénz tulajdonba vétele
A Testület a talált pénz értékét, 30.886.000 Ft-ot Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába vette, és azt 
a 2020. évi önkormányzati költségvetés felhalmozási tartalék 
javára bevételezni elrendelte.
Döntés született arról, hogy ezen forrás terhére beszerzésre 
kerül

–  4 millió forint erejéig a Családsegítőnek átadott Suzu-
ki autó pótlása érdekében a Hivatal részére egy gépjármű, 
illetve 

–  6 millió forint erejéig a Turisztikai Kft. használatára egy 
kisbusz, amelyet egyrészt a külső területeken élő iskolások 
szállítására, másrészt egyéb faluszolgáltatásokra használná-
nak, pl. idősek szállítása az Egészségházba az idősek nappali 
ellátórendszerében, valamint 

–  2 millió forint erejéig a Hangya terasz pincéje is felújí-
tásra kerül.

5.   Önkormányzati étkeztetési fejlesztések  
támogatása 2020. évi pályázat a Gesztenyés tagóvoda 
melegítőkonyhájának felújítására beruházás  
megvalósításának ütemezése
A MÁK hiánypótlást kért az Önkormányzattól, a beruházás-
sal kapcsolatban fel kellett sorolni az összegeket  és a terve-
zett ütemezést, amit határozatba kellett foglalni:

Tevékenység Bruttó költség (Ft) Tervezett ütemezés

Ajánlatok bekérése, szerződéskötés – 2021. március 1. – május 31.

Építési (felújítási) tevékenység és műszaki ellenőrzés 5 424 783 2021. június 1. – július 31.

Berendezések beszerzése 4 902 702 2021. július 1. – augusztus 31.

Összesen 10 327 485 2021. március 1. – augusztus 31.
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Szeptember 25-ei rendkívüli ülés

1.   Beszámoló a Szent László Általános Iskola  
2019-2020. nevelési évi munkájáról
Elfogadásra került a Mogyoródi Szent László Általános 
Iskola intézményvezetőjének a 2019/2020. tanévről szó-
ló éves beszámolója, és a Testület megköszönte Hutter 
Magdolna volt igazgató asszony több évtizedes munká-
ját, valamint a tantestület munkáját. (8–0) 
2.   Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. első 
féléves beszámolója
A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. 
évi első féléves beszámolója 8.161 E Ft tevékenységek 
bevételi összegével, 7.658 E Ft tevékenységek költségei 
és ráfordítások összegével és 503 E Ft adózás előtti nye-
reséggel elfogadásra került.

Zachár Zsolt ügyvezető azt is elmondta, hogy a tele-
pülési értéktár bizottságoknak kiírt agrárminisztériumi 
pályázaton (Trabalka Szilvia alpolgármesterrel állították 
össze a pályázati anyagot) sikerrel indultak, és a 4 milli-
ós maximális összegből 3.995.000 Ft-ra 100%-ban nyer-
tek támogatást. (8–0) 
3.   Mogyoród Turisztikai Kft. 2020. évi üzleti  
tervének módosítása
A módosított üzleti tervet 20.680.000 Ft bevételi 
és 20.680.000 Ft kiadási főösszeggel, 0 E Ft eredmény-
nyel elfogadták. A működési támogatás nem módosul, 
változás a vállalkozási tevékenységben mutatható ki. 
(8–0)
4.   Projektmenedzseri feladatok ellátása  
(VEKOP-projekt)
A Testület a Ré Office Bt.-vel való szerződéskötést tá-
mogatta 2.800.000 Ft + 0% áfa bruttó összegben, amely 
szerződés a teljes fenntartási időszak végéig szól. (8–0)
5.   Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
2020. első félévi beszámolója 112.261 E Ft bevétellel, 
és 117.802 E Ft kiadással, -5.541 E Ft adózás előtti ered-
ménnyel elfogadásra került. (7–0)
6.   Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 
3. sz. módosítása
A 2020. évi üzleti terv 3. számú módosítását oly módon 
fogadta el a Testület, hogy a sportbevételek sora 5.541 
E Ft összeggel csökken, a társaság eredménye pedig 
4.070 E Ft összegű veszteségre változik. A módosítás 
nem érinti a feladatellátási szerződést. (7–0)
7.   Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 
féléves beszámolója
A Testület tudomásul vette az I. félévi beszámolót. (4–3)

8.   Koncepcionális döntés a 1720/48-as hrsz.-ú  
zsákutca értékesítéséről
A Testület úgy döntött, hogy a zsákutcát nem értékesíti 
az OPEN Teniszvölgy Kft. részére. (7–1) 
9.   Költségvetési forrás meghatározása közvilágítási 
igények biztosításához 
A Testület támogatta a Diófa utca és az Őzike köz közvi-
lágításához a vezérlő szál kiépítését és tervezését bruttó 
1.451.483 Ft értékben, s az egyedi közvilágítási igények 
(3 db) megvalósításához szükséges bruttó 270.000 Ft ér-
tékben felhatalmazta a lámpatestek felszerelésére vonat-
kozó megrendelésre a Polgármestert. (6–1)
10.   Sissy Villapark szennyvízhálózat gördülő  
fejlesztési tervéről döntés
A Sissy Villaparkban lévő szennyvízrendszerről készült 2021–
2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervet a Testület e kötelezettség-
vállalásra 33.300 Ft összeg biztosítása mellett elfogadta. (7-0)
11.   M3-as autópálya volt 18-as felhajtójánál lévő 
0286/53 és 0286/55 hrsz.-ú önkormányzati szántók 
átminősítésének előkészítése, értékesítése
A Testület a területek művelésből való kivonását támo-
gatta, amelyhez és ehhez költségvetési forrást biztosított 
200.000 Ft keretösszeg erejéig, és felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy kezdeményezze a tulajdonostársak kö-
zött a telekalakítási eljárás elindítását. (7–0)
12.   Mogyoród, 0160/110, /111, /112, /113, /114, /116, /117, 
/118, /122, /123, /124, /125, /126, /127, /128, /130, /131, 
/132, /133, /134 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása
A Testület támogatta a területek belterületbe vonását, 
és a fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékét 
25.240.000 Ft-ban határozta meg. (5–2)
13.   Lake Forest területén újonnan kialakított 
út és közvilágítás tulajdonba vételéről döntés
A Testület döntött arról, hogy a lakóparkban található in-
gatlanok megközelítését biztosító út és tartozékait, éjszakai 
megvilágítását szolgáló berendezések („közvilágítási lám-
pák”) aktív és passzív elemeit ajándékozás jogcímen ingye-
nesen átveszi, az ajándékot elfogadja: a rajta kiépült közvi-
lágítással és csapadékvíz-elvezető-rendszerrel együtt. (7–0)
14.   Mogyoród, 0114/22 hrsz.-ú ingatlan  
belterületbe vonása
A Testület támogatta a terület belterületbe vonását, 
és a fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékét 
1.974.000 Ft-ban határozta meg. (5–2)
15.   Mogyoród, 0114/27 hrsz.-ú ingatlan  
belterületbe vonása
A Testület támogatta a terület belterületbe vonását, 
és a fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékét 
2.030.000 Ft-ban határozta meg. (5–2)

