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Önkéntes tűzoltók vigyáznak ránk

Távozik: Miklós atya, Ági nővér 
és Helga nővér
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MOGYORÓDON



Fontos tudnivalók

Segélyhívás: 112
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Közérdekű

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

Hulladékszállítás:  +3628/561-200
 ugyintezes@dtkh.hu

Szennyvízszippantás: +3620/934-9972

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

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

Kurucz Mária: +3630/525-3643 

Mészáros Gusztáv: +3630/964-7032

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

Polgármesteri Hivatal: +3620/540-716 
Dózsa György út 40. +3630/663-9801
Személyes ügyfélfogadás: Hétfő: 8–12 óráig
(igazgatási és műszaki ügyekben)   13–18 óráig
(adó, igazgatási és műszaki ügyekben) Szerda:  13–16 óráig
Ügyfélszolgálati iroda 
nyitvatartási ideje: Hétfőtől 
Lehetőség van: általános  csütörtökig: 8–12 óráig
tájékoztatásra, lakcímbejelentésre,    13–15 óráig
nyomtatványigénylésre, iratleadásra. Péntek: 8–11 óráig

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

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

Falugazdász - Kurucz István  +36207288-7400

Posta Fóti út 10. +3628/540-250, +3628/441-118 

Kéményseprő 1818
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

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 (08. 27-ig): 
Hétfő: 9–12 óráig
Kedd: 14–17 óráig
Szerda: 13–15 óráig
Csütörtök:  12–15 óráig
Péntek: 8–10 óráig
Egészséges tanácsadás: előjegyzés 
szerint

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 (védőnő) +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

INTéZMéNy, SPORT

SZOLGÁLTaTÓK

Rendelési idő szept. 1-től: 
H: 12.30-19.00, K: 7.30-13.30, Sz: 12.30-19.00, Cs: 7.30-18.00

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

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



Sokan kérdezték tőlünk, hogy nem bántuk e meg, hogy eljöttünk a napilapok izgalmas 
világából önkormányzati újságot készíteni. Mindenkinek azt válaszoljuk: nemhogy 
nem bántuk meg, nagyon jól érezzük itt magunkat.

S hogy miért? Mert Mogyoród színes, izgalmas település, ahol még élnek a régi hagyomá-
nyok, ahol mindig történik valami, és ahol fantasztikus emberek laknak és dolgoznak.

Az idén rövid idő alatt többükkel is megismerkedhettünk: néhány hét alatt adták át az 
összes olyan kitüntetést és elismerést, amelyeket a pandémia miatt eddig nem tudtak.

Az Év Köztisztviselője Díjat Bene Lovászi Gabriella kapta, aki elképesztő energiával és 
elhivatottsággal végzi munkáját a hivatal műszaki osztályán. Külön öröm volt látni, hogy 
személyes ajándékot is kapott a díj mellé a kollégáitól.

Nagy Éva Valéria sokoldalú és munkájára igényes pedagógus, aki rengeteg energiát fektet 
abba, hogy minél színvonalasabban taníthasson, száz százalékosan megérdemelte az Év Pe-
dagógusa Díjat.

A birkózó és kézilabda eredményeiről ismert Kain Bence lett a Mogyoródi Jövő Reménysége Díj tulajdonosa: aki 
ismeri őt, tudja milyen különleges személyiség, aki szerénységgel, tisztelettudással tanul és edz nap mint nap.

A Don Bosco nővérek meghatározó szereplői a mogyoródi mindennapoknak: segítik és vigyázzák a gyermekeket 
a tanítás után, a nyári szünetben és a Laura Vicuna óvodában. Idén ők kapták a Mogyoród Nagyközségért Kitüntető 
Címet, amelyet Ági nővér még azelőtt vehetett át, mielőtt Helga nővérrel együtt elutazna Mogyoródról, hogy máshol 
folytassa a szolgálatát.

Bár díjat nem kapott, de meg kell említsük, hogy Miklós atya is más közösségben folytatja, helyette pedig János atya 
miséire járhatunk augusztustól. 

A Juhász Jácint díjat idén Trombitásné Morvai Teréziának nyújtották át, aki 904 fantasztikus verset írt, amely nem-
rég jelent meg nyomtatásban.

Élmény és megtiszteltetés volt találkozni, beszélgetni velük, ahogy a többiekkel is mindig az. Morvai Péter grafikus 
egy fantasztikus ifjú tehetség, akiről egészen biztosan hallani fogunk még. Ahogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületről is, 
amely nemrég alakult, és most bontogatja a szárnyait. Büszkék lehetünk a kézilabda-csapatra, ami bekerült az NB2-
be, és a Mogyoród KSK focicsapatára, amely több neves klubnak is biztosít utánpótlást – az Újpest már együttműkö-
dési megállapodást is kötött velük erről.A sort még hosszan lehetne folytatni, de sajnos egy lapszámba csak ennyi fér 
bele. Ezek után kell még magyaráznunk bárkinek, miért büszkeség Mogyoródon élni, és miért jó itt újságot csinálni?

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Díjeső Mogyoródon

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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Az Év Köztisztviselője
Bene Lovászi Gabriellát vá-
lasztotta Mogyoród Nagy-
község Önkormányzata az 
Év köztisztviselőjének. A 
négygyermekes anyuka a hi-
vatal műszaki osztályán dol-
gozik 2019 óta. 

– Geográfusként végeztem 
az egyetemen, terület- és 
településfejlesztés, telepü-
lésrendezés szakirányon. Az 
apukám köztisztviselőként, 
az anyukám közalkalma-
zottként dolgozott, tehát ez a 
pálya nem állt messze tőlem 
sem. A karrierem ingatlan-
fejlesztéssel kezdtem, majd 
gyermekeim születése után 
kezdtem a polgármesteri hi-
vatalban dolgozni. Nagyon 
hálás voltam nekik, hogy 
négy gyerek mellett egyálta-
lán megkapom ezt az állást. 

S nemhogy megkapta, de 
nagyon is elégedettek vele.

– Gabriella elképesztő 
energiával és elhivatottság-
gal végzi a munkáját. Na-
gyon fontos neki a mogyoró-
di közösség, amit mi nagyon 
nagyra értékelünk. Gabi 
négy gyermeke csak előny 
számunkra, mert ennek kö-
szönhetően irigylésre méltó 
a logisztikai érzéke – fogal-

Díjesőt hozott a mogyoródi nyár: Nagy Éva Valéria pedagógusnap alkal-
mából vehette át az Év Pedagógusa Díjat, Kain Bence a ballagásakor kapta 
meg a Mogyoródi Jövő Reménysége Díjat, míg Bene Lovászi Gabriellát a 
pandémia utáni első testületi ülésen tüntették ki az Év Köztisztviselője Díjjal.

Akikre büszkék lehetünk

mazott a díj átadásakor dr. 
Fila László jegyző.

A díj mellé személyes 
ajándékról is gondosko-
dott a hivatal: Gabi mesélte, 
hogy egyszer ollóval vágta 
fel a gyermekeinek a pizzát, 
így most kapott egy erre a 
célra megfelelő eszközt, egy 
pro�  pizzavágót.

Mogyoródi Jövő 
Reménysége Díj
Kain Bence az évek során 
minden feladatát maximá-
lis erőbedobással, alázattal 
teljesítette. Iskolai tanulmá-
nyait kitűnő eredménnyel 
végezte, emellett pedig ter-
mészettudományi, történe-

lem és szavalóversenyeken 
mérette meg magát, és öreg-
bítette iskolánk hírnevét. 
A tanulmányi eredmények 
mellett a sportban is reme-
kel, rendszeres résztvevője 
a birkózó- és kézilabdaedzé-
seknek, mérkőzéseknek és 
versenyeknek, ahol szintén 
hozza a tőle elvárt eredmé-
nyeket.

– Különleges személyiség: 
szerénység, tisztelettudás, 
hála, alázat jellemzi. Olyan 
értékeket képvisel, amelyek 
manapság ritkaságnak szá-
mítanak: segítőkész tanárai-
val és diáktársaival egyaránt, 
magatartása pedig példamu-
tató. Osztályfőnöke szavaival 
élve „ilyen gyermeket nevel-
ni jutalomjáték” – méltatta 

A hónap témája

őt a díj átadásakor Trabalka 
Szilvia alpolgármester.

Bencét csak nehezen si-
került utolérnünk: a nyara 
nagy részét ugyanis birkózó 
edzőtáborokban tölti.

– Komoly terveim vannak a 
birkózással, szeretnék tovább 
fejlődni benne. Azért is a Dó-
zsa György Gimná ziumban 
tanulok tovább, hogy folytat-
ni tudjam ezt a szép sportot 
– fejtegette Bence. – A díjra 
nem számítottam, nagyon 
meglepődtem, hogy én kap-
tam. Büszkeséggel tölt el ez 
az elismerés, amit nagyon 
köszönök.

Az Év Pedagógusa
Nagy Éva Valéria 1984-től 
tanít a Mogyoródi Szent 
László Általános Iskolában. 
2018–2020 között intéz-
ményvezető-helyettesként is 
tevékenykedett. Sokoldalú, 
munkájára igényes tanító, 
aki rengeteg módszert el-
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Akikre büszkék lehetünk
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TÁJÉKOZTATÁS
A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK 

ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
 HELYSZÍN: MOGYORÓD

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy ismét lehetőség nyílik  
ügyintézésre a járás területén működő ügysegédek 
ügyfélfogadásának keretében az alábbiak szerint: 

    HELYSZÍN:  MOGYORÓD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 33.     
IDŐPONTOK: az alábbi HÉTFŐI napokon  

9:00 és 12:00 óra között: 
 

augusztus 2. szeptember 13.  október 11.  november 15. december 13. 

augusztus 16. szeptember 20. október 18. november 22.  december 20.  

augusztus 30.  szeptember 27. október 25.  november 29.  

szeptember 6. október 4. november 8. december 6.  

