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Bár a járvány hullámai folyamatosan riogatnak min-
ket, mégis úgy tűnik, visszatért az élet a régi ke-
rékvágásba Mogyoródon. Végre összejöttünk, és 

maszkok nélkül tartottuk meg a Mogyoródi Szent László 
Általános Iskola fennállásának jubileumi, hatvanadik év-
nyitóját. Néhány nappal később pedig találkozott a Pipa 
csárdában a szintén hatvan éve, még a régi épületből el-
ballagott utolsó osztály. Buliztunk az utcabálon, majd 
másnap félelmek nélkül sétáltunk végig a Szüreti Felvo-
nuláson, végignéztük a műsort, tomboltunk a koncerte-
ken. A miséken sem kell most távolságot tartani, nyuga-
lommal megtarthatjuk és megélhetjük az ünnepeinket. 
Délutánonként szabadon sportolunk, összemérjük a tehetségünk és a tudásunk 
a meccseken és versenyeken, vagy drukkolunk ismerőseinknek, szeretteinknek, 
kedvenceinknek.

Ezzel párhuzamosan a közéleti aktivitás is folyamatosan növekszik: tüntetünk 
és petíciót írunk alá, hogy ne építhessenek társasházat a mogyoródi pincék fölé 
az ezeréves apátság romjaira, a képviselőket pedig többek között az Ober János 
Sportcentrum eladása tartja lázban.

Mi, a Mogyoród Ma munkatársai pedig továbbra is végezzük a dolgunkat, és 
tudósítunk mindenről: ott vagyunk az ünnepeken, sporteseményeken ugyan-
úgy, mint az építkezés miatt indult hatósági vizsgálaton. Megkérdezzük a politi-
kusokat a települést érintő legfontosabb és a legvitatottabb kérdésekről is. Nem 
feladatunk állást foglalni, véleményt alkotni, ugyanakkor teret adunk a külön-
böző álláspontoknak, hogy az olvasók megismerhessék őket.

Tartsanak velünk, nézzük végig, mi minden történt Mogyoródon az elmúlt 
időszakban!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Régi kerékvágásban
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Ha valaki ismeretlenül csöp-
pent Mogyoródra szeptember 
25-én délután, azt hihette idő-
utazáson vagy filmforgatáson 
vesz részt, olyannyira a régi 
kor hangulatát idézte a szüre-
ti felvonulás és az azt követő 
műsor is. A szervezők előre 
kérték a lakosokat, hogy mi-
nél többen öltözzenek vise-
letbe, és ez meg is történt: az 
asszonyok és lányok többsége 
csodaszép ruhákban érkezett, 

és csodásan mutattak férfi-
kísérőik vakítóan fehér inge 
és fekete nadrágja mellett. A 
Hangya zenekar kocsin húzta 
a talpalávalót, amit stílszerűen 
egy traktor vontatott. A Szent 
Mihály Főangyal templomhoz 
érve elénekeltük a magyar és 
a székely himnuszt, majd úgy 
vonultunk vissza a Fő térre, 
megtekinteni a Juhász Jácint 
Művelődési Ház–Könyvtár és 
a Mogyoród Turisztikai Kft,. 

Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata és a Mogyoród 
Értéktár Bizottság által szerve-
zett műsort.

Színpadon 
a néptáncosok
Elsőként a legkisebbek léptek 
színpadra: a Laura Vicuna Ka-
tolikus Óvoda és a Pillangós és 
Gesztenyés Óvoda legkisebb-
jei is néptáncoltak, sőt még 
a bírók táncába is delegáltak 

párt. Ebben a műsorszámban 
több generáció is képviseltette 
magát, a legifjabbaktól az ifjú 
házasokon keresztül egészen a 
szépkorúakig. A Karikás Nép-
táncegyüttes több fantasztikus 
produkcióval is elkápráztatta 
az egybegyűlteket: a yörgyfal-
vi tánc mellett kalotaszegi és 
szatmári formációkat is tán-
coltak. Színpadra lépett a Jakab 
Mihály Népdalkör, amely idén 
ünnepelte fennállása negyve-

A hónap témája

Színvonalas és igényes műsorral ünnepeltük az idei szüretet szeptember 25-én, szombaton délután. 
Másnap reggel Hugyecz János atya reggeli miséje után átadták a Szent Mihály Főangyal-díjat Sleisz 
Pálnak és feleségének, Magdolnának. Délután pedig a Főtéren a gyerekeknek és a fiataloknak ked-
veskedtek műsorokkal, mindeközben a Pincesor kirakodóvásárral várta az érdeklődőket.

Ünnepeinkben is őrizzük 
hagyományainkat
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nyalókán át a kézműves ter-
mékekig mindent meg lehe-
tett találni.

Ünnepi mise
A templom a vasárnap regge-
li misén zsúfolásig megtelt, a 
legtöbben hagyományos nép-
viseletben jöttek, hogy ünne-
peljék Szent Mihály főangyalt 
és továbbra is kérjék védelmét 
és oltalmát. 