Önkormányzati hírek
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16.   Mogyoród, 0114/34 hrsz.-ú ingatlan belterületbe 
vonása
A Testület támogatta a terület belterületbe vonását, 
és a fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékét 
2.018.000 Ft-ban határozta meg. (5–2)
17.   Mogyoród, 0114/41 hrsz.-ú ingatlan belterületbe 
vonása
A Testület támogatta a terület belterületbe vonását, 
és a fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékét 
3.524.000 Ft-ban határozta meg. (5–2)
18.   Mogyoród, 0272/30, 0272/33 hrsz.-ú ingatlanok 
belterületbe vonása
A Testület támogatta, hogy az ingatlanok építési övezet-
be tartozó belterületi telekké alakuljanak. (7–0)
19.   Mogyoródi patakok, vízfolyások kezelése  
és karbantartása
A Testület az 575/2018. (XI.29.) Kt. számú határozatának 
visszavonásával úgy döntött, hogy az önkormányzati tu-
lajdonban lévő kisvízfolyások, vízelvezető árkok üzemel-
tetésére megállapodást kíván kötni a Gödöllő-Vác Térségi 
Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálko-
dási Társulattal, szem előtt tartva a Kútvölgyet, valamint 
a Kerektó-M3-as közötti területeket. (7–0)
20.   A Mogyoród Önkormányzata EBR42:411758 
számú vis maior pályázatának kivitelezésére vonatkozó 
többletforrás biztosítása, döntés a közbeszerzésről
A Testület a patakmeder helyreállításával kapcsolatos 
sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a ki-
vitelezési szerződés teljesítésére szükséges fedezet ösz-
szegét bruttó 4.918.037 Ft-tal megemelte. (5–2)
21.   Központi orvosi ügyeleti ellátás jövőbeni  
biztosítása
A Testület úgy döntött, hogy 2021. április 1-jétől is a je-
lenlegi struktúrában, Gödöllő várossal együttműköd-
ve kívánja biztosítani a mogyoródi lakosság gyermek 
és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátását, amelyért 
lakosságszám-arányos finanszírozást biztosít. (7–0)
22.   Beszámoló a szociális jellegű ügyek és kiadások 
2020/I. félévi alakulásáról
A beszámolót elfogadták. (6–1)
23.   Csatlakozás a 2021. évi Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázathoz
Az Önkormányzat csatlakozott a jövő évi fordulóhoz 
is, s a pályázat keretében 900.000 Ft keret elkülönítését 
hagyta jóvá. (7–0)
24.   Olasz nyelvoktatás lehetőségének további  
biztosítása
A Testület a továbbiakban is támogatta a szerződés-
kötést az OLIEN Mercanto Bt.-vel, amelynek keretében 

a Polgármesteri Hivatal tanácstermét a Hivatal dolgozói 
és a helyi lakosok részére szervezett olasz nyelvoktatás 
céljára heti két napon bruttó 1.000 Ft/ alkalom jelképes 
összeggel kívánja bérbe adni. (7–0)
25.   Nemzetiségi önkormányzat számára helyiség 
biztosítása és irodák/szükséglakások kialakításának 
kérdése
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő, a Mogyoród, 
Hungaroring út 2/A. szám alatti (Mogyoród, 0219 hrsz.) 
épületben a volt családsegítő Foglalkoztató és Iroda meg-
nevezésű helyiségeit a Mogyoródi Roma és Román Nem-
zetiségi Önkormányzatok számára, közös használatra 
ingyenesen biztosítja az épület/volt családsegítői irodák 
átépítésének kezdetéig, vagy egyéb célú hasznosításról 
történő tulajdonosi döntésig. 

A Testület arról is döntött, hogy az ingatlant irodák/
szükséglakások létesítésére kívánja átalakítani és felújí-
tani, így azt követően a helyiséghasználatot a nemzeti-
ségi önkormányzatok részére a 2146 Mogyoród, Dózsa 
György út 40. szám alatti Tanácsterem helyiségében  
biztosítja. (7–0)
26.   Babazászló Programhoz való csatlakozás
A Testület a Vécsey László országgyűlési képviselő 
úr által felajánlott zászlópárt elfogadta, amelyet a Hiva-
tal épületére kíván kitűzni. (7–0)
27.   Tájékoztató Kerepes város környezetvédelmi 
rendeletéről
A rendeletet tudomásul vették. (7–0) 
28.   Az EBR42:450 574 számú vis maior pályázatában 
szereplő károsodás helyreállításának kivitelezése
A Berekakácos utca károsodásának helyreállítását célzó 
beruházással kapcsolatban felhatalmazást kapott a pol-
gármester a kivitelező kiválasztására a versenyeztetési 
eljárás lefolytatására. A felújítás költségeinek egy része  
– 20.730.000 Ft-ot –  az elnyert pályázati támogatásból, 
míg a fennmaradó részt – 3.925.570 Ft – önerőből finan-
szírozza az önkormányzat. (7–0)
29.   Mogyoród, 10752/20 sz. vasházas transzformátor-
állomás (VOTR) kiváltása
A Testület támogatta az indítványt, és 1 millió forintos 
keretösszeget különített el a megvalósításra. (7–0)

Felhívás!
A Bursa Hungarica 2020. évi ösztöndíj-pályázatáról 
bővebb információt a https://mogyorod.asp.lgov.
hu/bursa-hungarica-2020evi-osztondij-palyazat  
oldalon találnak.
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„A falu szolgája vagyok, egy 
a sok közül”  – osztotta meg ve-
lünk Paulovics Géza a hitval-
lását. A közösségért dolgozom, 
ezért sokat járok a mogyoró-
diak közé, hogy megismerjem 
igényeiket, és segítsem ezek 
közül a jogosak megvalósulá-
sát. Ilyenek például a járható 
utak a településen és a 21. szá-
zad követelményeinek meg-
felelő bölcsőde és óvoda mű-
ködtetése. A jövő nemzedéke 
kiemelten fontos számunkra, 
hogy a gyerekek élhető és biz-
tonságos környezetben csepe-
redjenek fel.

Nehéz időszak jön
„A COVID-járvány az Önkor-
mányzat költségvetését is átír-
ta és a központi elvonások 150 
millió forint bevételkiesést 
hoztak a településnek. Most 
nagy hangsúlyt fektetünk 

a válságkezelésre, hiszen 2019 
őszéhez képest a jövő évi költ-
ségvetést nézve mínuszban 
vagyunk. A túlélésre rendez-
kedtünk be.

Az evangélikus temető  
telekrendezése
Végleges megoldás született 
az evangélikus temető te-
lekrendezésének ügyében, 
amit több mint 3 éves bü-
rokratikus ügymenet elő-
zött meg – folytatta a be-
számolót a polgármester –, 
ebben tulajdonképpen csak 
a lényeg veszett el. Az ön-
kormányzat végül rendezte 
a tulajdonában lévő, katoli-
kus temetőből leválasztásra 
került evangélikus temető 
ügyét. A jegyző úr közben-
járásával jogerős földhivatali 
bejegyzés alapján rendező-
dött a terület sorsa, amihez 
jogilag az egyházmegye hoz-
zájárulását is megkaptuk.  
Ezzel egy közel 15 éve elhú-
zódó ügy végére került pont.

Új játékok két óvodában
Képviselői előterjesztésnek 
köszönhetően testületi döntés 
született arról, hogy mind-
két mogyoródi tagóvodában 
új udvari játékokat telepítsünk 
– mondta Paulovics Géza pol-
gármester. Augusztusban meg 
is kezdődtek az előkészítő 
munkálatok, és szeptember 
végére már a játékok telepíté-
sével is elkészültünk. Az újság 

megjelenésével egy időben 
a használatba vételi engedély 
is birtokunkban lesz, és a gye-
rekek kipróbálhatják a gyö-
nyörű új játékokat, amelyek-
ből mindkét óvodába került: 
a Pillangós Óvoda, valamint 
a Gesztenyés Tagóvoda udva-
rára is. A gesztenyésbe olyan 
integrált, mozgásfejlesztő ud-
vari játékok is kerültek, ame-
lyek alkalmasak az egészséges 

és a korlátozott mozgáské-
pességű gyermekek számára 
is az örömteli játékra. A be-
szállító kiválasztásánál az volt 
a fontos, hogy a mai kor igé-
nyei szerinti EU-szabványnak 
megfelelő játéktípusokat for-
galmazzon, és telepítésükre 
garanciát is vállaljon – árulta 
el a polgármester. A modern 
játékok több mint 5 millió fo
rintba kerültek. 