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető 
telefonszámon. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  

WWW. KORMANYHIVATAL.HU 

sajátított annak érdekében, 
hogy minél színvonalasabb 
munkát végezzen az évtize-
dek során. Mogyoród ha-
gyományőrzési programjába 
bekapcsolódva a Kékpántli-

Képeket keres 
az iskola 

Idén hatvanéves a Mogyoródi 
Szent László Általános Iskola. 
A következő tanév során több 

programot is szerveznek a 
kerek évforduló megünnep-

lésére, többek között egy 
fotókiállítással is készülnek: 

ehhez kérik minden régi diák-
juk segítségét. Akinek lapul az 

almáriumban fotó a mogyo-
ródi diákéveiről, mindenképp 
juttassa el az iskolának azt az 

alábbi helyek egyikére:
– Mázsa téri Coop

– Roger Fruit vegyesbolt
– Mangó Szépségszalon

– Pogi vegyesbolt
– Mogyoródi Szent László 

Általános Iskola
A fotókat természetesen 

visszaadják az eredeti tulaj-
donosnak, ezért kérik, hogy a 
nevüket és címüket, valamint 
a fotó készítésének dátumát 

tüntessék fel.

ka Néptáncegyüttessel rend-
szeresen szerepel a helyi ren-
dezvényeken. Folyamatosan 
szakmai továbbképzéseken 
vesz részt, szakvizsgázott, je-
lenleg is fejleszti a módszer-
tani eszköztárát. Nyugdíj 
felé közeledve sem lankad a 
lelkesedése, mesterpedagó-
giai programot ír, amelyben 
felkarolja az iskolarádió és 
az iskolaújság megszervezé-
sét és működtetését.

– A tantestületünk oszlo-
pos tagja, aki lelkiismeretes 
munkájával, kiemelkedő 
szakmai hozzáértésével és 
tapasztalatával segíti évtize-
dek óta a kollégáit is. Krea-
tív ötleteivel a közösség 
egyik mozgatórugója, nagy 
munkabírással vesz részt a 
közös projektekben – fej-
tegette Kralovitsné Káplár 
Judit. – Jelenlétével és ered-
ményes munkájával öregbí-
ti iskolánk hírnevét. Több 
nemzedék tudását alapozta 
meg a településünkön.
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Így élnek 
a Don Bosco nővérek

A Don Bosco nővérek kapták idén a Mogyoród Nagyközségért kitüntető címet, amelyet 
Ági nővér vett át Trabalka Szilvia alpolgármestertől a nyári oratórium záróestjén. A jeles 

alkalomból meglátogattuk őket, és bepillantottunk a mindennapjaikba.

A hónap témája

A Don Bosco nővérek közel 30 éve 
érkeztek Mogyoródra, az akkori plé-
bános, Máthé György hívására. Ab-
ban a házban találtak otthonra, ahol a 
kommunizmus alatt kántori teendőket 
ellátó Falka József szalézi atya 40 évig 
lakott. 

A gyermekekért tevékenykednek
Ahogy névadójuk, Don Bosco tette, a 
szürke ruhás nővérek is a gyermekekért 
tevékenykednek. Megnyitották az ora-
tóriumot, ahol felkarolva a fiatalokat, 
számukra különféle kézműves- és sport-
programokat szerveztek, nyelvtanulási 
lehetőséget biztosítottak, de mindenek-
előtt Isten szeretetét igyekeztek sugároz-
ni minden ember felé. 1993-ban szülők 

kérésére a kisgyermekek számára óvo-
dai jellegű foglalkozást indítottak. Ebből 
nőtte ki magát a Laura Vicuña Katoli-
kus Óvoda, ahol a gyakorlatban valósul 
meg a szalézi nevelés. Legkiemelkedőbb 
eseményük az évben a Nyári Orató-
rium, ahol sok gyermek kap lehetőséget 
a hasznos időtöltésre, vidám együttlétre 
és a keresztény erények gyakorlására. A 
Nyári Oratórium nagy segítség a csa-
ládok számára, hiszen több mint 200 
gyermek számára biztosít egy napközis 
tábor jellegű programsorozatot. 

Dolgos mindennapok
A nővérek most négyen vannak: Ági 
nővér, aki Romániában, Csángóföldön 
született, Helga nővér, aki magyarorszá-

gi származású, Beatrice nővér Olaszor-
szágból érkezett közénk, Margaret nővér 
pedig Indiából. Kora reggel, hatkor kö-
zös imával kezdik a napot, majd fél óra 
elmélkedés után részt vesznek a szent-
misén, hazaérkezve pedig megreggeliz-
nek. Ezután kezdődnek a napi teeendők: 
Helga nővér óvónőként dolgozik a Lau-
ra Vicuña katolikus óvodában, Ági nő-
vér pedig hittant tart a Mogyoródi Szent 
László Általános Iskolában és az óvo-
dákban is. Délben közös ima után elköl-
tik egyszerű ebédjüket, a délutánjukat 
pedig újfent a gyermekekkel töltik: hit-
tanórákat, oratóriumi foglalkozásokat és 
animátorképzéseket tartanak. Ezek sok-
szor estig is elhúzódnak, ám a nővérek 
mindig szakítanak időt a Rózsafüzér kö-
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zös elimádkozására, az esti imára és egy 
kis olvasásra a szentek életéről.

– Ilyenkor jut időnk egy kis közös 
kikapcsolódásra is, elmeséljük egy-
másnak a napunkat, játszunk, majd 
magunkhoz vesszük a „jó éjszakát” 
gondolatot – ez egy rövid pozitív üze-
net, útravaló az éjszakához – mesélte 
Ági nővér. – A hétfő délután a közösség 
napja, ilyenkor egy-egy nagyobb témát 
dolgozunk fel, és megosztjuk az ezzel 
kapcsolatos gondolatainkat. Beszélge-
tünk a szentatya enciklikáiról, a körle-
velekről, de arról is, hogy milyen lépé-
seket kellene tennünk azért, hogy még 
jobban tudjuk szolgálni a közösséget.

A koronavírus alatt
A világjárvány a szalézi nővérek életét 
is megváltoztatta: ugyan a nyári orató-
riumot meg tudták tartani, de sok fog-
lalkozásuk jó időre az online térbe köl-
tözött át, a zenecsapatuk pedig szinte 
teljesen abbamaradt.

– A vírus alatt sokkal nehezebb dol-
gunk volt, tartanunk kellett a lelket 
nemcsak a gyermekekben, de a szü-

leikben is. Sokan aggódtak, hogy mi lesz 
velük, kire hagyják a gyermekeiket, ha 
valami történik. Mi pedig bátorítottuk, 
biztattuk őket. Amíg lehetett, személye-
sen találkoztunk, utána online tartottuk 
a kapcsolatot – emlékezett vissza Ági 
nővér. – Nekem is nagyon nehéz volt, 
amikor nem mehettem oda, nem segít-
hettem, csak a kápolnában imádkozhat-
tam értük. Sokkal könnyebb az, amikor 
látom, hogy valaki mosolyogva megy el 
tőlünk, még inkább, amikor legközelebb 
elmondja: a félelem helyett a remény és 
Isten költözött a lelkébe.

Változások a nővéreknél
Ez az év több változást is hoz a szalézi 
nővérek házába: Ági nővér és Helga nő-
vér is búcsút vesz Mogyoródtól. Helga 
nővér Pesthidegkútra, Ági nővér pedig 
Olaszországba megy. Helyük nem ma-
rad üresen: Kata nővér és az egri ház 
vezetője, Elvira nővér érkezik hozzánk, 

akik Ági nővér szavai szerint „igazi osz-
lopai” lesznek a közösségnek.

– Tizenhat évvel ezelőtt ide, Mo-
gyoródra, ebbe a házba jöttem először 
nővérjelöltként, nagyon megszerettem 
itt. Töltöttem egy kis időt Pesthideg-
kúton, majd Egerben is, végül mindig 
visszatértem. Amikor nem voltam itt, 
hiányoztak a gyerekek, a hittano saim. 
Ugyanakkor amikor nővér lettem, 
megfogadtam, hogy IGENT mondok 
minden háznak, elfogadom, amikor a 
Jóisten hív engem – fejtegette Ági nő-
vér. – Most Rómába megyek szalézi 
lelkiséget tanulni, ugyanakkor nagyon 
szeretnék egyszer majd egy szegény 
országban misszionárius munkát vé-
gezni. Szeretek nyelveket tanulni, nyolc 
nyelven tanultam komolyabban, tudok 
boldogulni minden országban. A mi 
szerzetesrendünk egy nagy család, min-
denhol Istent szolgáljuk, és akárhová is 
megyek, Jézus mindig ott lesz.
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Útépítés a kilátónál
Pályázati forrásból az önkormányzat aszfaltos utat, gépkocsi- és 
buszparkolót, valamint gyalogutat is építene a Szent László-ki-
látó és -kápolna megközelíthetőségének javítására. A parkolóba 
sorompót és napelemes kandelábereket terveznek, a szolgáltatás 
színvonalának növelése érdekében közműfejlesztést is szeretné-
nek. A beruházás állami támogatásból valósul meg. (164/2021)

Mogyoród név használata
Engedélyezte a polgármester a „Mogyoród” név felvételét és 
használatát a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület számára. 
(165/2021)

Átkelő a bölcsődénél
Elfogadta a polgármester az Úttengely Kft. ajánlatát a Má-
tyás király út és Fóti út kereszteződésében kiépítendő gyalo-
gos-átkelőhely megépítésére. A fejlesztés összköltsége bruttó 
25 280 169 forint, ami az új bölcsőde gyalogosforgalmi meg-
közelítését is segíti. (166/2021) 

Megújul az ovi konyhája
Megkötötték a szerződést a Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesz-
tenyés Tagóvodája melegítőkonyha felújítására a legalacso-
nyabb ajánlati árat adó Horvbau Profi Ép Kft.-vel. A felújítás és 
az új konyhatechnikai eszközök beszerzése pályázati pénzből 
történik. (167/2021)

Ingatlan-átsorolás
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
Mogyoród, 1555/23 helyrajzi számú, 625 m2 nagyságú kivett 
közterület ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyon köréből 
kivette és beépítetlen területként a forgalomképes ingatlanok 
közé sorolta a polgármester. (172/2021)

Újra ülésezett 
a testület
Hosszú idő után júniusban ülésezett először 
a testület. Az első két hétben még veszély-
helyzet volt, így a polgármester egyedül 
hozott döntéseket az utolsó két hét fontos 
döntéseiről már a képviselők szavaztak a 
hónap utolsó péntekén.