Hugyecz János ünnepi ho-
míliájában kiemelte: „Gon-
dolkodjunk el azon, hogy ki 
olyan jó, ki olyan irgalmas és 
ki olyan szép, mint az Isten?” 
A többéves hagyományhoz 

hasonlóan idén is a szentmise 
végén került sor a Szent Mi-
hály Főangyal-díj átadására, 
amelynek előkészületei most 
is titokban zajlottak, és mind 
a díjazottak, mind a közös-
ség tagjai számára meglepe-
tés volt. A díjat a Mogyoródi 
Szent Mihály Templomért 
Alapítvány alapította azzal a 
szándékkal, hogy mindazok, 
akik életük példájával és cse-
lekvő szeretetükkel kitűnnek 
a hívek sorából, elismerésben 
részesüljenek. A díjat Kamarás 
Zsuzsanna elnök adta át Sleisz 
Pálnak, és feleségének Sleisz 
Pálné Szalay Magdolnának.

A Sleisz házaspár 
érdemei
A női díjazott a kántoros-
tya-sütés kiemelkedő alakja. 
Majdnem 50 éven át naponta 
akár 4–5 órán át is teljesítette 
ezt a szép szolgálatot. Kora el-
lenére a kerti munkák végzé-
sében ma is aktívan részt vesz, 

a templom és plébánia taka-
rítási munkálatainak egyik 
fő motorja. Az egyházközség 
környezetét olyan gondosság-
gal tartja tisztán és szépítgeti, 
mintha az a saját otthona, kör-
nyezete lenne. Majd harminc 
éven át főzött az egyházközség 
rendezvényeire, programjai-
ra, és csaknem két évtizedig 
az Oratóriumban lévő gyere-
keknek is sok örömet szerzett 
főztjeivel. A liturgia méltó 
bemutatásához évtizedek óta 
részt vesz a templom terítői-
nek gondozásában és cseréjé-
ben is. Folyamatos lelki fejlő-
désre való igényét is mutatja, 
hogy nemcsak a vasárnapi, 
hanem a hétköznapi szentmi-
séknek is állandó résztvevője.

A férfi díjazott több mint 
30 évig volt az Egyháztanács 
egyik meghatározó személye. 
Számos fizikai munkában te-
vőlegesen is részt vett, mint 
például a templomtámfal és 
az óvoda újjáépítése, a hittan-
terem bővítése, a lourdes-i 
barlang készítése, az udvar tér-
kövezése, valamint a templom 
fűtésének korszerűsítési mun-
kálatai. Hosszú éveken át – 
családtagjait is bevonva – nagy 
gondossággal készítette elő az 
úrnapi sátrakat. Szívügye volt 
továbbá a temető rendezése és 
tisztántartása is. Mindemellett 
– különösen a nagy ünnepe-
ken – segédkezett a liturgia 
előkészítésében és koordinálá-
sában is. A pár 55 éve él bol-
dog házasságban. Az élet két 
gyermekkel, nyolc unokával és 
eddig nyolc dédunokával aján-
dékozta meg őket. 

nedik évfordulóját, és szüreti 
dalcsokrot hozott erre az alka-
lomra. Végül egy modern tánc 
is színre lépett: a zumbások 
mutattak ízelítőt a tudásukból, 
s a fináléban összekötötték a 
jövőt és a múltat: két tagjuk vi-
seletbe öltözött, úgy táncoltak 
együtt a többiekkel az „Érik a 
szőlő” című népdalra.

Komédiások és közked-
velt énekesek
A sokszínű műsor után a Ga-
ragulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia fakasztotta neve-
tésre a közönséget, majd este 
héttől következett a fő attrak-
ció: a Mogyoródi Népviselet 
kiadvány ünnepi bemutatója. 
A szombat estét a Tancevaty 
Partyzans fergeteges koncertje 
és Dj Polgi zárta. Vasárnap az 

Ünnepeinkben is őrizzük 
hagyományainkat

ünnepi mise után folytatódott 
a mulatság a Főtéren, ám ezen 
a napon egészen más stílus 
érvényesült: zenés mesejáték, 
akusztikus és könnyűzenei 
koncertek szórakoztatták a 
nagyérdeműt. Délután há-
romkor kezdődött a prog-
ram, mégpedig a Mia Manó 
Színház mesejátékával, ami 
után közvetlenül a Brass Time 
Band akusztikus fúvószene-
kar következett, akik népsze-
rű dallamok feldolgozásával 
készültek. Ezután ismét gyer-
mekműsorral lépett a szín-
padra a Mia Manó, és ekkorra 
már egyre több fiatal gyüleke-
zett a Fő téren. Nem csoda, hi-
szen délután hatkor színpadra 
lépett a tinédzserek nagy ked-
vence, ESSEMM, aki a kon-
cert után közönségtalálkozót 
is tartott a színpad mögött. A 
délutánt végül a Noise Gate 
zenekar zárta. Mindeközben a 
Pincesorra kiköltöztek az áru-
sok, és igazi búcsúportékákat 
árultak: a fakardtól a kakasos 
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Hiánypótló kiadvány készült 
az elmúlt évben: az Agrármi-
nisztérium és a Hungarikum 
Bizottság támogatásával 
elkészült a Mogyoródi nép-
viselet című kiadvány, amely 
bemutatja közösségünk 
féltve őrzött és szerencsére 
a mai napig használt visele-
teit.

nak a bőszoknyás nénik az utcákról 
és a templomból. Egy olyan meg-
ismételhetetlen generáció távozik 
szép csendben közülünk, akiktől 
megtanulhattuk, hogyan kell élni 
– fogalmazott Trabalka Szilvia al-
polgármester, aki a kötet szövegét 
szerkesztette és lektorálta. – Most 
pedig az utolsó pillanatban vagyunk, 
hogy ebből az ősi, jó értelemben vett 
paraszti világból még bármit is meg-
örökítsünk. Ezért olyan fontos szá-
munkra ez a kiadvány.