Fejlesztések és jövőbeli tervek
Újdonság

Az elmúlt hónapok aktuális eredményei-
ről és jövőbeni fejlesztési terveiről számolt 
be lapunknak Paulovics Géza polgármester.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Fórum témája: 647/3, 652/4; 0188/8; 0219/47, 
0219/50 hrsz.-ú közterületek elnevezése
Időpontja: 2020. október 30. 8 órától
Helye: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal  
(2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)
Szeretnénk a lakosság véleményét kikérni a fóru-
mon az alábbi utak elnevezésével kapcsolatban:
A 647/3 és 652/4 hrsz.-ú, (a Szadai útról nyíló, a Gö-
döllői út és Középső Homoki utcák közt fekvő) köz-
területek vagy a Birgecsapás köz nevet kapnák, mi-
vel a terület 1902-ig a Váci Püspökség legelőihez 
tartozott, ahol juhokat legeltettek, vagy a Bermuda 
köz elnevezést, mely a terület köznyelvben kialakult 
nevéből ered. A 0188/8 hrsz.-ú a Hangulat utca, Ródi 
köz felé eső folytatásaként a Hangulat utca nevet vi-
selné. A 0219/47 és 0219/50 hrsz.-ú (a református 
temetőhöz vezető út) közterületek Kálvin köz elne-
vezést kapnák, tekintettel Kálvin János, a reformá-
tus felekezetek kialakuláshoz vezető munkásságára.

Pályázat a bölcsőde 
korszerűsítésére

Bölcsődei fejlesztés-
re pályázati úton 192 
millió forintot nyert 
el az önkormányzat, 
amit többlettámo-
gatással kiegészí-
tünk, ennek köszön-
hetően hamarosan 
megkezdődhet a  
bölcsődék korszerű-
sítése is – tett emlí-
tést Paulovics Géza 
a jövőbeni tervekről.
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"MOBIL"

ABC
Ny i t va ta r t ás :

Hé t fő  -  péntek :  6 -21  órá ig

Szombat :  7 -21  órá ig

Vasá rnap :  8 -20  órá ig

MO G Y O R Ó D I

Cím :

Mogyoród ,  Kukukk -hegy

Kör te  utca  1 .

S z e r e t e t t e l  v á r j u k
k e d v e s  v á s á r l ó i n k a t

ü z l e t ü n k b e n  a z  a l á b b i
k í n á l a t t a l :

-  f r i s s  p é k á r u ,
-  é l e l m i s z e r ,

-  m i r e l i t  h ú s o k ,
-  t e j t e r m é k e k ,

-  v e g y i  á r u ,
-  ü d í t ő k , s ö r ö k

-  P B  g á z p a l a c k  c s e r e

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

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

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Hitélet

Az ünnepi szentmisét és ho-
míliát – a Mogyoródi Római 
Katolikus Egyházközösség 
képviselője, Tóth József Mik-
lós plébános úr meghívására 
– Főtisztelendő Horváth Zol-
tán István apostoli protonotá-
rius, kanonok, esperes – plé-
bános atya mutatta be.

A templomtető megáldá-
sának imádsága és az em-
léktábla avatása után az atya 
beszédében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy - „Szent 
Mihályt, mint egy páncé-
lost, katonaként ábrázolja 

a templom oltára, aki le-
győzi a gonoszt megtestesítő 
sárkányt. Olyan dolgokról 
van szó, melyekkel a hét-
köznapi életben rendsze-
resen, újra meg újra meg 
kell küzdenünk. Ezekkel 
szemben sokszor gyengének 
bizonyulunk és elbukunk. 
Vajon a kísértések idején, 
képesek vagyunk-e átlátni 
a gonosz lélek cselszövésén? 
Nem könnyű feladat ez, 
de itt van nekünk segítségül 
e küzdelemben Szent Mi-
hály az ő erejével.”

Szent Mihály Főangyal búcsúnapja min-
den hívő mogyoródi katolikus számára fon-
tos ünnep. A jeles napon a templomtetőt 
megáldották, és kiosztották a Szent Mihály  
Főangyal díjakat is.

Szent Mihály Főangyal búcsúnapja
„Akinek temploma van, annak hite van,

akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete.”
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Dr. Varga Antal Tamás
Már fiatal fiúként ministrál, ké-
sőbb pedig aktív tagja a Kántor-
atya által szervezett kórusnak, 
melyben ma is, olykor nagyon 
sok áldozat árán, jelentős felada-
tot vállal. 

Szorgalmas és önzetlen 
munkájával jelentős szerepet 
vállalt egyházközségünk leg-
utóbbi feladatának, a temp-
lomtető cseréjének megoldásá-
ban is. Gondos gazdaként óvja 
és védi azt az egyházi környe-
zetet, melyet elődeitől kapott 
ajándékba, és amelyet öröksé-
gül fog hagyni utódaira.

Közéleti szerepvállalásának 
díjazását hosszú éveken keresz-
tül maradéktalanul egyházköz-
ségünk javára bocsátotta. Ebből 

sok minden újult meg. A teljes-
ség igénye nélkül többek között 
a hittanterem ablakainak cseré-
je, és a plébánia konyhája is. Fel-
ajánlása tette lehetővé a Szent 
Mihály Templomért Alapít-
vány működését és biztosította 
annak közhasznúságát. 

Szavaiból és nemes példájá-
ból egyértelmű, hogy számára 
a mogyoródi egyházközség 
nem egy civilszervezet, de nem 
is csupán egy vallási közösség, 
ahol, ha kell, néha jelen van, ha-
nem számára a mi közösségünk 
egyben családot is jelent. Még-
hozzá olyan családot, amit nem 
a test és a vér kapcsol egybe, ha-
nem amelyben a testvéri közös-
ségét a Krisztus testében és véré-
ben való egység hordozza. 

Varga Nándor 
Építőmérnökként a stabilitás, 
a biztonság, a realitás és a tisz-
tánlátás híve, melyet az egyház-
község ügyeiben és a hitéletben 
egyaránt képvisel. Szervező-
ként, vezetőként, adományozó-
ként, vagy akár a szerszámmal 
a kezében mindig bőségesen 
kiveszi a részét a feladatokból 
és a munkából, legyen szó akár 
a település projektjeiről, akár 
egyházközségünk teendőiről.

Építőmérnöki tudását és  
tapasztalatát egyházközségünk 
és a templomunk javára is nagy-
mértékben fordította: áldozat-
kész és kiemelkedő szerepet 
vállalt többek között a temető 
stációinak, majd a plébánia épü-
letének renoválásában, a temp-

lom előtti támfal újraépítésében 
és a templomtető felújításában is. 
Láthatatlan mégis fontos ered-
ményei ezekben a projektekben, 
hogy tapasztalatait és kapcso-
latait kamatoztatja a felújítások 
költséghatékonyságának érde-
kében. Munkájával kivétel nél-
kül és önzetlenül a közösség 
és más emberek javait szolgálja. 

Kiváló építő. Nemcsak épü-
leteket, hanem közösséget is  
épít. Mély igazságérzettel és  
példamutató becsülettel végzi 
önkéntes munkáját.  

Kérjük Istent, hogy még 
sokáig tartsa meg őket kö-
zösségünkben és ugyanebben  
a jóakaratú és szeretetteljes lel-
kületben, melyet az elmúlt év-
tizedek során tőlük kaptunk!

A szentmise végén, az ünnepi búcsú emelkedett pillanata a Szent Mihály Főangyal-díjak 
átadása volt, melynek előkészületei idén is titokban zajlottak. A díjat idén Dr. Varga Antal  
Tamás és Varga Nándor kapták az egyházközségben vállalt kitartó és áldozatos munká-
jukért, valamint a közösség szilárd alapjainak megtartásáért és gondozásáért.