Tanulmányi szerződés
A Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Mogyoródi 
Pillangós Óvoda óvodavezetője, Szikszai Éva közötti Tanul-
mányi szerződés szerint nyújtott támogatás arányos visszaté-
rítésével nem kíván élni a polgármester, és a távozó két óvo-
dai dolgozó ügyében ezt elrendeli az intézményvezetőnek is. 
(168/2021, 169/2021)

Rakodógépet kap a Nonprofit
Önjáró, többfunkciós rakodógép és nagyteljesítményű fűka-
sza vásárlásához 20 000 000 forint többlettámogatást biztosít 
az önkormányzat a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. számára.(170/2021)

Gallyazási munkák
A villamos vezetékek alatti gallyazási feladatok ellátását Ámon 
Gergely Tamás vállalkozó végezte, mindenki legnagyobb meg-
elégedésére, így hét igen szavazattal el is fogadták a szerződése 
meghosszabbítását. (185/2021)

Közvilágítás a Kótyisi úton
A Kótyisi utca Árpád vezér és a Mátyás király utca közötti sza-
kaszára kompakt fénycsöves lámpatestekkel szerelendő közvi-
lágítási hálózat tervezési és kiépítési munkáira kötött szerző-
dést az önkormányzat az Iguvill Kft.-vel mint a legkedvezőbb 
ajánlatadóval. (171/2021)

Animációs film a mogyoródi csatáról
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Hyperion Interak-
tiv Oktatásfejlesztő Kft.-vel szerződést köt az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által is támogatott, „Mogyoródi csata 
1074” 3D-s animációs és dokumentumfilm legkésőbb 2022. 
március 31-ig történő megvalósítása érdekében. (173/2021)

Nem drágul a menza
Hét igen szavazattal elfogadták a Nonprofit Kft. előterjesztését 
arról, hogy ne legyen drágább az iskolai menza. A gyermekek 
étkeztetéséhez jelenleg felhasznált nyersanyagok minősége és 
mennyisége a térítési díj változtatása nélkül is biztosítható. 
(180/2021)

Önkormányzati hírek



9

HIRDETÉS

sében további mennyiség rendelését javasolta, tekintettel az idő-
járás kiszámíthatatlanságára, illetve arra, hogy a Sissy Villapark 
további 6 kilométernyi útját is az önkormányzat vette át. Hat 
igen, egy tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot. (183/2021)

Hangya és családsegítő
Egyöntetűen elfogadta a testület azt az előterjesztést, amely 
szerint Mogyoród Önkormányzata a Hangya-épület tető-
szerkezetének felújítását és a nyílászárók cseréjét el kívánja 
végeztetni. Ezzel a családsegítő épülete ismét megújulhatna, 
és a későbbiekben további fejlesztések is lesznek. A beérkezett 
ajánlatok alapján a képviselő-testület később dönt a tényleges 
kivitelezésről. (188/2021)

Pótszabadság a családsegítőknek
A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Mogyo-
ródi Védőnői Szolgálat munkatársai részt vettek a világjárvány 
következményeinek elhárításában, munkájuk elismerésére a 
képviselő-testület tíz nap pótszabadságot szavazott meg egy-
öntetűen, amelyre a vonatkozó Kormányrendelet biztosított 
lehetőséget. (190/2021, 191/2021)

Területrendezés 
A Mogyoród 1554 helyrajzi számú Kótyisi utca területének 
rendezése érdekében az út kitűzésére vonatkozóan ajánlatot 
kér be a polgármester. (174/2021)

Bérleti díjak
Nem változtak a bérleti díjak a Galamb utcai önkormányzati 
ingatlanban, illetve a Dózsa György úton lévő két szolgálati la-
kásban. (175/2021)
 
Fontos események
A két testületi ülés összehívása közötti veszélyhelyzetben több 
mint 200 határozatot hozott a polgármester. Közülük har-
minckettőnek meghosszabbították a határidejét hat igen és 
egy tartózkodás mellett, tizennégyet visszavontak szintén hat 
igen és egy tartózkodás mellett. A módosítással nem érintett 
határozatokat pedig öt igen és két tartózkodás szavazattal fo-
gadták el. (177/2021, 178/2021, 179/2021)

Don Bosco-támogatás
A Don Bosco nővérek további 1 millió forint támogatást kap-
tak hét igen szavazattal, amelyből tableteket szeretnének vá-
sárolni. Ezeket nemcsak az oratórium működésében, hanem 
a hittanoktatásban és a rászoruló gyermekek online iskolai 
tanulásában is használni kívánják. (186/2021)

Mogyoród ma
Egy igen, egy tartózkodás és öt nem szavazattal elutasította a 
testület, hogy a Mogyoród Ma önkormányzati újságra vonat-
kozó vállalkozási szerződést módosítsák. (189/2021)

Mogyoród 1074 
Egyöntetűen elfogadták a Mogyoród 1074 Alapítvány pénz-
ügyi beszámolóját. Dr. Szabó István az ülésen elmondta: anya-
gilag stabil lábakon állnak, és valamennyi saját forrást is sike-
rült megőrizniük. (181/2021)

Sajátos nevelési igényű gyermekek
A Mogyoródi Pillangós Óvodába öt, a Gesztenyés tagóvodába 
pedig négy sajátos nevelési igényű gyermek jár, akikkel gyógy-
pedagógus végzettségű szakemberek fognak foglalkozni. Há-
rom pedagógussal már megkezdődtek az egyeztetések, a meg-
bízási szerződéseket augusztusban fogják megkötni. (182/2021)

Téli síkosságmentesítés
Tekintettel az elmúlt tél enyhe időjárására, az önkormányzatnak 
még 50 tonna útszóró sója maradt. A polgármester előterjeszté-
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Nincs tiszteletdíj   Bár előterjesztés született a tiszteletdíjak 
júliusi visszaállításáról, a képviselő-testület 8 nem szavazattal el-
utasította azt. (196/2021)

Ingatlanmódosítás   Módosította a testület a Sissy-lakópark 
északi részén a településszerkezeti tervet, illetve a HÉV-állomás 
mellett elhelyezkedő Príma építési övezeti előírásait. (197/2021)

Hozzájárulás pályázathoz   Hozzájárult az önkormányzat, 
hogy a Mogyoród Football Club locsolórendszer-fejlesztésre 
pályázzon a Civil Támogatási Alapnál. (198/2021)

Lejárt határidejű határozatok   A testület úgy döntött, 
hogy a lejárt határidejű határozatok közül négy határozat ha-
táridejét meghosszabbítja, hármat pedig visszavon. (200/2021, 
201/2021)

Tűzoltóság beszámolója   A testület úgy döntött, hogy a Gö-
döllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolóját 
elfogadja. (203/2020)

Fogtechnikus szerződése   A testület elfogadta, hogy mó-
dosítsák Mádai Sándor fogtechnikus bérleti szerződését. (204/ 
2021) 

Értéktár beszámolója   A testület elfogadta a Mogyoród Ér-
téktár Bizottság 2021 első feléről szóló beszámolóját, amelyben 
beszámoltak a pályázati pénzből finanszírozott „Mogyoródi 
népviselet” kiadvány és a www.mogyorodertektar.hu weboldal 
elkészítéséről. (205/2021) 

Szerződés módosítása   Módosították a VEKOP projekt 
Csíkvölgyi-forrásvidék használati szerződését, és döntöttek a 
közbeszerzési feladatok ellátásáról. (206/2021, 207/2021)

Nem kapott engedélyt   Négy nem, két igen és egy tartóz-
kodás szavazattal nem kapott engedélyt a kukukkhegyi lőteret 
üzemeltető Zen Sport Kft. a Mogyoród név használatára. Az 
önkormányzat nem vett részt a lőtér engedélyeztetésében, a pa-
naszok mégis hozzá érkeznek. A Mogyoród név használatával 
ez a tendencia tovább erősödne. (208/2021)

Júliusi d öntések
Háromszor is ülésezett a képviselő-testület 
júliusban: a hónap elején egy rendkívüli ülé-
sen három határozatot hoztak. A testületi 
ülés 30 napirendi pontja közül több körül 
is parázs vita keletkezett, így csak két ülés 
alatt tudták megtárgyalni mindegyiket.