Népviselet és néptánc
Szemmel láthatóan nemcsak a készí-
tőknek, de a mogyoródiaknak is fontos 
ez a kiadvány: a szüreti mulatság prog-
ramjába illesztett bemutatón ugyanis telt 
ház volt, és még az sem zavarta a nézőket, 
hogy időnként várniuk kellett az újabb 
viseletek érkezésére. Bemutatták az ösz-
szes gyönyörű ruhát, amely a kis könyv-

A Mogyoródi népviselet gyűjteményes 
kötet amellett, hogy szép és informa-
tív, különlegessége mégis az, hogy a 
mogyoródi családok féltve őrzött régi 
ruháit, kendőit, hajdíszeit mutatja be. 
Ezek anyáról lányára szálltak, sokan 
őriznek ilyen darabokat a szekrényük 
mélyén. A Mogyoród Települési Ér-
téktár Bizottság kezdeményezésére 
mindenki elővette és megmutatta őket, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó törté-
neteket is elmesélték.

Megőrizni a múltat
– Az elmúlt években egyre fontosabb 
szerepet kaptak településünk életében 
a hagyományaink és azok megőrzése, 
átörökítése az utókor számára. Egészen 
addig könnyű helyzetben voltunk, amíg 
a számunkra hagyományt jelentő szoká-
sokat életvitelszerűen megélők – nagy-
szüleink, dédszüleink – itt éltek közöt-
tünk. Az elmúlt évtizedben azonban 
észre kellett vennünk, hogy duplájára 
nőtt a lakosságszám, hogy elvárosiaso-
dik a falunk, hogy a természet már nem 
kincs, a föld nem érték, és hogy elfogy-

ÖsszegyűjtÖttük 
őseink viseletét

ben is látható, és bizony volt olyan mo-
dell, aki több összeállításban is színpadra 
lépett. Az átöltözés idején sem unatko-
zott a nagyérdemű: Simon Péter, a Kari-
kás Néptáncegyüttes művészeti vezetője 
vezetésével és az Iszka Banda  zenéjére 
táncházban mulathattak. 

A hónap témája
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ra, rangra. A viselet több volt, mint ruha-
darab, utalt a viselője társadalmi, anyagi 
helyzetére, de árulkodhatott bánatáról és 
öröméről is.

Politikusok a bemutatón
A kiadvány bemutatóján Trabalka Szilvia 
alpolgármester mellett beszédet mondott  
Zachár Zsolt, a Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke, Paulovics Géza polgármester, 
Vécsey László, a térség országgyűlési kép-
viselője és Terék József előadóművész, a 
Pest Megyei Önkormányzat kulturális 
referense.

– A 104 oldalas könyvben megjelennek 
a ünnepi év öltözködési szokásai, a vise-
lőik kora, neme, családi állapota szerint. 
Helyet kaptak a régi, esetleg feledésbe 
merült, és a jelenlegi is használt népvi-
seleti ruhák. Nem titkolt célunk, hogy a 
mogyoródi lányok és asszonyok bármi-
kor be tudjanak öltözködni hiteles szem-
pontok alapján – fejtegette Zachár Zsolt.

„Ruha teszi az embert”
Mogyoródi népviseletről az 1920-as 
évektől kezdődően beszélhetünk. Innen-
től tartjuk számon azt a magyar férfivise-
letet, amelyet mogyoródiként ismerünk. 
A női viselet pedig az ide telepített és be-
költöző sváb nemzetiség öltözködési szo-
kásait örökítette át számunkra. A „ruha 

teszi az embert” szólás még ma is ismert, 
de a korábbi századokban fontos jelenté-
se volt. Szigorú szabályok határozták meg 
a különböző társadalmi rétegek számára 
nemcsak a ruha formáját, az alapanyagát, 
de a díszeket, az ékszereket, sőt még a szí-
neket is. Apró eltérések, finom jelzések 
utaltak a nemre, a korra, családi állapot-

– Példamutató, ahogyan összeszedték 
és őrzik a mogyoródiak a régi kultúrát. 
Sok helyen kidobták ezeket a ruhákat, ők 
pedig megjavították és utángyártották – 
tette hozzá Vécsey László.

Terék József a magvas gondolatok mel-
lé egy csoda szép dallamot is hozott: tá-
rogatóján eljátszotta az általa szerzett Pest 
megyei verbunkost.
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Újjáépül a kálvária
Közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat a katolikus temető 
barokk kálváriájának újjáépítésére az A Fiúk Építész Stúdió ter-
vei alapján. A legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot fogják 
választani. (256/2021)

Fejlesztések a kilátónál
55 600 000 forint összegű kormányzati támogatást kapott az ön-
kormányzat a Szent László-kilátó további fejlesztésére, amelyből 
utat és játszóteret fog építeni, terepet rendez, világítást, biztonsá-
gi kamerákat, hulladékgyűjtőket és táblákat telepít. (257/2021)