Testvérpár kapta az elismerést
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Szabadidő

Szívesen szórakoztatnak is, 
ha kell
– 1996 óta létezik a szakosz-
tályunk, ami az országban 
egyedülálló módon egy már 
meglévő sportegyesülethez, 
a Mogyoródi Községi Sport-
körhöz (Mogyoródi KSK) 
csatlakozott. Mi – bár kutyás 
szakosztályként működünk – 
ugyanúgy alávetjük magunkat 

a sportkör alapszabályainak, 
mint mindenki más – tudjuk 
meg Szőcs Zoltán őrző-védő 
segéd, kutyakiképző, szakosz-
tályvezetőtől, aki elmeséli azt 
is, hogy szívesen szórakoztat-
ják a falu lakosságát. Többször 
kaptak már felkérést óvodába, 
iskolába kutyás bemutatót tar-
tani, aminek mindig örömmel 
tesznek eleget. 

Mindig élmény a szereplés
– Kétszer mutatkoztunk már 
be eddig ezer ember előtt 
a mogyoródi pincesoron 
megrendezett Mogyoród-
feszt alatt. Ez sosem egysze-
rű feladat, mert az emberek 
a fal mellett állnak, és ne-
künk így csak egy keskeny 
sáv marad megmutatni, 
mit tudunk. Egy alkalom-

mal a grillcsirkést is oda-
telepítették a közelünkbe, 
aminek az lett a vége, hogy 
az előreküldésnél a kutyánk 
meg sem állt a grillcsirkésig 
– avat be a szakosztályveze-
tő, és kiemeli, nagyon klassz 
élményeik vannak, többször 
szerepeltek már hat-hét ku-
tyával testvértelepülésü-
kön, a 800 kilométerre lévő 
Mádéfalván. Elárulja azt is: 
őt egy kilencéves németju-
hász és a felesége kis francia 
bulldogja várja otthon. 

Több hónapos munka
Miközben beszélgetünk, 
kezdetét veszi az engedel-
mességi vizsga is. Amit a pá-
lyán látunk, az többhónapos 
felkészülés eredménye, de-
rül ki. – Minden gyakorlat 
10–15 lépés között történik. 
A gazdi megáll, leülteti a ku-
tyát, 15 lépésnyit eltávolodik, 
majd a bíró utasítására visz-
szahívja. Utána visszahozza 
újra a kiindulópontba, 15 lé-
pés után lefekteti, majd 30 lé-
péssel távolodik el. Behívja 
újra és az a vége. Az engedel-

Világbajnok előtt vizsgáztak a kutyák 

Komoly, több évtizedes múlttal rendelkező kutyakiképző isko-
la a Mogyoródi KSK kutyás szakosztálya. A koronavírus-hely-
zet miatt tavasszal nem vizsgáztathattak, de ami késik, nem 
múlik, most végre sikerült bepótolniuk az elmaradást. Szőcs 
Zoltán őrző-védő segéd, kutyakiképző, szakosztályvezető-
vel az őszre halasztott engedelmességi vizsgán beszélgettünk, 
és találkoztunk Kivágó Arnold munkakutya világbajnokkal is. 
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mességi vizsga bárki számá-
ra elvégezhető – részletezi 
Szőcs Zoltán.

Vizsgák és versenyek
– A kutyaiskola nagy, ráadá-
sul gyönyörű helyen van. 
Hetente háromszor tartunk 
foglalkozást, és egész évben 
a vizsgára készülünk. Termé-
szetesen azoknak is segítünk, 
akik versenyre szeretnék 
vinni a kutyájukat. Van kö-
zöttünk teljesítménybíró is, 
aki támogatja a felkészülést 
– tudjuk meg. Szőcs Zoltán 
hozzáteszi, rendhagyó az őszi 
vizsga, kizárólag a korona-
vírus-helyzet miatt tartják 
most. Ilyenkor általában már 
válogatóversenyeket ren-
deznek a világbajnokságra 
készülők számára, épp ezért 
nagyon figyelnek rá, hogy 
ne legyen ütközés. 

Régi szenvedély
Hamarosan megérkezik Ki-
vágó Arnold kutyakiképző, 
többszörös magyar bajnok, 
2016-os munkakutya világ-
bajnok is, aki örömmel mesél 
arról, mit is jelent munka-
kutya világbajnoknak lenni.  
– Ez a sport tulajdonképpen a  
rendőrkutyák munkáját imi-
tálja, és én 2016-ban lettem 
világbajnok benne az akkor 
4,5 éves malinois kutyámmal 
– meséli, és beavat, egész gye-
rekkorában kutyára vágyott, 
és amióta 14 évesen megkap-
ta, azóta tart is a versenyzés 
iránti szerelme. – Most egy 
8 hónapos kiskutyával kezd-
tem dolgozni. A cél, hogy vele 
is kijussunk a világbajnokság-
ra, és dobogóra állhassunk – 
árulja el végezetül. 

Uhrin István már elmúlt 70 éves, 
mégis közel 20 éve jár a Mogyo-
ródi Sportkörbe a kutyáival – heti 
három alkalommal. Ezen a szoká-
sán pedig a jövőben sem kíván 
változtatni, ugyanis ahogy mond-
ja: ez egy kitűnő hobbi, ahol jó le-
vegőn van az ember, remek társa-
ságban. A vizsgák előtt azonban 
még mindig izgul. 

– Szeretek együtt dolgozni a négy-
lábúakkal, de a vizsgázást nem 
szeretem. Ilyenkor az ember min-
dig ideges, izgul. Ha valami nem si-

kerül, akkor az nem a kutya hibája, 
hanem a miénk, mert mi vagyunk 
a felelősek a jó felkészülésért. Min-
den mozzanatot gondosan be kell 
gyakorolni, mert az új helyzetek 
nagyon érzékenyen érintik a ku-
tyákat.  Most a 4 éves Honor né-
metjuhászommal dolgozom épp, 
akinek a vérében van a szolgálat, 
a munka, ezért könnyű vele. Egy 
kis jutalommal, labdával pedig 
remekül lehet motiválni. Bízom 
benne, hogy még jó pár évig lesz 
erőm ahhoz, hogy ide járjak ku-
tyázni – mondta Uhrin István.
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Civil élet

Sokan talán még nem 
tudják, hogy felállt egy 
önálló Családsegítő Szolgá-
lat az utóbbi hónapokban. 
Hogyan jött a lehetőség?
– A településnek a Magyar 
Protestáns Segélyszervezettel 
volt ellátási szerződése – kezdi 
Körmöci Krisztina, a Mogyo-
ródi Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat új vezetője. – Ezt 
a szerződést közös megegye-
zéssel felbontották a felek, így 
július elsejétől szükség volt 
arra, hogy a település saját in-
tézményt hozzon létre. 

Amikor beléptünk, mond-
ták, hogy sokan még mindig 
az orvosi rendelőt keresik itt, 

hiszen a régi rendelő épüle-
tét kapták meg. De ha job-
ban körülnézünk, láthatjuk, 
hogy nagy átalakuláson 
ment át a hely.
– Falat kellett építeni és átfeste-
ni, meg kellett oldani a fűtést, 
mert nem volt elég a fűtésrend-
szer – sorolja Körmöci Kriszti-
na. – Aztán a régi helyünkről 
ide kerültek a még használható 
bútorok, de szekrénysort pél-
dául az alpolgármester asszony 
irodájából kaptunk. Szép las-
san mindent összeadogattunk, 
hogy el tudjunk indulni. Ki-
csit csapatépítő jellegű is volt 
az indulás: az egyik munkatárs 
hozta a plüssjátékokat,  ezeket 
kifertőtlenítettük, én találtam 

otthon függönyt, amit a kol-
léganő megvarrt. Volt otthon 
egy szőnyeg is, az is ide került 
véletlenül – neveti el magát 
Krisztina. Nyilván ehhez hoz-
zátartozik, hogy nagyon gyor-
san,  egyik napról a másikra 
kellett elkészülnünk.