Többlettámogatás a Nonprofitnak    Többfunkciós rako-
dógépet és úthengert vásárolt a Mogyoród Nonprofit Kft. 20 
millió forintból, amelyet a júniusi 170/2021 számú rendkívüli 
polgármesteri határozat biztosította számára többlettámogatás-
ként. Most további három millió forintot kértek az áfa megfize-
tésére, amit 6-1 arányban meg is szavaztak nekik. (209/2021)

Telephelyet kaptak a tűzoltók   A Mogyoródi Speciális 
Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület használja ezentúl a Kö-
zépsőhomoki út 63. szám alatti önkormányzati ingatlant, és ott 
tűzoltó-telephelyet alakítanak ki. (210/2021)

Belterületbe vonás   Öt igen, két nem szavazattal döntött a 
testület a következő telkek belterületbe vonásáról: Glóbusz utca 
29., Diófa utca 11., illetve 0180/53 helyrajzi szám. (211/2021, 
212/2021, 213/2021)

Közbeszerzési szakértő   A testület döntése alapján a kö-
vetkező évben is a Dobsa Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t bízzák 
meg a közbeszerzések ügyintézésével. (214/2021)

Támogatás felhasználása   A koronavírus világjárvány által 
okozott károk enyhítésére 3 000 000 forintot kapott Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzata, amelyből a Juhász Jácint Művelő-
dési Ház egy videokamerát kap, a Hangya Pince korszerű hang-
technikai berendezést, jut belőle a szüreti mulatság fellépőinek 
tiszteletdíjára és a Jakab Mihály Népdalkör negyvenedik évfor-
dulójának megünneplésére is. (215/2021)  

Raktár a könyvtár bútorainak   Továbbra is a Kamiker Kft. 
Dózsa György úti raktárában tárolhatja a művelődési ház és 
könyvtár a bútorait és eszközeit, ám a testület kérte az intézmény 
vezetőjét, hogy selejtezzen közülük, mivel a folyamatos pakolás 
miatt egyre magasabb bérleti díjat kér a tulajdonos. (216/2021)

Főzőkonyha az óvodának   Szeptember elsejétől külön 
konyhán fognak főzni az óvodásoknak és a jövőben a bölcsődé-
seknek is a Pillangós Óvodában beindítandó főzőkonyhán, eh-
hez a Nonprofittól fognak átigazolni egy szakácsot és egy kony-
halányt. Ehhez módosították a Pillangós Óvoda alapító okiratát, 
illetve szervezeti és működési szabályzatát. (217/2021)

Útépítés a Vörösmarty és Borvirág utcában   Közbeszer-
zést ír ki az önkormányzat a Vörösmarty és a Borvirág utca asz-
faltozására és vízelvezetésére. A beruházást két nagy értékű telek 
esetleges eladásából tudná finanszírozni. A magas költségek mi-
att valószínűleg két ütemben fog megvalósulni a fejlesztés, arról 

Önkormányzati hírek



11

hirdetés

Júliusi d öntések
Önkormányzati nyilatkozat   Perbe került az önkormányzat 
a Rákosvölgye Ipari és Mezőgazdasági Szövetkezet kisajátítása 
ügyében, és nyilatkoznia kellett arról, hogy nem épít közutat a 
Gödöllői út 107/B alatti területen. (241/2021)

Bizottság alakult   Bizottságot hozott létre a testület a ve-
szélyhelyzet alatt született polgármesteri határozatok felülvizs-
gálatára. Felmerült, hogy miért kellett 2000 Ft/m² helyett csak 
300 Ft/m² összegű községfejlesztési hozzájárulást fizetni egyes 
területek belterületbe vonása esetén, illetve miért szükséges 
a Kótyisi út burkolattal való ellátása. A bizottság vizsgálja to-
vábbá az Ober János Sportcentrum eladása vonatkozásában 
tett szándéknyilatkozatot is. A bizottság tagjai Kurfis László 
(elnök), dr. Szabó István és Hutter József képviselők lesznek. 
(242/2021, 243/2021) 

Nem lesz új ügyintéző   Új adóügyintézőt szeretett volna al-
kalmazni a Polgármesteri Hivatal, ám a testület nem járult hoz-
zá egy új álláshely létrehozásához és a hivatal létszámának 26 
főre való növeléséhez. Helyette javasolták a jelenlegi dolgozók 
munkaköreinek áttekintését, racionalizálását. (244/2021) 

Sportegyesületek támogatása   500 000 forint támogatást 
kap a Mogyoród KSK, hogy felkészíthesse női kézilabdacsapatát 
az NBII-ben való szereplésre. (2021/177) Ugyanennyit szavaz-
tak meg az L. S. P. Kick-Box Team SE-nek, mivel a pandémia 
miatt veszélybe került a fennmaradásuk. (247/2021, 248/2021) 

Melegítőkonyha-beszerzések   Közel 700 ezer forintnyi 
forrást biztosít az önkormányzat a Gesztenyés Óvoda most fel-
újított melegítőkonyhájának további eszközeire, és megszavaz-
ták a bölcsőde konyhai eszközeinek és tálaló edényeinek beszer-
zését is. (245/2021, 246/2021)

viszont sokat vitázott a testület, hogy melyik szakasz legyen az 
első. (2021/168)

Gyermekvédelmi feladatok   A testület megismerte és elfo-
gadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készített 
2020-as beszámolót. (219/2021)

Elbirtokolt ingatlan   Elbirtokolja az önkormányzat a Gödöl-
lői út és a Munkácsy út kereszteződésében található földterüle-
tet, azt, ahol a Mogyoród feliratú tábla is található. Az ingatlan-
tulajdonosok jelképes összegért hozzájárulnak ehhez, így nem 
kell peres eljárást indítani. (221/2021)

Kockázatértékelési besorolás   Továbbra is a II. kockázati 
osztályba tartozik Mogyoród a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság javaslata szerint. A jelenlegi veszélyeztető hatások a 
Hungaroring, az autópálya, illetve a patakok. A képviselők öt igen 
és két tartózkodással tudomásul vették a jelentést. (222/2021)

Vízkárelhárítási terv   Mogyoród Nagyközség vízkárelhárí-
tási terve 2013-ban készült, azt vagy aktualizálni kell, vagy pedig 
újat kell készítetni. Erre 500 ezer forintot különített el a testület. 
(223/2021)

Közintézmények közművei   Beszerzési eljárást indít az 
önkormányzat a Szent László Általános Iskola, valamint a többi 
intézmény villamosenergia- és gázellátására, és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést a következő évre. (224/2021)

Közvilágítás karbantartása   Az Iguvill Kft.-t bízta meg az 
önkormányzat a Mogyoródon található 2301 darab lámpatest 
következő évi karbantartására. (225/2021)

Új művelődési ház   Szeptember közepéig adott magának 
határidőt a képviselő-testület, hogy eldöntsék: milyen koncep-
ció mentén épüljön meg az új művelődési ház, és miből fogják 
a beruházást finanszírozni. A korábbi ötletpályázatot elnyert 
tervezőt pedig nyilatkoztatni fogják, hogy vállalja-e a tervezési 
munkát, vagy sem. (234/2021)

Településrendezési módosítások   Parázs vita alakult ki a 
172-es előterjesztés tárgyalása során. A testületi ülésen két érin-
tett ingatlantulajdonos is megjelent, egyikük lovardájára köz-
parkot helyeztek, a másikuk szántóföldje közlekedési övezetbe 
került, és egy utat terveztek rá. Mindketten megnyugodva tá-
vozhattak, a változtatásokat nem fogadta el a képviselő-testület. 
(229/2021, 236/2021)
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Hitélet

2011-ben érkezett Mogyoródra plébá-
nosnak Tóth József Miklós atya Beer 
Miklós püspök megbízásából. Felada-
ta nemcsak a mogyoródi lelkek, de az 
egyházközség vagyonának gondozása 
is volt. 

Neki köszönhető a Mogyoródi 
Madonna
– Szentbeszédeiben mindig jelen vol-
tak a lelki üzenetek, imaiskolájában a 
szentírás és a biblia ismeretére oktatott 
minket. A nagyobb ünnepekkor lelki-
gyakorlatot tartott, a legképzettebb ha-
zai papokat hívta meg misét celebrálni. 
Több zarándokutat is szervezett itthon és 
külföldre is, amelyekre a hívekkel közö-
sen utazott el – emlékezett vissza Kama-

Tíz év szolgálat 
után elhelyezték 
Mogyoródról Tóth 
József Miklós atyát. 
A zenét, az irodal-
mat és a virágokat 
különösen kedvelő 
plébánosnak sokat 
köszönhet a tele-
pülés és a katolikus 
egyházközösség.

Távozik 
Miklós atya

rásné Terézia, az Egyháztanács tagja. – A 
nápolyi utunkon különleges ajándékot 
kapott a püspöktől: egy Madonna-szob-
rot, amelyet mogyoródi népviseletbe 
öltöztetve a templomunkban állítottunk 
fel. Mivel Miklós atya irodalmilag és ze-
neileg is művelt, a szoborhoz himnuszt 
írt, amelyet meg is zenésített. Ezt a Mo-
gyoródi Madonna-búcsún és más Má-
ria-ünnepeken is énekeljük.

Személyre szabott kórusművek
Miklós atya szép énekhangjának és zenei 
jártasságának a fél évszázada működő 
templomi kórus tagjai is nagyon örültek. 

– Nem vagyunk egy profi kórus, in-
kább azt mondanám, hogy sokan sok-
féle szinten vagyunk, de összetart min-

ket a szent zene és a szolgálat szeretete. 
A szólistánk a koloratúr szoprán Subedi 
Anna énekes, és a nagy tudású Jakab 
László kísér minket orgonán. Egymás 
után tanultuk a miséket és egyéb új mű-
veket, például a Don Bosco misét, amit 
az ereklye érkezése alkalmából kompo-
nált. Intenzív tanulási folyamat volt ez, 
az atya nagyobb figyelemre és fegye-
lemre ösztönözte a kórust, az új dara-
boknál sokat segített azzal, hogy kibon-
totta a teológiai tartalmát is – fejteget-
te Vargáné Bori, a kórus egyik tagja. – 
Ezúton is köszönjük az atyának, hogy 
mindig hangsúlyozta felénk azt, hogy 
az énekesi szolgálat mennyire fontos, 
mert az Isten dicsőítésére szolgál. A leg-
szebb dallamok a szívünkben örökké 
megmaradnak.