Visszautasított tanulmányterv
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a 066/12 és 066/23 helyrajzi szám közötti ingat-
lanokra benyújtott telepítési tanulmánytervet nem fogadja el, a 
területre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök 
módosítását nem támogatja. (264/2021)

Beszámolók elfogadása
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te megismerte és elfogadta a Mogyoródi Szent László Általános 
Iskola intézményvezetőjének a 2020/2021. tanévről szóló éves 
beszámolóját, a Mogyoródi Pillangós Óvoda 2020–2021. neve-
lési évben végzett munkájáról szóló intézményvezetői beszámo-
lóját, valamint az óvoda 2021–2022. nevelési évre szóló Munka-
tervét. (265/2021, 266/2021, 267/2021)

Támogatják a képzést
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szikszai Éva javaslatát elfogadva támogatja, hogy az intézmény-
ben dolgozó pedagógiai asszisztensek részére a főiskolai óvoda-
pedagógus végzettség megszerzése érdekében az intézmény 100 
százalékosos támogatást biztosítson. (268/2021)

Művelődési Ház működése
Jóváhagyták a Juhász Jácint Művelődési Ház–Könyvtár szer-
vezeti és működési szabályzatát is, valamint meghatározták az 
SZMSZ mellékleteként a Könyvtárhasználati Szabályzatot, a 
Használati Szabályzatot, és jóváhagyták a Gyűjtőköri Szabály-
zatot. (272/2021)

Szeptemberi döntéSek
Az egy hónapos szünet után sok fontos döntés született meg szeptemberben, 
például a temetőben található kálvária újjáépítéséről, gyógypedagógusok és 

óvónők alkalmazásáról, hulladékkezelésről.

Gyógypedagógus alkalmazása
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására gyógypedagógu-
sokat kíván alkalmazni a képviselő-testület, eleget téve ezzel az 
ellátási kötelezettségének. (269/2021)

Bérleti díj
Az intézményvezető javaslatára jóváhagyták, hogy a Mogyoródi 
Pillangós Óvoda tornatermének, illetve tornaszobájának bérle-
ti díja 2021. október 1-jétől 2022. május 31-ig – a nyári zárva 
tartás kivételével – minden megkezdett foglalkozásra 3400 fo-
rint/45 perc/foglalkozás legyen. (270/2021)

Családsegítő működése
Elfogadta a képviselő-testület a Mogyoródi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Szakmai Programját és Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát. (271/2021)

Nonprofit beszámoló
Elfogadták a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
2021. első félévi beszámolóját 72 830 ezer forint nettó árbevé-
tellel, 46 620 ezer forint egyéb bevétellel és 118 345 ezer forint 
költség és ráfordítással, valamint 1 105 ezer forint adózás előtti 
eredménnyel. Döntöttek arról is, hogy Nonprofit Kft. összesen 
1 730 287 forint többlettámogatást kap, a további támogatási 
kérelmét viszont a következő ülésen tárgyalják meg a Pénzügyi 
bizottság véleményezése után. A közszolgálati feladatai közül 
kivették az óvodai étkeztetést, és az ehhez tartozó forrásokat is 
elvonták. (273/2021, 274/2021, 275/2021, 276/2021)

Településkép védelme
A testületi úgy döntött, hogy a településkép védelméről szóló 
26/2017. (XII.28.) számú rendelet módosításának előterjesztés-
hez mellékelt tervezete államigazgatási egyeztetésre alkalmas. 
(277/2021)

Önkormányzati beszámoló
Elfogadták Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának I. fél-
éves beszámolóját 70 657 ezer forint költségvetési és 661 200 
ezer forint finanszírozási egyenleggel, valamint 6 707 918 ezer 
forint mérlegfőösszeggel. (278/2021)

Önkormányzati hírek



9

Szeptemberi döntéSek

hirdetés

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályáza-
tához, a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első 
félévére vonatkozóan. (288/2021)

Családsegítő felújítás
Új cseréppel fedik le, és az ablakait is kicserélik a Mogyoródi 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületének. A szerződést 
most kötik meg a kivitelezővel. (289/2021)

Intézményvezetőt keresnek
Pályázat útján keresi az önkormányzat  a Mogyoródi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat új intézményvezetőjét. Bővebb részle-
tek a mogyorodma.hu oldalon. (290/2021)

Marad az óvónő
Meghosszabbítják Gyökeriné Somogyi Eszter utolsó éves óvo-
dapedagógus hallgató, pedagógiai asszisztens határozott idejű 
szerződését 2022. augusztus 31-ig a Mogyoródi Pillangós Óvo-
dában. (291/2021)

Bizottság finanszírozása
Megváltoztatták a pandémia alatti polgármesteri határozato-
kat felülvizsgáló bizottság költségkeretét 710 ezer forint+ áfáról 
bruttó 810 ezer forintra. (292/2021)

A határozatok teljes szövegét az 
alábbi QR-kód beolvasásával le-
het elérni. Kód használata: nyissa 
meg a beépített kameraalkalma-
zást kompatibilis telefonján vagy 
táblagépén. Irányítsa a kamerát a 
QR-kódra.