Milyen ügyek tartoznak  
a  Családsegítő Szolgálathoz?  
– Azokat a szolgáltatási fel-
adatokat kell ellátnunk, ame-
lyeket a szociális törvény előír, 
és azokat a gyermekvédelmi 
feladatokat, amelyeket a gyer-
mekvédelmi törvény szabályoz 
– veszi át a szót Frankó Eme-
se intézményvezető-helyet-
tes. Tulajdonképpen három 
alappillér van: az első a házi se-
gítségnyújtó szolgáltatás, amely 
jórészt időseknek, fogyatékkal 
élőknek szól, hogy saját ottho-
nukban kapjanak segítséget 
önálló életvitelük fenntartásá-
hoz. Ez egy gondozói munka, 
amit egy szociális gondozó 

kollégánk lát el, aki igazából 
mindenben segít. Legyen szó 
fürdetésről, bevásárlásról vagy 
akár inzulinbeadásról. 

A második pillér jórészt szin-
tén az időskorú, illetve a fo-
gyatékkal élők számára nyúj-
tott szolgáltatás, az étkeztetés 
– folytatja Emese. – Erre azok 
jogosultak, akik koruk, egész-
ségi állapotuk, hajléktalansá-
guk vagy pszichiátriai betegsé-
gük miatt az étkezésükről más 
módon nem tudnak gondos-
kodni. Ennek az adminisztra-
tív hátterét biztosítja az intéz-
mény, illetve az önkormányzat 
autójával ki is szállítjuk nekik 
az ebédet. A harmadik pillér 
a család- és gyermekjóléti szol-
gáltatások, ami azt monda-
nám, hogy a szociális munka 
multidiszciplináris jellegéből 
adódóan egy nagyon összetett, 
segítő tevékenységet takar.

A járvány alatt hogyan vészel-
ték át az itt élő családok azt az  

Szekrénysor az alpolgármestertől, játék a  
kollégáktól, szőnyeg az intézmény veze-
tőjétől – közösségi összefogással készült 
el és szépül folyamatosan az új Mogyoró-
di Családsegítő Szolgálat. Interjú a család-
segítő új vezetőjével és helyettesével,  
Körmöci Krisztinával és Frankó Emesével. 

Bemutatkozik a Mogyoródi  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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időszakot, amikor otthon 
voltak bezárva hónapokig? 
Tudjuk, hogy ahol baj van, pél-
dául családon belüli erőszak, 
ott a bezártság még jobban 
felerősítette a problémákat.
– A karanténidőszak a társa-
dalomnak ez idáig ismeretlen 
problémáit is a felszínre hozta, 
melynek egyik oldalán nyilván 
a családon belüli erőszak áll. 
Ez nemcsak a szülőknek, a gye-
rekeknek is nagyon nehéz idő-
szak volt. Arról valahogy kevés 
szó esik, hogy az ő szocializáci-
ójukban a kortársi kapcsolatok 
milyen fontossággal bírnak. 
Nem igazán értik meg ezt 
a pandémiás helyzetet, hiszen 
mi sem igazán értjük, ezért ne-
hezen tudjuk ezt megfelelően 
kommunikálni feléjük. Azok 
a szülők még nehezebb hely-
zetben vannak, akiknek keve-
sebb tudásuk van arról, hogyan 
lehet a nehézségeken átsegíteni 
például egy kisgyereket, aki 
nem szokott kezet mosni rend-
szeresen, most pedig hirtelen 
mindenhol azt kell tennie. Ezek 
nagyon komoly nehézséget 
okoznak. Én azt láttam, hogy 

az első hullámban volt egy nagy 
társadalmi összefogás. Ez talán 
az ijedtségnek volt köszönhe-
tő. Nagyon szeretném, hogyha 
ez az összefogás megmaradna, 
hiszen a járvány nem múlt el – 
fűzte hozzá Frankó Emese.

A beiskolázáshoz tudtak 
segíteni a rászorulóknak?
– A polgármester úr támogat-
ta a családokat, ami nagyon 
jó kezdeményezés volt. Sok 
szép iskolaszert kaptak a csalá-
dok, köszönjük  a nevükben is. 
Általánosságban azt kell, hogy 
mondjam, nem alakult ki a tár-
sadalmunkban az adományo-
zás kultúrája. Az, hogy olyan 
adományt tudunk szeretettel 
elfogadni, amit az adományozó 
is jó szívvel oda tudna adni úgy, 
hogy a megajándékozott szemé-
be néz és azt mondja, fogadd 
szeretettel. Ez a játékokra, köny-
vekre, ruhákra egyaránt igaz. 

Mekkora a gondozotti  
állomány? 
– Házi segítségnyújtásban 
öt embert lát most el a gondo-
zónk. Az nem mindegy, hogy 

egy emberre csak fél órát kell 
szánni, mert szeretné, ha vala-
ki bevásárolna neki, vagy egy 
fekvőbetegről beszélünk, akit 
rendszeresen fürdetni kell. Ét-
keztetésben 11-en részesülnek 
jelenleg. Család- és gyermek-
jóléti szolgáltatásban 54 érin-
tett család van. Ez rugalmasan 
változik. Vannak olyan csalá-
dok, amelyeket alapellátásban 
gondozunk, ott az a cél, hogy 
az ő életükben valamiféle vál-
tozás történjen, elinduljon 
bennük egy belső pszichés fo-
lyamat, amely jó irányba változ-
tatja életüket. Jelentős számban 
van olyan feladatunk, amit egy-
szeri esetkezelésnek hívunk, 
amikor egy olyan probléma 
merül fel, ami egyszeri beavat-
kozással megoldható. Ilyenkor 
csak pici segítségre van szük-
ség, de arra villámgyorsan. 
És vannak olyan feladatok 
is – ez a Család és Gyermekjó-
léti Központtal való együttmű-
ködés keretében –, ahol ható-
sági beavatkozásra kerül sor 
a gyámhivatal részéről azért, 
mert a kiskorú veszélyeztetett-

sége áll fenn, és ezt kell valami-
lyen formában orvosolni. 

Miben tudnak segíteni  
egymásnak?
– Sok segítőkész ember van egy 
kisebb közösségben – folytatja 
Krisztina –, ami sokkal pozití-
vabb jövőképet vetít előre, mint 
mondjuk adott esetben Buda-
pesten egy lakótelepen, ahol 
a szomszédok úgy élnek egymás 
mellett, hogy sokszor azt sem 
tudják, ki kicsoda. 

– Ennek a kis közösségnek 
borzasztó nagy előnye, hogy 
itt mindenki mindenkit ismer 
– veszi át a szót Frankó Emese.  
– Erről személyes tapasztalatom 
is van. Olyan ember élt otthon 
mozgáskorlátozottként, hogy 
amikor meglátogattam, elcso-
dálkoztam. De amint megjelen-
tem nála, két perc múlva ott volt 
az egyik szomszéd, hogy ki van 
itt, mit akar, három perc múlva 
benézett a másik, megyek a bolt-
ba, kell-e valami, kérdezte. Itt 
a közösségnek tényleg nagyon 
erős megtartó ereje van, és ezt 
csodálatos megtapasztalni. 