Megszépült a parókia
Amikor az atya Mogyoródra érkezett, 
már néhány éve nem volt helyben lakó 
katolikus lelkipásztor. Vezetésével kí-
vülről és belülről is megújult a plébánia: 
korszerűsödött a hittanterem, a sekres-
tye, kicserélték a nyílászárókat, új tetőt 
és új lépcsőt kapott a Szent Mihály Fő-
angyal Templom. Az udvart és a kertet 
is átformálta, és gyönyörű virágokkal 
ültette tele a mogyoródiak segítségével.

– Hálásak vagyunk Tóth József Mik-
lós plébánosnak, aki az alapító képvi-
selőjeként az elmúlt tíz évben mindvé-
gig fontosnak ítélte meg, hogy az alapít-
vány kulturális, örökségvédelmi felada-
tokat lásson el, és ezzel hozzájárult ah-
hoz, hogy Mogyoród egyik legfonto-
sabb épülete, a római katolikus temp-
lom az elmúlt években folyamatosan 
szépült és megújult – jelentette ki Ka-
marás Zsuzsanna, a Mogyoródi Szent 
Mihály Templomért Alapítvány elnöke.

Miklós atya helyére Hugyecz János 
atya érkezett, akit a következő lapszá-
munkban mutatunk be.
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Egészség

HIRDETÉS

rom órát, a 80 évesek pedig 
napi négy órát gyalogoljanak. 
Szívből ajánlom a magyar za-
rándokutat, magam is meg-
tettem öt infarktus és nyolc 
szívbeavatkozás után – zárta 
a szavait.

Pontosan 45 percet beszélt, 
azt mondta, hogy aki egy órá-
nál többet beszél, az egyéb al-
jasságokra is képes. Az elő-

adás végén még elmondta a 
szeretet energiájának fontos-
ságát, és egy perc néma csend-
ben gondolt mindenki arra, 
akinek a legnagyobb szüksé-
ge van a támogatásra. A dok-
tor úr több könyvet is írt, eze-
ket az előadása után dedikál-
ta is a vevőknek, és mindenkit 
ellátott néhány személyre szó-
ló egészségügyi jó tanáccsal.

keznek az emberek, amelyek 
megkeserítik az életüket.

A legfontosabb 
vitaminok
Ezután felsorolta, hogy sze-
rinte mi az, amit megtehetünk 
az egészségünk érdekében. 
Kiemelte a C- és D-vitamin 
fontosságát: az előbbi vírusölő 
hatását, az utóbbi immun-
rendszer erősítő voltát mél-
tatta. Fontos, hogy lehetőleg 
hazai terméket fogyasszunk, 
és bármily különös, inkább 
válasszuk a kukacosat, mert 
abban minden bizonnyal ke-
vesebb a vegyszer.

– Azzá válunk, amit meg-
eszünk. Ha szemetet eszünk, 
azzá leszünk. Keressük a ma-
gyar, helyi, nem mestersé-
ges ételeket, és fogadjuk meg 
a költő szavait: együnk vadat, 
halat, s mi jó falat. A fehér cu-
kor és a fehér liszt méreg. Ke-
nyeret persze kell enni, de in-
kább javaslom a kovászolt ke-
nyér fogyasztását – fejtegette. 

Mikor együnk?
– Fontos kérdés még az, hogy 
mikor együnk. A magyarok-
nál a fő táplálkozás az estebéd 
volt. A refl ux például azért 
népbetegség nálunk, mert 
nem jól eszünk. A reggelit 
például egészen nyugodtan 
ki lehet hagyni, és elegendő 
csak napi egyszer, késő dél-
után enni. A másik fontos te-
endő a megfelelő mennyiségű 
testmozgás. A 60 évesek napi 
két órát, a 70 évesek napi há-

Minden mogyoródit 
ellátott egészségügyi 
tanácsaival dr. Papp 
Lajos Széchenyi-díjas 
szívsebész, aki a Juhász 
Jácint Művelődési Ház 
szervezésében látoga-
tott el előadást tartani a 
Szent Mihály Főangyal 
katolikus templomba.

A szívsebész jó tanácsai

Lebilincselő előadást tartott 
napjaink legfőbb egészségügyi 
problémáiról nemrégiben 
dr. Papp Lajos Széchenyi-dí-
jas szívsebész, a Pécsi Tudo-
mányegyetem nyugalmazott 
egyetemi tanára, a PTE ÁOK 
Szívgyógyászati Klinika ko-
rábbi igazgatója és a Kaposvá-
ri Egyetem emeritus profesz-
szora. Az egyik legfőbb témája 
az elmúlt időszakunkat legin-
kább meghatározó koronaví-
rus volt.

A testünket és lelkün-
ket is megbetegíti 

 Az emberi élet olyan, mint 
egy háromlábú szék: a test, a 
lélek és a szellem egysége. Ha 
eltörik közülük valamelyik, 
akkor bizony meghalunk. A 
koronavírus egyik nagy veszé-
lye, hogy nemcsak a testünket, 
de a lelkünket is megbetegíti. 
Keveset tudunk róla, abban 
sem lehetünk bizonyosak, 
hogy egyáltalán honnan ered. 
A hatása viszont félelmetes – 
fogalmazott. – A posztcovid 
ambulanciákon már februárra 
sem lehet időpontot kapni, és 
olyan szövődményekkel ér-

Dr. Horváth Bánk
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!
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Tíz önkéntes tűzoltó segíti a mogyoródi lakosokat a műszaki 
mentésekben 2019 óta. Vezetőjükkel, Gál Richárddal 
a megalakulásról és a további tervekről beszélgettünk.

Civil élet

és van egy hölgy is, aki mentőkutyával 
erősít minket. 

Műszaki mentésben segítenek
Mogyoródon az elmúlt két évben 
mindössze két tűzeset volt, emellett 
kisebb tarlótüzek előfordultak. Az 
önkéntes tűzoltóknak fecskendőjük 
egyelőre nincs, így a műszaki mentés-
ben tudnak részt venni, támogatva a 
gödöllői hivatásos bajtársaikat.

–  Az önkormányzat folyamatosan 
támogatja az elképzeléseinket, most 
például be tudtunk szerezni egy olyan 
eszközt, amellyel a tarlótüzeket tudjuk 
oltani. Nagyon szeretnénk egyszer saját 
fecskendőt is, de egyelőre ez egy távoli 
célkitűzés – fejtegette Gál Richárd. – Fő-
ként fakidőlésekhez, elárasztott pincék-
hez, viharkárokhoz hívnak minket, de 
pünkösdkor például egy villanyoszlo-
pon fennragadt cicát mentettünk.

Jövőbeli tervek
Az egyesület együttműködik a Gödöl-
lői Tűzoltósággal, az Isaszegi Önkén-
tes Tűzoltókkal, valamint Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzatával. 

– Az önkéntes tűzoltóságnak három 
szintje létezik: az első szinten lévők 
önállóan is beavatkozhatnak, a má-
sodik stációban ügyeletet adnak, és 
a hivatásos lánglovagok megérkezé-
séig segítenek, a harmadik osztályban 
hagyományőrzéssel foglalkoznak. Mi 
egyelőre a harmadik lépcsőn állunk, de 
szeretnénk a másodikra felkerülni – fej-
tegette Richárd. – Ehhez azonban folya-
matosan új tagokat kell toboroznunk és 
új eszközöket beszereznünk. Ezen dol-
gozunk most minden erőnkkel.

2019 vége óta létezik a Mogyoródi 
Speciális Mentő- és Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület, amely 9–10 főt számlál, 
ebből 5–6 ember vonulni is szokott a 
káreseményekhez. Folyamatosan vár-
ják az új tagokat: nemsokára  két lel-
kes önkéntes csatlakozik hozzájuk, és 
további jelentkezőket is várnak.

Hölgy is van a tagok között
– Az egyesületi tagság teljes mér-
tékben önkéntes, a szabadidőnkben 
csináljuk. Én például ipari alpinista 
vagyok főállásban, de van köztünk 
irodista, mezőőr, hivatásos katona 

és könyvelő is. Mindenki elhivatott a 
segítségnyújtás iránt: én például világ 
életemben elsőként rohantam a kár-
ese tekhez menteni. Mentőkutyásként 
kezdtem, ám a műszaki mentés felé 
húzott a szívem. Több egyesületben 
is tag voltam, de úgy éreztem, a mo-
gyoródiaknak és a környékbelieknek 
szeretnék a leginkább segíteni – fejte-
gette Gál Richárd. – Rendelkezem egy 
önkéntes tűzoltó alaptanfolyammal és 
a tűzoltásvezetői kettes vizsgával. Ösz-
szeverbuváltam egy jó kis csapatot, a 
legtöbbünk mogyoródi vagy környék-
beli. Mindenki műszaki érdeklődésű, 

és van egy hölgy is, aki mentőkutyával 

KÁRMENTÉSBEN SEGÍTENEK 
A TŰZOLTÓINK
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A koronavírus nemhogy visszavetette, 
de egyenesen berobbantotta a mogyo-
ródiak nyelvtanulási kedvét: az Eni-
talia nyelvcsoportjaiba sok új tanuló 
jelentkezett. Amíg lehetett, megtar-
tották az órákat személyesen, majd 
Skype-on keresztül folytatták az olasz 
nyelv tanulását. 

Több mint nyelvóra
Enikő hat csoportjába most hatvanan 
járnak, a nagy érdeklődés miatt ősz-
szel újabb csoport indul: csütörtökön 
16.30–18.00 óráig Mogyoródon, a Pol-
gármesteri Hivatalban. A gyerekekkel 
Györgyi foglalkozik a MiniEnitalia ke-
retében, a haladóknak pedig Pietro tart 
anyanyelvi órákat.