Szelektív szemétpont
A testület úgy döntött, hogy az üveghulladék-konténereket a 
Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatti önkormányzati in-
gatlan területén helyezi el, és a szelektív gyűjtőpont és környeze-
tének megfigyeléséről, az illegális hulladéklerakás megelőzése és 
az elkövetők beazonosíthatósága érdekében a Verena’03 Kft.-vel 
megállapodást köt. (279/2021)

Hulladék rendezése
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan elhelye-
zett, elhagyott hulladékok elszállítására 200 ezer forint keretösz-
szeget biztosít az önkormányzat. A települési folyékony hulladék 
ártalmatlanításának ellátására pedig vállalkozói ajánlatkérést 
folytatnak le. (280/2021, 281/2021)

Fizetési haladék
Fél éves fizetési haladékot kapott az önkormányzattól Palkó Alíz 
és Tóth Attila a Mogyoród Tölgyes utca 39., 1979 hrsz-ú ingat-
lan vételárának kifizetésére. (282/2021)

Panoráma út kialakítása
A Panoráma út kialakítása érdekében a képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy vegye önkormányzati tulajdon-
ba a 0182/23, a 0194, és a 0195/1 helyrajzi számú ingatlanokat. 
(283/2021)

Ingatlan ügyek
A képviselő-testület hozzájárult a következő területek belterü-
letbe vonásához:
– Mogyoród, Bolnoka utca 51. szám (284/2021)
– Mogyoród,  0114/43 helyrajzi számú magánút (285/2021)

Szociális támogatás
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a a 2021. év I. fél-
évére vonatkozó szociális jellegű támogatások felhasználásáról 
szóló tájékoztatót. A 2021. év II. félévére rendelkezésre álló ma-
radványösszeg 4 718 500 forint. (286/2021)

Iskolai körzethatár
Tekintettel arra, hogy a településen továbbra is egyetlen általá-
nos iskola működik, a testület a felvételi körzethatárt Mogyoród 
nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjedően határozta 
meg. (287/2021)

Bursa Hungarica
Az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 



10

Önkormányzati hírek

EmlékE örökké 
szívünkbEn él

Gulácsi Attila
Augusz-
tus 18-án 
elhunyt 
Gulácsi At-
tila sportért 
és kultúrá-
ért felelős 
tanácsos, az 
Esélyegyen-
lőségi Mun-
kacsoport 
ötletadója. 
A bölcsész 
diplomával 
rendelkező Gulácsi Attila pályafutá-
sa során a kulturális élet különböző 
területein dolgozott. Meghatározó 
ideig szolgált a Stefánia Palota 
Honvéd Kulturális Központ közmű-
velődési és könyvtárosztály vezető-
jeként.
Mogyoródra az 1990-es években ke-
rült, csaknem 20 évig élt itt, ezalatt 
aktív részese volt Mogyoród kultu-
rális életének. Először a gyermekek 
művelődését, szórakoztatását 
szolgáló programok szervezésében 
vett részt, majd a 2019. évi önkor-
mányzati választáson képviselő 
jelöltként is megmérette magát, 
később a polgármesteri kabinet tag-
jaként sportért és kultúráért felelős 
tanácsosként dolgozott. A 2020-as 
évben az ő ötlete nyomán született 
meg az Esélyegyenlőségi Munka-
csoport, amely azokat a települési 
vezetőket, orvosokat, védőnőket, 
pedagógusokat hivatott összefogni, 
akik gyermekekkel, családokkal 
foglalkoznak. A betegsége alig egy 
év alatt, 65 éves korában vitte el 
őt. Gyászolja a felesége, Judit, két 
lánya, és hét unokája, kollégái, 
barátai és mindenki, aki valaha 
kapcsolatba került vele.

Szőnyi Katalin
Szeptember 
17-én lett volna 
70 esztendős a 
Mogyoródi Szent 
László Általános 
Iskola szeretett fi-
zikatanára, Szőnyi 
Katalin. A kitűnő 
pedagógust 2021 
tavaszán ragadta 
el a halál. Katalin 
többgenerációs tanárcsaládból 
származott, édesapja, Szőnyi Károly 
kántortanító volt. A kis Katalin 
Mogyoródon nevelkedett, és tanári 
pályafutását is végig itt töltötte. 
Folyamatosan képezte magát, 
nagy büszkesége volt, hogy 2000. 
júniusban az ISZE (Informatika és 
Számítástechnika Tanárok Egyesü-
lete) által meghirdetett országos 
informatika és módszertani pályá-
zaton a férjével közösen készített 
Elektrosztatika című pályázatával 
4. helyezést ért el. Sokat tett a 
kollégák képzéséért is: elvégezett 
egy oktatásvezetői tanfolyamot, 
amellyel megbízást kapott a felnőtt 
tanár továbbképzések vezetésére 
informatika szakterületen. Így több 
éven keresztül a mogyoródi álta-
lános iskolában, majd a kistarcsai 
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 
tartott kurzust a tanár kollégáknak, 
akik azóta bátran használják a 
számítógépeket.
A tanítás befejezése után is aktív 
életet élt: az evangélikus egyház 
jegyzői posztját látta el, és a Berek-
akácos Társaság vezetőségi tagja 
volt. Aki ismerte, tudta: nemcsak 
szakmailag, de emberileg is kima-
gasló volt, odaadóan gondoskodott 
családjáról, két gyermekéről és 
keresztgyermekeiről. 

Telephelyet  
kaptak
Telephelyet kapott az önkormány-
zattól a Mogyoródi Speciális Mentő 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
kulcsokat Paulovics Géza polgár-
mester adta át szeptember 20-án. A 
mogyoródi lakosokat tíz önkéntes 
tűzoltó segíti a műszaki mentések-
ben 2019 óta. 