Lelkileg nehéz ez a munka
Az élettörténetek a kollégákat is megérintik.
– A szociális munka mentálisan nagyon igénybe ve-
szi az embert. Aki ezzel foglalkozik annak kiemelten 
fontos, hogy munka közben a józan eszét megőriz-
ze és a szakmai szabályoknak megfelelően járjon 
el úgy, hogy az a másiknak jó legyen, ez komoly 
kihívás, minden elismerésem a kollégáké – mondja 
Körmöci Krisztina.
– Az élettörténetek minket is megragadnak, rá tud-
nak ülni az emberre, ezért is fontos, hogy legyen 
szupervízió, ki lehessen ebből szakadni, mert a hát-
térben ott van az, hogy ez nem olyan munka, amit 
délután 4-kor le lehet tenni – veszi át a szót Frankó 
Emese. – Sokszor pörög az agyam, hogy mit csinál-
jak még, mit lehetne még tenni az adott ügyben, 
ami mögött nehéz sorsok vannak. Nehéz ebből úgy 
kiszakadni, hogy az ember tényleg tudjon rekreá-
lódni egy picit.

Kiket várnak ide? 
– Voltaképpen bárkit, akinek segítségre van szüksé-
ge, úgyis el fogjuk mondani, hogy merre induljanak 
– veszi át a szót Körmöci Krisztina. – Ami fantaszti-
kus, hogy minden kollégánkban megvan a segítő 
attitűd. Ez fontos dolog, de alapvetően a jogszabá-
lyok határozzák meg azt, hogy mivel tudunk segíte-
ni. A weboldalunk még készül, de úgy látjuk, hogy 
a legnagyobb közösségi csatorna, a Facebook 
a leggyorsabb tájékoztatási eszköz, ami olyan, mint 
Mari néni és a pletyka, sőt még annál is gyorsabb, 
mert futótűzként terjednek rajta az információk. Na-
gyon sok olyan társadalmi probléma van, családon 
belüli problémák, amelyet felvilágosítással is lehet 
kezelni. A legfontosabb a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatásban, ami nélkül nem tudtunk működni, 
az a jelzőrendszer. 
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Sport

Hamar látszott a tehetség
Tízéves volt Szabó Nikolett, 
amikor a testnevelő tanára 
hívására lement egy birkózó-
edzésre. Ott is ragadt. Heten-
te három edzést tartott Kéri 
Zoltán, Niki gyorsan fejlődött, 
hamar látszott, hogy tehetsé-
ges. A középiskolát már egy 
budapesti sporttagozatos gim-
náziumban járta, akkor már 
heti négy edzése volt. A leg-
nehezebbnek ezt az évet ítélte 
Niki, hiszen a járvány miatt 
nem nagyon volt edzésük, itt-
hon, egyedül kellett készülnie.

– Márciusban tartották a vá-
logatókat a világversenyekre 
– mondja Nikolett. Ott dőlt el, 
hogy ki megy a világbajnok-
ságra, de a járvány miatt most 
minden kérdéses. Az Euró-
pa-bajnokságot már lemond-
ták, a világbajnokság decem-
berben lenne Szerbiában. 
Én még reménykedem, hogy 
megtartják, és így is készülök.

9 évet várt a díjra,  
de megérte
A szeptemberben Orosházán 
megtartott junior magyar baj-

nokságon Niki az 59 kilós 
súlycsoportban indult.

– A junior mezőny 5 éve 
ugyanaz, szóval jól ismerjük 

egymást. Amikor megtud
tam, hogy ki lesz az ellen
felem, már tudtam, hogy 
meglesz a bajnoki cím, és így 

is lett. Kilenc évet vártam erre 
a díjra, és most nagyon bol
dog vagyok – mondja büsz
kén Szabó Nikolett.

Sikerélményt ad a birkózás a junior 
magyar bajnok Szabó Nikolettnek
Testnevelő tanára, 
későbbi edzője, Kéri 
Zoltán látta meg 
a tehetséget Niki-
ben, aki szeptember-
ben junior magyar 
bajnokságot nyert. 
A magyar válogatott 
Szabó Nikolett már 
a világbajnokságra 
készül. 
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Kéri Zoltán nagyon büszke 
egykori tanítványára. A bir-
kózóedző 33 éve foglalkozik 
az utánpótlással, a pályafutá-
sa alatt körülbelül 300–400 
gyerek került ki a keze alól. 
Mogyoródon 28 éve dolgozik 
földrajz- és testnevelő tanár-
ként, valamint edzőként.

Az edző így emlékezik Szabó Ni-
kolett felfedezésére: – A testne-
velés órákon láttam rajta, hogy 
tehetséges. Jó koordinációs ké-
pességekkel rendelkezett, fizikai-
lag is jó adottságai voltak, és nem 
utolsósorban nagyon szorgalmas 
lány. A birkózásnál az sem hát-
rány, hogy Niki bár szerény, elég 
vagány. Tízévesen jött le az első 
edzésre, és két év múlva serdülő 
magyar bajnok lett.
Kéri Zoltán már négy válogatottat 
nevelt ki a magyar birkózósport-
nak. Sőt, volt olyan, hogy junior 
Európa-bajnokságon két mogyo-
ródi, Mertse Ádám és ifj. Kéri Zol-
tán is indult – emlékezik. – Ne fe-

ledkezzünk el Slesz Gabrielláról 
sem, aki válogatottként küzdhet 
az olimpiai kvalifikációs EB-n, ta-
lán össze is jön Tokió. Amúgy Gabi 
tízéves kora óta nyeri a Magyar 
Bajnokságokat, már ő sem tudja, 
hányszor lett bajnok, de minimum 
20-szor. A birkózás nem tartozik 
a divatsportok közé, ez rétegsport 
– folytatja Kéri Zoltán. – Szerencsé-
re most is van 22-23 gyermek, akik 
lelkesen lejárnak az edzésekre. 
A birkózást iskolás kortól ajánlom, 
hiszen remekül fejleszti a koordi-
nációs képességeket, a gyorsasá-
got, a fizikai állapotot, a mentális 
képességeket. Most is látok tehet-
ségeket. Van két kiemelt képes-
ségű gyerek, akik még sokra vi-
hetik a birkózósportban – mondja 
az edző.
Kéri Zoltánt ma már 28 éves fia, 
ifjabb Kéri Zoltán is segíti az edzé-
seken. Zoltán több mint tízszer lett 
Magyar Bajnok, és világversenye-
ken is többször bekerült a legjobb 
öt közé. Együtt még koncentrál-
tabban tudnak figyelni a srácokra.

A birkózás nemcsak fizikai, 
szellemi sport is. Nem elég tes-
tileg felkészültnek lenni, fejben 
is ott kell lenni egy-egy verse-
nyen – árulja el.  A kérdésre, 
hogy a versenyzés alatt hall-
ja-e a külvilágot és tud-e az edző-
je tanácsaira figyelni – igennel 
felel. Mindent hallok, a saját 
edzőm utasításait és az ellenfe-
let is. Ez azért is jó, mert tudom, 
hogy mire fog készülni, és pró-
bálok úgy technikázni, hogy 
ne tudja megcsinálni azt a do-
bást, amit az edzője mond neki 
– neveti el magát Niki.

Amikor kell, 6 kilót is ledob
Niki nem bánja, hogy a sport 
miatt kevesebb a szabadide-
je. Azt mondja, hogy a siker 
mindenért kárpótolja. – A ver-
senyek előtt nagyon oda kell 
figyeli az étrendre, hiszen meg-
határozott súlycsoportban ver-
senyzek. Volt már olyan, hogy 
egy hét alatt hat kilót kellett 
fogynom, ilyenkor nem eszem, 
nem iszom. Tudom, hogy 
ez nem a legjobb megoldás, 
de úgy érzem, hogy most még 
tudom ezt csinálni, nekem egy-
szerűbb így tartani a verseny-
súlyt – neveti el magát.

A magyar válogatott Niki 
a Fradi színeiben sportol. 
A gimnázium után a Pécsi Tu-
dományegyetem sport és rekre-
áció szakára jelentkezett, ahova 
levelező tagozatra jár, így több 
ideje jut az edzésekre.