– Az a célunk, hogy az olasz nyelv és 
kultúra iránt érdeklődő családok egy-
szerre, együtt járhassanak hozzánk, és 
közösen utazhassuk be Itáliát. A mi 
óráink ugyanis nemcsak a nyelvtanu-
lásról szólnak, megismerkedünk az 
olasz kultúrával is, emellett közösséget 
építünk. Havonta legalább egyszer az 
órákon kívül is összejövünk, kirándu-
lunk és � lmezünk: olyanok vagyunk, 
mint egy baráti kör.

Olasz buli a hegyen
Az év egyik legnagyobb ese-
ménye a nyári záróbuli, ame-
lyet minden évben Kamarás 
Tamásnál, a Kamarás Ring 
House-ban rendeznek meg. 
Idén is összegyűltek, és játé-
kos vetélkedővel, � nom mediterrán fa-
latokkal és proseccóval búcsúztatták a 
tanévet. A nyelvi csoportok csapatokat 
alakítottak, és összemérték a tudásukat 
Activityben, olasz zenék és gesztusok 
felismerésében. Csodás fotók készültek 
a naplementében, majd hajnalig tartott 
a buli.

– Nagyon örülök, hogy Enikőékkel 
megtaláltuk egymást, ők ketten szívvel 
és lélekkel vesznek részt a Mogyoródi 
Testvértelepülési Bizottság munkájában 
is – fejtegette Kamarás Tamás.

Gasztrotúra 
a testvértelepülésre
Az olasz néppel és kultúrával való kap-
csolatot még szorosabbra fűzi a Mo-
gyoródi Testvértelepülési Bizottság a 
szeptember 17.–20. között tervezett ve-
netói gasztrotúrával, amelyre a Mogyo-
ród Turisztikai K� . vezetőjénél, Zachár 

Zsoltnál lehet jelentkezni. A program 
nagyon impozáns, már csak néhány hely 
maradt, úgyhogy érdemes sietni a je-
lentkezéssel. Odafele úton az első napon 
szlovén termelői ételeket lehet kóstol-
ni, majd gyönyörködnek a híres lipicai 
ménesben. A második napon felfede-
zik testvértelepülésünket, Santa Lucia 
di Piavét, meglátogatják Borguluce gróf 
birtokát, ahol a helyi prosecco mellett 
gasztronómiai remekeket is kóstolnak. 
Az esti kézműves sörfesztivál előtt egy 
helyi pizzériában költik el a vacsoráju-
kat. A harmadik napon az Alpokba ve-
zet az útjuk, egy barlanglátogatás után 
sajtokat kóstolnak, és egy hegytetőről 
megcsodálják a nem oly távoli Velencét 
is. A nap végén tradicionális olasz vacso-
ra és egy meglepetés várja a csapatot a 
szálláson. A negyedik nap a hazaúté, ám 
menet közben még megállnak a gradó-i 
tengerparton fürödni egyet.  

kos vetélkedővel, � nom mediterrán fa- Zsoltnál lehet jelentkezni. A program 

Egyre népszerűbb az olasz nyelv 
és kultúra Mogyoródon: az olasz 
nyelvi klub ősszel két új csopor-
tot is indít, a szeptemberi venetói 
gasztrotúrára pedig már csak 
néhány szabad hely maradt.

Divat lett 
az olasz nyelv 
és kultúra
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Morvai Péterre méltán lehet büszke Mogyoród: grafikái nemcsak 
színekben gazdagok, de mély filozófiai mondanivalóban is. 

Nemrég végzett a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen 
tervezőgrafikus szakon, most 
pedig egy neves dizájn-stúdi-
óban dolgozik, ahol arculato-
kat tervez. Nevéhez fűződik 
például a szolnoki filmfeszti-
vál dizájnja. Munkái dinami-
kusak, megkapóak és feltű-
nően színesek. Saját bevallása 
szerint nagyon szereti a színe-
ket, legszívesebben az összeset 
egyszerre használná.

Gyerekkori álom
Péter már általános iskolás 
korában is nagyon szeretett 
rajzolni, de úgy tűnt, nincs 
különösebben nagy tehetsége 
benne.

– Mindig is éreztem, hogy 
ezzel szeretnék foglalkozni. 
Gimnáziumban rajz és művé-
szettörténet fakultációra jár-

Civil élet

Könyvbe kötötte emlékeit 
az ifjú grafiKus

tam, utána pedig jelentkez-
tem grafikus OKJ-s képzésre. 
A kétéves tanfolyam elvégzése 
közben viszont rájöttem, hogy 
mennyivel többet szeretnék 
még tanulni – fejtegette.

BMX, a másik szerelem
Ezután kisebb szünet követ-
kezett a művészeti pályán: 
Péter ugyanis Németországba 
ment, hogy egy vidámpark-
ban extrém mutatványként 
lépjen fel BMX-ével.

– A BMX a másik nagy sze-
relem az életemben. 12 évesen 
kezdtem, a Coop előtt gyako-
roltam. Később az egész or-
szágot bejártuk egy-egy jó pá-
lya kedvéért. Vannak olyan 
erős pozitív élményeim erről 
az időszakról, amiket a későb-
bi grafikáimban is megjelení-
tettem – folytatta. – A városi 

biciklimet, amivel dolgozni is 
járok, én rajzoltam meg. Ha-
talmas munka volt, az ember 
nem is gondolná, mekkora fe-
lület egy ilyen kerékpár.

A németországi kitérő után 
Péter több rajztanfolyamra is 
járt, hogy egyáltalán megta-
nuljon úgy rajzolni, hogy fel-
vegyék a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemre. Miközben 
a felvételire készült, Qatarban 
népszerűsítette a BMX-spor-
tot. A Museum of Islamic Art-
ban található kalligrafált kó-
dexek és könyvek nagy hatás-
sal voltak rá.

Spanyolországban 
bezárva
– Az öt év egyetem szinte egy 
pillanat alatt eltelt. Az utolsó 
fél évemet Erasmus-ösztöndíj-
jal a spanyol Cuencában töl-

töttem, félig bezárva. Másfél 
hónapot jártam az ottani egye-
temre, amikor a covid miatt 
totális karantént rendeltek el, 
az utcára csak akkor volt sza-
bad kimenni, ha gyógyszerre 
vagy élelemre volt szükség 
– magyarázta. – Mindig is az 
volt az érzésem, hogy minden 
olyan hirtelen és gyorsan tör-
ténik velem, hogy elsikkadnak 
az emlékeim. Szerettem volna 
összegyűjteni őket, hogy ha 
évek múltán fellapozom, újra 
átélhessem azt az érzést, mi-
lyen volt Cuencában. Így szü-
letett az első könyvem. A má-
sodik a diplomamunkám, 
amelynek a Nézőpontok címet 
adtam, és arról szól, mennyire 
sokszínű a világ attól függően, 
honnan nézzük, ugyanakkor 
mennyire homogén mégis. Ezt 
még nem adtam ki, de terve-
zem, csak a megfelelő nyom-
dát keresem hozzá.
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Szülőföldem 
hegyen-
völgyön

Szép vagy, szép vagy, 
drága Alföld.

Szép határod, napkeltével, 
napnyugtával

Szikrázó kék égboltjával.
Álmélkodok, gyönyörködök.
Csillagokkal versenyt futok.

Göncölszekér! Vigyél messze!
A Somlyó-hegy tetejére!

Onnét nézem ki falumnak
Dimbes-dombos tájait.

Szeretettel átölellek,
Lelkem mélyén úgy szeretlek!

Tiszta forrás, Csíkvölgy-
patak,

Csörgedezni hallottalak?
Vizedből ittam én is,

A szívem fáj érted mégis.

Harminchat év elszállott 
már felettem,

Amióta onnan én eljöttem,
Azóta én keresem,

S szebbet nem leltem.
Szülőfalum, te drága szép,

Messziről látlak én.
Gyémántként ragyogtok 

énfelém.
Az Alföldön élek én.

Innen lentről csodállak, 
míg élek én.

(2004. június)

HIRDETÉS

JUHÁSZ JÁCINT 
DÍJAT KAPOTT 
Trombitásné Morvai Terézia

A fantasztikus 
vallásos verseiről 
ismert Trom-
bitásné Morvai 
Terézia kapta idén 
a Juhász Jácint 
díjat. Az elis-
merést a költőnő 
legnagyobb 
meglepetésére a 
legújabb kötete 
bemutatóján 
adták át neki.

Egy forró július közepi szom-
bat délután mutatták be az 
Oratóriumban a mogyoródi 
születésű és a településhez ezer 
szállal kötődő Trombitásné 
Morvai Terézia verseskötetét. 
A könyvbemutatón néhány 
verset is felolvastak abból a 
904-ből, amely Terézia tollá-
ból született az elmúlt tizenhét 
év alatt.

Vers az osztálytalálko-
zóra
– Tősgyökeres mogyoródi 
vagyok, a Csíkvölgyi úton 
születtem, ami valami csodás 
hely volt mindig is számom-
ra, meg is örökítem a verse-
imben. A házasságom után 
Ópusztaszer mellé költöztem, 
de mindig is erősen kötődtem 
Mogyoródhoz – árulta el az 
idős asszony. – 2004-ben szü-
letett az első versem, amikor 

egy osztálytalálkozóra hívtak, 
ám nem tudtam elmenni. Sze-
rettem volna írni egy üzenetet 
az osztálytársaimnak, papírt 
és tollat ragadtam, és leírtam 
az első versem. Ez még nem 
annyira vers volt, inkább 
emlékkönyvbe való rigmus. 
Elégedetlen voltam vele, így 
inkább írtam egy másikat az 
osztálytársaimnak. Így kezd-
tem verseket írni.

Vallásos költemények
A versek főleg vallásos temati-
kájúak, II. János Pál pápa gon-
dolataihoz íródtak, mintegy 
szabad asszociációként. Van 
köztük azonban olyan, amely 
Mogyoródról szól, és olyan is, 
amelyik Terézia életét összegzi. 