Fejlesztések  
az állomáson
Együttműködési szerződést kö-
tött a MÁV–HÉV Zrt. és Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzata, hogy 
együtt szépítsék meg a mogyoródi 
HÉV-állomást. Az önkormányzat 
lehetőségei szerint karbantartási, 
parkosítási, tereprendezési és ká-
tyúzási feladatokat lát majd el.

Elmarad  
a tüdőszűrés
Elmarad a tüdőszűrés idén decem-
berben, ugyanis az egészségügyi 
szolgáltatónak nincs elég kapaci-
tása a vizsgálatok elvégzésére. A 
vizsgálat 40 éves kor felett ajánlott 
és ingyenes, Gödöllőn, a Tormay 
Károly Egészségügyi Központban 
lehet elvégeztetni.

Izgalmas feladatok, érdekes 
műsorok, kézműves vásár és bőséges 
gasztronómiai kínálat várta 
a nagyérdeműt az idei 
Mogyoró(d)feszten. 
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December végére, de legkésőbb február elejére 
birtokba vehetjük az új mogyoródi bölcsődét. 
Szeptember 20-án Paulovics Géza polgár-
mester  és a leendő bölcsődevezető, Körmöci 
Krisztina megtartotta az első tájékoztatót az 
érdeklődő anyukáknak. 

Január 20-án kezdődött az 
építkezés, és csaknem el is 
készült az új bölcsőde a Fóti 
úton, már csak apróbb mun-
kálatok és az engedélyeztetési 
folyamat van hátra.

– Nemsokára teljesen ké-
szen lesz minden, akkor tar-
tunk majd egy bejárást, amin 
szívesen látom az érdeklődő 
családokat is. Ha az engedé-
lyeztetésekkel minden jól ha-
lad, akkor ennek az évnek a 
végén, ha elhúzódik, akkor is 
február elején nyitni tudunk 
– jelentette ki Paulovics Géza 
polgármester. – A bölcsőde 
leen dő vezetője, Körmöci 
Krisztina magasan képzett 
szakember, a Magyar Bölcső-
dék Egyesületének módszer-
tani tanácsadója. A kisgyer-
mekgondozók, mindannyian 
mogyoródi fiatalok, tele lel-
kesedéssel és  új ötletekkel.

Jut hely mindenkinek
A bölcsődében 24 férőhely 
van, a gyerekekről négy kis-
gyermeknevelő és két dajka 
gondoskodik. Ahogy minden 
ilyen intézmény, ez is fizetős 

lesz, a térítési díjat egyéni-
leg, családonként határozzák 
meg, de az étkezéssel együtt 
nem fogja meghaladni a havi 
40 ezer forintot. Reggel 6-tól 
este 6-ig lesznek nyitva, a be-
iratkozás pedig folyamatos. 
Hivatalosan 20 hetes kortól 
fogadják a gyerekeket, de a 
szakemberek 1–1,5 évesen 
ajánlják a bölcsikezdést.

– Jelenleg szeretnénk fel-
tölteni a helyeket, úgy lát-
juk, egyenlőre nem kell attól 
tartani, hogy várólista alakul 
ki.. Ez csak évek múlva lehet, 
amikor már tele a csoport, és 
csak néhány férőhely lesz, és 
esetleg sok a jogszabály sze-
rint elsőbbséget élvező jelent-
kező – fogalmazott Körmöci 
Krisztina. – A kezdés előtt 
lesz majd egy szülői, illetve 
tervezünk bölcsőde kóstol-
gató délutánt is tartani, hogy 
ne a beszoktatás első napján 
lássa először a gyermek az in-
tézményt.

Gyöngéd beszoktatás
A beszoktatás személyre sza-
bott, de legalább két hetet 

Év végére kész 
a bölcsőde

érdemes rászánni a szülők-
nek. Ebben a folyamatban a 
szülők aktív közreműködése 
elengedhetetlen.

– Azt szoktam monda-
ni, hogy ez egy olyan hely, 
ahol a munka tárgya él, ezért 
minden, ami a bölcsődében 
a gyerekkel történik, első-
sorban hozzá kell hogy iga-
zodjon, nem a felnőttekhez. 
Van akinek 6–8 nap is elég 
ahhoz, hogy beszokjon, de 
van akinek két hónap kell 
hozzá. Ezeket az egyéni kü-
lönbségeket maximálisan 
tiszteletben tartjuk, és min-

den igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy a gyerekek 
érzelmi biztonságban legye-
nek nálunk – fogalmazott 
Körmöci Krisztina. – A nyi-
tás után sem egyszerre kez-
denek a gyerekek: egy kis-
gyereknevelő egy gyermeket 
egy hétig szoktat be, tehát 
négy gyermek fog jönni az 
első héten, majd a máso-
dikon nyolc, és így tovább. 
Mindenkihez elmegyünk 
családlátogatásra, egyénileg 
beszélgetünk a szülőkkel, 
és az alapján döntünk a be-
szoktatás sorrendjéről.

hirdetés

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)
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2020. november 10-től a 
koronavírus miatti veszély-
helyzet alatt nem ülésezett a 
képviselő-testület, így Pau-
lovics Géza polgármester 
rendkívüli határozatok útján 
irányította az önkormányzat 
életét. A döntései között egy 
különösen nagy vitát gerjesz-
tett a képviselő-testületben: a 
127/2021 számú, amely egy 
szándéknyilatkozat volt arról, 
hogy az önkormányzat pályá-
zat útján értékesíteni kívánja 
az Ober János Sportcentru-
mot. Bár a polgármester a 
második pontban úgy fogal-
mazott, hogy a képviselő-tes-
tület egyetértésével írja csak 
ki a pályázatot, vannak, akik-
ben már ez a döntés is rossz 
érzést kelt.