Amikor azt kérdezem, hogy 
mivel ajánlaná ezt a sportot 
a fiataloknak: gondolkodás 
nélkül rávágja: – A birkózás 
örömöt ad. Fejleszti az ügyes-
séget, és megadja az alapot 
arra, hogy bármelyik sportban 
jó lehess.
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Szeptemberben már minden 
korosztálynál elindult a ver-
senyszezon, bár a koronaví-
rus-járvány miatt a felnőtt 
csapat egy kicsit beragadt 
a rajtnál, de a többiek ját-
szottak. Az egyik játékosnál 
ugyanis pozitív eredményt 
hozott a COVID-teszt, így 
az egész csapatot karantén-
ba helyezték. Rózsa Zoltán, 

a Mogyoród KSK labdarúgó 
szakosztály edzője és az után-
pótlás csapat vezetője mesélt 
a rendkívüli helyzetről. 

– Miután koronavírusos 
lett az egyik játékosunk, ter-
mészetesen a csapat többi 
tagjára is vonatkozott a biz-
tonsági előírás, ezért a srácok 
közel két héten keresztül nem 
tudtak edzeni, és a bajnoki 

mérkőzéseinket is el kellett 
halasztanunk. A karantént 
követően már mi is csatla-
kozhattunk a bajnoksághoz, 
eddigi mérlegünk: 3 mérkő-
zés, 6 pont, ami tekintettel 
az előzményekre, kezdésnek 
nem is rossz – mondta el Ró-
zsa Zoltán, aki kitért az után-
pótláscsapat eredményeire is.

– Ők is játsszák a meccsei - 
ket, és az U13-as és az U15- 
ös gárdánk szerepel a legjob-
ban, jelenleg mind a két csa-
patunk dobogós. A legkiseb-
bek Bozsik-tornákon vesznek 
részt, ez a gyerekek részére 
igazi örömfocit jelent. 

A Mogyoródi KSK nyitott 
a mogyoródi parkfaluban 

élők irányába is, mert sze-
retnék, ha a település la-
kói is közelebb kerülnének 
a csapathoz és a labdarúgás 
szeretetéhez.  

– A parkfaluban heten-
te egy alkalommal tartunk 
edzéseket a gyerekeknek, 
akik közül néhányan már 
le is igazoltak hozzánk. Az ál-
talános iskolában is folytatjuk 
a sportorientációs képzésein-
ket, ezen belül a labdarúgás 
oktatása kap kiemelt figyel-
met. A Mogyoród KSK-nál 
dolgozó szakemberek nem 
titkolt célja, hogy kiváló lab-
darúgókat és nagyszerű spor-
tembereket neveljenek a rá-
juk  bízott gyerekekből.

A rendkívüli helyzetben is  
jó startot vett a Mogyoródi KSK

Aktívan kezdődött az ősz a Mogyoród 
Községi Sportkör szakosztályainál, hiszen 
elkezdődött a versenyszezon, elstartoltak 
a bajnokságok. A felkészülés sikereiről 
és a futballélet változásairól Rózsa Zoltán, 
a Mogyoród KSK labdarúgó szakosztály 
edzője és az utánpótlás csapat vezetője 
számolt be lapunknak.
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Változásokat hozott az ősz
Szeptemberben az edzői stábnál is történtek változások. Gajer Géza távozott az egyesülettől,  helyére Tokai  
Norbert és Nagy Roland érkezett. Az ő feladatuk, hogy a legkisebbekkel is megszerettessék a focit, és a Bozsik- 
tornákon koordinálják a csapatokat.
Jó hír, hogy 4 mogyoródi kötődésű játékosnak is sikerült magasabb osztályba igazolnia: Farkas Barnabás,  
Molnár Gergő (Újpest FC), Szokolay Bence (UTE), Boros Bence (Gödöllő). Rózsa Zoltán szerint az átvevő klubok 
tapasztalatai jók, edzőik pedig elégedettek a fiúkkal. 

Büszkeség az íjászoknál
A Szent László Íjász Egyesületnél is javában zajlik az élet. 
Kamarás Szilárd, vezetőként hívta fel rá a figyelmünket, 
hogy milyen kitűnő versenyeredmények születtek a nyáron. 
Ezeket szeretnék lekörözni, vagy megismételni a következő 
megmérettetéseken. 

Kamarás Szilárd, a Szent 
László Íjász Egyesület veze-
tője büszkén mesélt az elmúlt 
időszak remek teljesítménye-
iről: „Idén nyáron 11 ver-
senyen sikerült indulnunk, 
melyeken 19 dobogós he-
lyezést értünk el, ebből tíz 1., 
öt 2. és négy 3. helyet szerez-

tünk meg, ami nagy büsz-
keséggel tölt el. A serdülő 
pálya Országos Bajnokságon 
Bajnoki címet szerzett Ime-
li Virág Imola. A történelmi  
Országos Bajnokságon pedig 
két 2. helyet lőttek verseny-
zőink felnőtt női és serdülő/ 
gyermek lány kategóriában.”

A PROGRAM  A                                         KERETÉBEN VALÓSUL MEG.

K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő :  S I P O S  J U D I T  S Z Í N É S Z

EMLÉKEZÉS A  FORRADALOM MÁRT ÍR JA IRA

2020.  OKTÓBER  23- ÁN

PÉNTEKEN 1 0 : 00  ÓRAKOR

A magyar szabadság hőseinek tiszteletére
rendezett emlékműsorra 

és koszorúzásra a Hősök Ligetébe

A FELVONULÁS A  POLGÁRMESTER I  H IVATAL  ELŐ L  INDUL

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

EMLÉKBESZÉDET  MOND:  PAULOVICS GÉZA 

POLGÁRMESTER
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Civil élet

Kamarás Zsuzsanna ebben 
az évben vette át a Szent Mi-
hály Templomért Alapítvány 
kuratóriumának elnöki tiszt-
ségét Kertész Lászlótól. Ebből 
az apropóból beszélgettünk 
az elmúlt egy évről és a jövő 
évi tervekről. 

– Elődömnek, Kertész 
Lászlónak külön is szeretném 
megköszönni az elmúlt évek 
áldozatos munkáját – kezdi 
a beszélgetést Kamarás Zsu-
zsanna. – Nagy örömömre 
szolgál, hogy a kuratórium-
ba mogyoródi fiataljaink 
is csatlakoztak, ezzel bizto-
sítva a generációk közötti 
együttműködést egy ilyen 
nemes cél érdekében. A leg-
több településen egyébként, 
ahol egyházközség működik, 
megteremtették az egyházi 
alapítványok működésének 

feltételeit. Így van ez Mogyo-
ródon is természetesen, ahol 
1998-ban jegyezték be a Szent 
Mihály Templomért Alapít-
ványt, amely 2014. óta köz-
hasznú alapítvány. Mindez 
a Mogyoródi Római Katoli-
kus Egyházközség képvise-
lőjének, Tóth József Miklós 
plébánosnak köszönhető, aki 
a szervezetet létrehozta.

Miért jött létre az alapítvány?
– Kulturális örökségvédelmi 
feladatokat lát el Mogyoró-
don. A célja a mogyoródi 
Szent Mihály templom fel-
újítása, folyamatos karban-
tartása, a mogyoródi egy-
házközség tulajdonában, 
kezelésében lévő ingatlanok-
nál az üzemeltetéshez szük-
séges felszerelés, a hitélethez 
kötődő egyéb építkezések, 

felújítások és restaurálás biz-
tosítása. Az elmúlt három 
esztendő teljes egészében 
arról szólt, hogy a templom-
tető felújítását hogyan tud-
ja támogatni az alapítvány, 
amely nagyon szoros egyházi 
és társadalmi összefogással 
valósulhatott meg. Ebből 
a munkából mi is markánsan 
kivettük a részünket, például 
az alapítvány vállalta az építé-
siengedély-tervek elkészítését. 