– A bátyámtól kaptam egy 
breviáriumot II. János Pál pá-
pától, és nagyon megérintet-
tek a gondolatai. Az életem so-

rán sokszor előfordult velem, 
hogy hirtelen elkapott egy-egy 
erős megérzés. Sosem felej-
tem el, amikor lánykoromban 
sétáltunk a cuppogós sárban 
Mogyoród főterén, és mond-
tam a társaimnak: „Meglássá-
tok Mogyoród valamikor hí-
res lesz, és minden utcája kö-
ves lesz” – fejtegette. – Vala-
hogy így születnek a versek is. 
Olvasom a breviáriumot, elfog 
egy erős érzés, és azt leírom.

Juhász Jácint díj
A könyvbemutatón a versek 
felolvasása közben Jenei Nor-
bert zenélt, majd a délután 

fénypontjaként Herman Ka-
talin átadta Teréziának a Ju-
hász Jácint díjat, és Hegedűs 
Erika felolvasta a Terikéről 
született költeményt. Ezután 
a Nyugdíjas Klub köszöntöt-
te őt egy születésnapi dallal, 
amely mindenki szemébe 
könnyeket csalt.
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MOGYORÓDOT 
is bemutatja 

vevőinek Viktória
Kamarás Viktória húsz éve 
segít a mogyoródiaknak 
eladni a házaikat, telkeiket. 
Sikerességét nemcsak a 
helyismeretének, de szemé-
lyiségének és pozitív hozzá-
állásának is köszönheti.

Vállalkozás

lapot, hogy minden rendben van-e, 
illetve elvégzi az ingatlanforgalmazók 
számára kötelező ügyfél-átvilágítást. 
Ez is egy fontos érv amellett, hogy 
ingatlanos segítségét vegyük igénybe 
vásárláskor: nekik ugyanis kötelező 
különböző szempontok szerint ellen-
őrizni az eladókat, hogy ne legyenek 
köztük csalók.

– Segítek a megfelelő igazolásokat 
beszerezni, jogi procedúrákat intézni, 
de elmondom azt is, mit kellene rend-
be rakni, lefesteni vagy épp kitakaríta-
ni – fejtegette. – A telkeket csak akkor 
javaslom megvenni, ha már ellenőriz-
tük az önkormányzatnál és az építés-
hatóságnál, hogy mekkora a beépíthe-
tőség, a szerződéseket pedig úgy írjuk 
alá, ha már készen van az értékbecslés 
és az előzetes hitelbírálat. Ezek azok 
a fontos szakmai lépések, amivel egy 
felkészült ingatlanos hozzá tud járulni 
a sikeres lebonyolításhoz. Egészen a 
birtokba adásig kísérem a folyamatot, 
támogatom az ügyfeleimet. 

A mogyoródi piac
A mogyoródi ingatlanárak sokat 
emelkedtek az elmúlt években, sokan 
kerestek és keresnek házat a főváros 
agglomerációjában. 

– Mogyoród sosem volt olyan drá-
ga, mint a környékbeli települések, de 
persze az ő növekvő áraik a miein-
ket is felfelé húzzák. Az ófaluban és 
a lakóparkokban mindig is magasabb 
áron lehetett vásárolni, míg az autópá-
lya vagy a főút közelsége, illetve a szi-
lárd burkolatú út hiánya inkább  csök-
kenti az árat – árulta el Viktória. – A 
vevőket arra kérem, hogy képzeljék el 
a saját ritmusukat és életüket, és an-
nak megfelelő ingatlant válasszanak. 
A célom az, hogy mindenki jól járjon, 
és mindenki elégedetten álljon fel az 
asztaltól.

Családi házak, hétvégi házak, lakópar-
ki lakások, építési telkek, zártkertek, 
ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 
ingatlanok: minden megtalálható a 
KVK Ingatlaniroda portfóliójában. 

– Tősgyökeres mogyoródi vagyok, 
ráadásul éveken át az önkormányzat 
igazgatási irodáján dolgoztam. Már 
akkor is sokan kerestek meg, hogy 
segítsek nekik eladó házat vagy telket 
találni, így született meg 2000-ben ez 
az ingatlaniroda – emlékezett vissza az 
irodát vezető Kamarás Viktória.

Tárlatvezetés a településen
–  Nem csupán az eladó házban veze-
tem körbe a vevőket, hanem – annak, 
aki igényli – komplett „tárlatvezetést” 
tartok Mogyoródon: megmutatom a 
nevezetességeinket, mesélek a település 
történetéről, a közlekedésről, a közin-
tézményekről, az aktuális fejlesztések-
ről, invitálom őket az ünnepeinkre – 
folytatta. – Mindig elmondom, hogy 
milyen az adott ingatlan környezete, 
mik a fontos jellemzői, sajátságai, kik 
a szomszédok, hiszen én is itt élek. 
Ugyanakkor az eladók számára is van-
nak tippjeim, hogyan lehet kedvezőbb 
áron értékesíteni az ingatlanjaikat. A 
legfontosabb a pozitív hozzáállás és az, 
hogy bízzanak bennem, hiszen a sike-
res eladás közös érdekünk.

Az eladás folyamata
A megbízás utáni első lépés, hogy fel-
méri az ingatlant. Megnézi a tulajdoni 
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Szeptembertől újra folytatódik a használtmobiltelefon-gyűjtő 
akció: a működésképtelen készülékeket a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán található gyűjtőládába várják.

GORILLÁKAT 
MENTHET 
A HASZNÁLT 
TELEFON

HIRDETÉS

Ami húsz éve még természetes volt, ma 
már elképzelhetetlennek tűnik: szinte 
nincs is olyan ember, akinek ne lenne 
mobiltelefonja. A készülékeinket ráadá-
sul rendszeresen cseréljük is: a BayStreet 
Research iparági elemző vállalat tanul-
mánya szerint a felhasználók átlagosan 
23 havonta vesznek új telefont. 

A mobilok gyártása sokféle alapanya-

got igényel, amelyek kitermelése jelen-
tős környezetterheléssel jár. A szük-
séges nyersanyagok, például a koltán 
bányászata Afrikában veszélyeztetett 
fajok, például a gorillák, bonobók és 
csimpánzok élőhelyét, fennmaradását 
és a helyi közösségek érdekeit fenyege-
ti. Pedig a fémekből tizenhétfélét a mo-
bilok újrahasznosításával vissza lehetne 

nyerni, mégis csak alig 7 százalék eseté-
ben történik ez meg.  

A Jane Goodall Intézet, a KÖVET 
Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a 
Védegylet épp ezért hirdette meg négy 
éve a „Passzold vissza, Tesó!” elnevezésű 
használtmobiltelefon-visszagyűjtő kam-
pányt, amelyhez 2021-ben Mogyoród is 
csatlakozott. A gyűjtőládát a Mogyoródi 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
helyezték el, és 22-től november 22-ig 
várják a mobilokat..

Zöldülő
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Sport

Háromszor harminc percben lépett 
pályára az idény záró rendezvényén a 
Mogyoród KSK válogatottja, ellenfele 
a Mogyoródról eligazolt régi játékosok 
All Star csapata volt. Tagjai a DVTK, az 
FTC, a GSK, a REAC, az UFC, az UTE, 
a VASAS, a VÁC és a VSD csapataiból 
érkeztek. 

A játék a lényeg
Remek teljesítményeket láthattunk 
mindkét oldalon, voltak igazán szemet 
gyönyörködtető megoldások, főleg a se-
bességkülönbség dominált az AllStar csa-
pat javára. A végeredmény 7-2 az „All-
staroknak”, de igazából a játék élménye, 
szeretete volt a lényeg. A játékvezetés pro-
fi volt, ötfős bírói kontingens dirigálta a 
mérkőzést, Kovács Viktor vezetésével. A 
két csapat edzője Rózsa Zoltán (AllStar) 
és Véglás Richárd (KSK) volt.

A szünetekben a Mogyoród KSK ku-
tyás szakosztálya és táncbemutató flash-

mob színesítette a programot. A bizton-
ságra az esemény támogatója, a Verena 
Kft. vigyázott. A frenetikus játék és műsor 
után kiosztották az U13-as csapat bajnoki 
ezüstérmét, a gólkirály címet, valamint a 
házi gólkirály címeket.

Együttműködés az Újpesttel
Az esemény azonban több volt egy kelle-
mes szombat délutánnál: egy új korszak 
kezdődött el a KSK életében. Az Újpest 
FC több prominense is képviseltette ma-
gát, eljött Kovrig Ákos, Véber György, és 
Réti Zsolt fotós. Véber György egykori új-
pesti játékos kiosztott egy MVP (mezőny 
legjobb játékosa) díjat, amelyet László 
Henrietta kapott meg.

Miközben a csapatok játszottak, a pálya 
szélén megszületett az egyezség, misze-
rint szoros együttműködésben folytatja 
tovább „útját” a Mogyoródi KSK és az Új-
pest FC utánpótlásvonala. Az első körben 
máris három fiatal tehetséget átigazoltak, 

Hangulatos sporteseménnyel zárta az idei idényt a Mogyoród KSK: 
a mostani válogatottal a korábbi KSK-s játékosok „AllsStar” csapata 
lépett pályára. Az esemény egyben az első állomása volt a Mogyo-
ród KSK és az Újpest FC közötti szorosabb együttműködésnek.

László Gergőt, Molnár Gergőt és a Farkas 
Barnabást, akik saját korosztályukban 
meghatározó játékosnak számítanak.