Emblematikus ingatlan
– Számomra ez a határozat az 
előszobája a tényleges eladás-
nak és előkészítése egy érté-
kesítési pályázatnak. Ez ellen 
a lehető leghatározottabban 
tiltakozom, és meg fogok ten-

Eladják vagy sEm 
az ObEr jánOs spOrtcEntrumOt?

Április 26-án Paulovics 
Géza polgármester 
rendkívüli határoza-
tában szándéknyilat-
kozatot tett, amely 
szerint pályázat útján 
értékesíteni kívánja 
az Ober János Sport-
centrumot. Vannak, 
akik támogatják ezt az 
ötletet, mások a gon-
dolatát is elutasítják.

ni mindent, hogy ezt az emb-
lematikus ingatlant ne adjuk 
el – jelentette ki Hutter József 
képviselő, a Mogyoród KSK 
egykori vezetője. – Ebben a 
mai vadkapitalista világban 
bármit el tudok képzelni, és 
hát valljuk be, a sportcent-
rum egy nagyon preferált, az 
ingatlan fekvése szempontjá-
ból igen értékes helyen terül 
el. Az a garancia arra, hogy a 
mogyoródi fiatalok továbbra 
is ott sportolhassanak, ha a 
terület a mindenkori mogyo-
ródi önkormányzat tulajdo-
nában marad. A fenntartására 
fordítandó mintegy 15 milliós 
összeg nem jelenthet gondot 
egy önkormányzatnak.

Fejlesztésre 
van szükség
– Minden fiatal megérdemli, 
hogy 21. századi körülmények 
között sportolhasson. Ezt a 
lehetőséget az önkormány-
zat saját forrásból nem tud-
ja megvalósítani, a jelenlegi 
konstrukcióban nem tudjuk 

nekik megadni. Ennek ér-
dekében a sportcentrumot 
mindenki számára előnyös és 
biztonságos formában hasz-
nosítani lehet – fejtegette Ku-
rucz Péter, a Fidesz–KDNP 
önkormányzati képviselője. – 
Mindannyiunk érdeke, hogy 
fejlesztések valósuljanak meg 
a sportcentrumban, hogy a 
gyermekeink ne sárban, sötét-
ben, legelőhöz hasonlító tere-
pen focizzanak. Új klubépület, 
színvonalas sportpályák, új 
fedett sportcsarnok, játszótér, 
futópálya, utak, járdák, parko-
lók, közösségi terek nem csu-
pán igazolt sportolóknak, ha-
nem családoknak szabadidős 
programokra. Rossz válasz a 
kor kihívásaira az, hogy „mi 
rosszabb körülmények között 
sportoltunk annak idején”, 
vagy hogy „jó így, ahogy van”. 
Rengeteg lehetőség van ebben 
a sportcentrumban, amelyet a 
településünk nem használt ki 
az elmúlt évtizedekben. Itt az 
ideje, hogy ezzel érdemben 
foglalkozzunk.

Állami döntés
Megkérdeztük Paulovics Gé-
zát az eladásról, és ő rávilágí-
tott egy másik szempontra is.

– Az egész döntés hátte-
rében egy felkérés áll, ame-
lyet Magyarország kormá-
nyától kaptam. Arra vonatko-
zott, hogy kívánjuk-e magunk 
fenntartani a sportcentrumot, 
vagy pedig az állam hozzon 
létre egy céget a finanszírozá-
sára. Ez azt jelentené, hogy az 
állam, ha akarja, átveheti Mo-
gyoród Nagyközség Önkor-
mányzatától az Ober János 
Sportcentrumot. Nem magán-
személyeknek, sportegyesüle-
teknek vagy cégeknek adnánk 
el, hanem voltaképp átad-
nánk a fenntartását. A mogyo-
ródiak szempontjából sem-
mi sem változna, ők továbbra 
is ugyanúgy sportolhatnának 
itt. Mi viszont megkapnánk a 
terület 770 millió forintos ér-
tékét, és ezen felül még meg-
spórolnánk a számításaim sze-
rint 30 milliós éves fenntartási 
költséget, amit elkölthetnénk.

Önkormányzati hírek
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Többtagú bizottság látogat-
ta meg október 4-én délelőtt 
a Klastromdombon folyó 
építkezést: Paulovics Géza 
Polgármester és dr. Fila Lász-
ló jegyző mellett jelen volt a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédel-
mi főosztályától egy régészeti 
szakértő, a Miniszterelnökség 
szakértője, és a Gödöllői Épí-
tésügyi Osztály. 

Régészeti leleteket 
ástak ki
Kiderült: az építési naplót csak 
szeptember 30-án nyitották 
meg. Négy nappal később, 
a hatósági szemle idejére az 
egész alsó szint elkészült már, 
a födémnél tartottak.