Mi a következő cél?
– Továbbra is a templom 
felújítása az elsődleges cél, 
a következő időszakban a 
templom lépcsőjének rekon-
strukcióját szeretnénk meg-
valósítani. Azt azért tudni 
kell, hogy a többi alapítvány-
hoz és civil szervezethez ha-
sonlóan nekünk is nagyon 

nagy kihívást jelentett a 2020-
as esztendőben a COVID- 
vírus által előállt helyzet.  
Érthető módon az adomá-
nyok összege és a támogatók 
gyakorisága csökkenő ten-
denciát mutat. Ezért azt ké-
rem a mogyoródiaktól, hogy 
segítsék az alapítványunkat 
abban, hogy megőrizhessük  
a közhasznú státuszunkat!

Az ünnepi búcsú emelke-
dett pillanat minden hívő 
katolikusnak. Idén sem volt 
ez másként, amikor átadták 
az alapítvány által létreho-
zott Szent Mihály  
Főangyal-díjat. Miért alapí-
tották és kik kaphatják meg 
ezt az elismerést? 

– 2017-ben alapítottuk meg 
a Szent Mihály Főangyal-díjat 
azzal a szándékkal, hogy mind-
azokat, akik életük példájával 
és cselekvő szeretetükkel kitűn-
nek a hívek sorából, elismerés-
ben részesüljenek. Fontosnak 
tartottuk azt, hogy azoknak 
az embereknek az elismerésé-
vel is foglalkozzunk, akik pél-
dák lehetnek mások számára is.

Milyen jövőbeli tervei  
vannak a Szent Mihály 
Templomért Alapítványnak?
– Szeretnénk pályázni ren-
dezvények megszervezésére, 
hogy olyan kulturális esemé-
nyeket szervezhessünk a szé-
pen felújított templom épü-
letében, amelynek bevételei 
segítik az alapítvány jövőbeli 
céljainak megvalósulását. 
Ez lehet például egy kiállítás, 
vagy koncert. 

Szent Mihály Főangyal búcsúnapja minden hívő mogyoródi katolikus 
számára fontos alkalom. Október 4-én, az ünnepi szentmisén meg-
áldották a templomtetőt, amelynek elkészülte az egyik legfonto-
sabb feladat volt az utóbbi években az alapítvány életében. Kamarás  
Zsuzsannával, a Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökével beszélgettünk.

Megőrizni a templomot az utókornak
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2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL  
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között  
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű  
mezőgazdasági összeírást hajt végre.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják  

bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors 

és szakszerű lebonyolításában!  

 

Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság  

aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai  

és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,  

ezért a pontos válaszadás közös érdekünk. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

HIRDETÉS
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Egészség

Támogatás a védelmi  
vonalnak
A kórokozók ellen a szerve-
zet immunrendszere veszi fel 
a harcot, mely úgy működik, 
akár a katonaság: ellátmány-
ra van szüksége. Az után-
pótlást pedig a vitaminok 
és az ásványi anyagok jelentik 
a számára. Ezeket változatos 
étrenddel tudjuk biztosítani, 
ami azt jelenti, hogy naponta 
fogyasztunk nyers zöldséget 
és gyümölcsöt. Kiemelendő, 
hogy a multivitaminok csak 
a hiányzó vegyes étrendet 
pótolják, ha ez utóbbi meg-
van, akkor feleslegesek. D-vi-
tamin-kiegészítésre azonban 
szükség van.

Kulcsszerepben a bélflóra
Fontos, hogy a bélflóránk 
megfelelő állapotban legyen 

– ebben segíthetnek a probi-
otikumok. Viszont meg kell 
jegyezni, hogy nem mindegy, 
ezekből milyen fajtát válasz-
tunk, mert az egyes baktéri-
umtörzsek nem ugyanazokra 
a problémákra hatékonyak. 
A megfelelő készítmény kivá-
lasztásához segítséget nyúj-
tunk a gyógyszertárban.

A rendszeres testmozgás  
segíti az immundrendszert
A sportolás, a napi rendsze-
rességű testmozgás elősegíti 
az immunrendszer működé-
sét. Ezt már csak megfelelő 
folyadékbevitellel kell kiegé-
szíteni, hogy a keringést is tá-
mogassuk. A felnőtt szerve-
zet napi folyadékszükséglete 
30-40 ml/testsúlykilogramm. 
Tehát a sokat emlegetett 2  
liter nem mindig elég. 

Lényeges óvintézkedések
A fentiek alapján elmond-
ható, hogy a megelőzésért 
a legtöbbet azzal tehetünk, 
ha változatosan étkezünk, 
megfelelő mennyiségű fo-
lyadékot iszunk, rendszere-
sen mozgunk, és vigyázunk 

a bélflóránkra. Emellett per-
sze fontos törekedni a koro-
navírus elkerülésére is. A fer-
tőződés esélyét a legjobban 
az olyan sokat emlegetett 
módokon tudjuk csökkente-
ni, mint a kézmosás, a maszk-
hordás és a távolságtartás.

Muníció kell az immunrendszernek
Ez az ősz most más, mint a többi. 
A koronavírus-járvány második 
hulláma már lecsapott, így jog-
gal merül fel sokunkban a kér-
dés, hogy mit tehetünk szerveze-
tünk védelmében? Dr. Dér Péter 
gyógyszerész hasznos egészség-
védelmi tanácsai következnek. 
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Közérdekű
Fontos tudnivalók

Segélyhívás 112
Mentők 104

Tűzoltók 105
Rendőrség 107

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

Dr. Fekete Ildikó (háziorvos) 

Telefonszám:
+3630/934-3118
+3628/999-600/101-es mellék

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
+3628/999-600/102-es mellék

e-mail: drhezinger@
mogyorodegeszseghaz.hu

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

Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia 
(gyermekorvos) 

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

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

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

Dr. Szilágyi Emese (fogorvos) 

Telefonszám:
+3628/741-887

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

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

Dr. Nagy Dezső (fogorvos) 

Telefonszám:
+3628/741-889

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

Védőnői szolgálat +3628/440-154

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

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

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

Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

+3628/507-600 
+3630/396-2318

Tormay Károly EÜ.  Központ 
(Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.)

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

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

Fogtechnikus: Mádai Sándor +3630/9314942

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

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

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

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

KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓ
Koronavírus segélyvonal 
(országos)

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

Mogyoródi lakosoknak mogyorod@mogyorod.hu 

Paulovics Géza polgármester +3670/412-0247

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

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

Kukukkhegyi Polgárőrség +3670/241-8300

Kistarcsai Rendőrőrs +3628/470-801

Járőrszolgálat +3670/263-4334

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

Polgármesteri Hivatal 
Dózsa György út 40.

+3620/540-716 
+3630/663-9801

Juhász Jácint Művelődési Ház  
Fóti út 18.

+3628/440-730 
muvelodesihaz@mogyorod.hu

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

Szennyvízszippantás +3620/934-9972

Víz-csatorna  
hibabejelentés

+3680/224-488, 
+3627/511-511/2146/1

Elmű közvilágítás hibabejelentés  
a Polgármesteri Hivatalnál +3628/540-716

Gázszolgáltatás 
godollo@magaz.hu

+3628/545-515 
+3693/500-500

TEMETKEZÉS
Kurucz Mária +3620/824-7608

Mészáros Gusztáv +3630/964-7032

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

Pillangós Óvoda +3630/663-9813

Gesztenyés Óvoda +3630/663-9812

Laura Vicuna Katolikus Óvoda +3630/542-9463

Szent László Általános Iskola +3628/540-425
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