A kapcsolat előnyei
 A távolság nem jelentős, nagyjából 15 
perc alatt a Tábor utcánál lehet lenni, és 
sok az újpesti kötődésű, lila-fehér érzel-
mű szurkoló. Mi azt szeretnénk, hogy le-
gyen egy közös gondolkodás. Nekünk is 
lesz rálátásunk az ottani munkára, és több 
edzőmérkőzést is tervezünk ezekben a 
korosztályokban, tehát több lehetőségük 
lesz a gyerekeknek, hogy bizonyítsák, 
hogy lehet belőlük Újpest-szintű játékos 
mégsem kell azonnal elszakítani őket a 
megszokott környezetükből, hanem akár 
még maradhatnak egy darabig Mogyoró-
don – fogalmaztak az újpestiek honlapju-
kon az az együttműködés előnyeiről.

A tervek szerint ezentúl kéthavonta 
fórumokat tartanak, az edzőink meglá-
togatnak egy-egy újpesti tréninget, ahol 
szakmai anyagokat is kapnak, és meg-
osztják egymással a módszereiket. 

TarolTak a szTárok 
a sporTpályán
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HIRDETÉS

Zivataros éjszaka előzte meg 
a Magyar Nagydíj augusztus 
1-jei futamát, majd a rajt előtt 
25 perccel megint eleredt az 
eső, így mindenki a vizes és 
száraz pályára egyaránt al-
kalmas, vegyes abroncsokkal 
indult.

A startnál a polepozíció in-
duló, címvédő Lewis Hamil-
ton (Mercedes) meglógott, 
csapattársát, Valtteri Bottast 
azonban Verstappen mellett 
Lando Norris (McLaren) is le-
rajtolta, a Mercedes fi nnje pe-
dig „elnézte” az első féktávot, 
tömegbalesetet okozva ezzel: 
autója belecsúszott Norrisba, 
aki kilökte Verstappent, aki 
csapattársa, Sergio Pérez ver-
senyének vetett véget az első 
kanyarban. Az ütközésből 
előnyt akart kovácsolni Lan-

ce Stroll, azonban az Aston 
Martin pilótája is elmérte a 
kanyart, kilökte Charles Lec-
lercet (Ferrari) és Daniel Ric-
ciardót (McLaren) is.

A csetepatéból Hamilton 
mellett a második helyre ugró 
Ocon és a négyszeres világbaj-
nok, a harmadik helyre előre-
jövő Sebastian Vettel (Aston 
Martin) jött ki a legjobban. 
Ezután Ocon a befutóig küz-
dött Vettellel, majd néhány 
másodperccel előbb ért célba, 
így pályafutása során először 
ünnepelhetett győzelmet a 
Forma–1-ben. Mögötte Vettel 
és Hamilton futott be.

– Fantasztikus ez a pillanat, 
nehéz beszélni arról, mit ér-
zek. Nem számítottunk arra, 
hogy ma itt nyerhetünk. Volt 
négy nehéz versenyünk, de 

Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője nyerte meg 
a 36. Forma–1-es Magyar Nagydíjat augusztus 1-jén a Hungaro-
ringen. A 24 éves pilóta pályafutása során először győzött.

Ocon első diadala

legutóbb már sikerült me-
gint pontot szereznünk, most 
pedig egy óriásit léptünk elő-
re – mondta a 24 éves francia 
pilóta, akinek eddigi legjobb 
eredménye a tavaly, szahíri 
második hely volt.

Kiemelte, a Hungaro-
ringet eddig is kedvelte, ezek 
után pedig ez még inkább így 
lesz. A szezon a nyári szünet 
után augusztus végén a Belga 
Nagydíjjal folytatódik. (MTI)

legutóbb már sikerült me-

Mivel a verseny végén kiderült, hogy Vettel autójában 
a megengedettnél kevesebb volt az üzemanyag, kizárták 

és elvették tőle a 2. helyet. Ezáltal 
Hamilton lett a 2. helyezett
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Kézilabdás lányaink eddig a Pest 
megye 1. osztályban szerepeltek, ott 
jutottak a döntőbe az előző idényben. 
A második helyet szerezték meg, és 
ez is elég volt ahhoz, hogy az NBII-be 
jussanak.

– Ez most először fordul elő a női vá-
logatott történetében. A KSK férfi csa-
pata 17 évig volt az NBII-ben, egészen 
a 2013/14-es évadig. A lányok persze 
először megszeppentek a hír hallatán, 
főleg amikor kiderült, hogy a legnehe-

NBII-Be kerültek a kézIlaBdásaINk
A Mogyoród KSK női kézilabdacsapata fennállása óta először 
bekerült az NBII-be, ráadásul egy igen erős csoportba. Kemény 
felkészülés és színvonalas meccsek várnak a lányokra.

zebb csoportban leszünk, csu-
pa NBI/B-ből érkezett csapat 
között – fejtegette Nagy Tibor 
edző. – A csapatunk augusztus 
második hetében kezdi meg 
a felkészülést, továbbra is heti 
három edzésünk lesz. A játé-
koskeretet csak a nyári átigazo-
lási időszakban sikerült feltölteni, így 
nem lehet más a minimális cél, mint 
a bennmaradás kiharcolása. Az ellen-
feleink erősebbek, az összecsapások 

Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés:
3 Manó vegyesbolt: Mogyoród, Nagyhomoki út 10.
Szent-Jakab Nonprofit Kft.: Mogyoród, Szentjakab park 2.
Deko Festék Diszkont Kft.: Mogyoród, Gödöllői út 2.
DtkH Nonprofit Kft.: Gödöllő, Dózsa György út 69. 

Nyitvatartás:  H: 7.00–19.00
  Cs: 8.00–16.00

Telefonszám: +3628/561-200
ugyintezes@dtkh.hu

Hulladékszállítási rend

HázHoz MeNŐ 
HUllaDékgyŰJtés  
2021. III. negyedév

 augusztus 10.
 augusztus 24.
 szeptember 7.
 szeptember 21.

A kertgondozás során levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növényeket, illetve 
a lehullott falevelet a DtkH Nonprofit 
Kft. által térítésmentesen rendelkezés-

re bocsátott, zöld színű, lebomló mű-
anyag zsákban, illetve az ágnyesedé-
ket max. 100 cm hosszú kötegekben 
összekötve (alkalmanként maximum 
1 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlanja elé, a 
közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg munkatársaink 2 db cserezsákot 
(zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat 
lehet beszerezni 180 Ft/db áron, a 
személyi okmányok bemutatásával.

HázHoz MeNŐ CsoMagolásI 
(szelektíV) HUllaDékgyŰJtés 

2021. III. negyedév
 augusztus 3.
 augusztus 17.
 augusztus 31.
 szeptember 14.
 szeptember 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
szállítási alkalmanként a kihelyezett 
zsákkal megegyező (szelektív hul-
ladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó, 
emblémás) zsákot adnak. A megadott 
napokon a csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyez-
hető bármely átlátszó zsákban. Kérik, 
hogy fokozott gondossággal járjon 
el mindenki a hulladék tömörítésével 
kapcsolatban. Az üveghulladék (színes 
és színtelen öblös, üdítős, boros, pezs-
gős) gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtő 
pontokon történik.

2021. július 6-tól a kommunális hulladékszállítás KEDDI napokon történik. 
A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés a következő napokon lesz:

Sport–Zöldülő

színvonalasabbak lesznek. Minden 
kedves szurkolót szeretettel várunk a 
mérkőzésekre, amelyek időpontjairól a 
későbbiekben adunk tájékoztatást.
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Kultúra

Jakab Mihály Népdalkör 
40 éves jubileumi műsor

Vendégfellépőkkel, zenekari kísérettel és díszvacsorával ünnepli 
a Jakab Mihály Népdalkör fennállásának 40. évfordulóját.

Időpont: 2021. október 10. 16.00
Helyszín: Grosics Gyula Sportcsarnok – Mogyoród

Színes szeptemberünk lesz – amennyiben a járványhelyzet to-
vábbra is lehetővé teszi a rendezvények megtartását. A rendez-
vények részletes programját az események előtt közzétesszük a 

mogyorodma.hu-n és a Juhász Jácint Művelődési Ház Facebook- 
oldalán. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Gasztrofesztivál 
Kukukk-hegyen

Idén is várják a mogyoródi terme-
lőket, legyen szó élelmiszerről vagy 
kézműves termékekről. A cél, hogy 
Mogyoród termelőit összehozzuk 

egy vásárra, a látogatók pedig, akik 
nem csak vásárolni szeretnének, 

bemutathatják főzőtudományukat.
Időpont: szeptember 18. 16.00 

Helyszín: Körte utca–Eper utca sarok

Mihály-napi 
búcsú

Az ünnepi szentmise után kirakodó-
vásár lesz a Dózsa György úton.

Időpont: szeptember 26. 10.00
Helyszín: Szent Mihály Főangyal 

Templom

Mogyoró(d) Feszt
Egy eseménydús, programokkal 

teli délután gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt.

Időpont: október 9. 15.00-tól
Helyszín: a Somlói úti Pincesor

ProGraMaJáNló
őszre

szüreti hétvége 
Pénteken 20 órától a Retroleum zenekar 

részvételével koncert és utcabál, majd 
szombaton szüreti felvonulás és színpadi 
programok 15.30-tól. Fellép a Bíró párok, 

a Hangya zenekar, lesz Zumba Andival,  
énekel a Jakab Mihály Népdalkör, szín-
padra lép a Karikás Néptánc Egyesület, 

a Kékpántlika Néptánccsoport és 
az Egyházi és Önkormányzati Óvodák. 
A felvonulás a Főtérről indul 15.30-kor, 

és a szokásos útvonalat járja be. 
18 órától gólyalábas-komédiás produk-

ció, 19 órától bemutatják a Mogyoródi 
népviselet című kiadványt, a benne sze-
replő ruhákat pedig élőben is meg lehet 

csodálni. Az estét 21 órától a Táncz-e 
Vaty partyzans zenekar koncertje zárja.

Időpont: szeptember 24–25. 
Helyszín: Főtér