– Több probléma is felme-
rült a hatóságok vizsgálata 
alatt, többek között az is, hogy 
a szabályok szerint egyeztet-
niük kellett volna az örök-
ségvédelemmel – fejtegette a 
polgármester. – A hatóságok 
megkérték az építtetőt, hogy 
egyelőre függesszék fel a mun-

kálatokat, amíg a vizs-
gálat eredményét meg 
nem kapják. 

Sérülékeny pincék
Az apátsági templom 
alatt vannak a szintén 
örökségvédelem alatt 
álló, nagyon régi pincék, 
amelynek mikroklímája egye-
dülálló Magyarországon.

– Százötven éve van a csa-
ládunk tulajdonában az in-
gatlan alatti hegyben húzódó 
pince. Különlegessége a hideg 
érlelő gomba, amely csak a 
mogyoródi pincékben él meg 
– fejtegette Kamarás István, az 
építkezés alatt húzódó egyik 
pince tulajdonosa. – Tartok 
tőle, hogy egy egész társasház 
és az ezzel járó terhelés visz-
szafordíthatatlan károkat fog 
okozni a tulajdonomban.

Megváltoztak 
a szabályok
S hogy miért történhetett meg 
mindez?

– Ez a mostani eset a sza-

bályozások megváltozása mi-
att történhetett meg. 2013 
óta ugyanis 300 négyzetmé-
ter alapterületű építkezés alatt 
nem kell építési engedélyt 
kérni, elegendő csak bejelen-
teni az építkezést. Az, hogy 
minden a szabályok szerint 
történjen, az építtető és a ter-
vező felelőssége. Amennyiben 
viszont valami nem felel meg 
az előírásoknak, azért szigorú 
büntetés jár, sokkal könnyeb-
ben rendelnek el bontást, és a 
teljes helyreállítási költség az 
építtetőt, illetve a felelősség-
biztosítását terheli – mondta 
el Paulovics Géza.

Felmerült az a kérdés is, 
hogy a mindenkori önkor-
mányzat miért nem jegyzett 

be elővásárlási jogot ezekre 
az egész mogyoródi identitást 
meghatározó történelmi érté-
keket rejtő ingatlanokra.

– Sajnos nem áll olyan jól a 
kasszánk, hogy családi háza-
kat tudjunk venni, és ez nem 
is feladata az önkormányzat-
nak – szögezte le a polgármes-
ter.

Csatlakozz 
a petícióhoz!
A mogyoródiak egy petíciót 
fogalmaztak meg az építkezés 
leállítása és a terület önkor-
mányzati tulajdonba vétele ér-
dekében. A petíció személye-
sen és virtuálisan is aláírható a 
peticiok.com oldalon.

Rekordgyorsasággal felépült 
egy négylakásos társasház 
alsó szintje a Klastromdom-
bon, az ezeréves mogyoródi 
apátság és Báthory Miklós 
reneszánsz kastélyának romjai 
fölött. Miután lakossági kérés-
re hatósági vizsgálat történt,  
a régészek arra kérték az épít-
tetőt: amíg nem születik dön-
tés arról, hogy folytathatja-e, 
függessze fel az építkezést.

Társasház épül 
az ezeréves apátság romjain

Civil élet
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Civil élet

Ünnepi tanévnyitó
Különleges ünnepéllyel kezdte el a Mogyoródi Szent László Általános Iskola fennállásának 
hatvanadik tanévét. A Grosics Gyula Sportcsarnokban megtartott jubileumi rendezvényen 

nemcsak az iskola jelenlegi diákjai és a szüleik, de a régi tanulók, tanárok is részt vettek.

Hosszú ideje nem 
találkoztunk már 
iskolai rendezvé-
nyen, a Mogyoródi 
Szent László Általá-
nos Iskola jubileu-
mi, hatvanadik év-
nyitójára a gyerekek, 
a szüleik, volt diákok 
és tanárok is eljöt-
tek a Grosics Gyula 
Sportcsarnokba. Az 
ünnepélyt a Népdal-
kör nyitotta meg a 
himnusz eléneklé-
sével. A nyitóbeszédet Paulovics Géza 
polgármester mondta: visszaemlékezett 
néhány gondolattal az iskolában töl-
tött éveire, és mindenkinek köszönetet 
mondott, aki tett az iskoláért.

Híres mogyoródi tanárok
Romankovics András követte őt: ő volt 
az, aki feleségével együtt a hetvenes 
években érkezett Mogyoródra, és itt ír-
ták nagy sikerű tankönyv sorozatukat, 
amelyből nebulók ezrei tanultak meg 
írni és olvasni.

– Ezer szál köt engem Mogyoródhoz. 
Fiatal pedagógusokként, friss házasként 
kerültünk ide, itt alapítottunk családot, 
itt születtek a gyermekeink, itt tanultuk 
ki a tanítómesterséget. Amikor először 
beléptünk az iskolába, Gorkij monda-
ta fogadott minket: „Aki azt a bátorsá-
got vette, hogy másokat tanítson, annak 
minden nap tanulnia kell.” Ez a gondo-
lat azóta is kísér engem – fogalmazott. – 

Bár hivatalosan zárt rendszerben éltünk, 
nekünk itt, Mogyoródon nagy szabadsá-
gunk volt, nagyobb, mint a mostani kol-
légáknak. Olyan volt ez az iskola, mint 
egy laboratórium, bármit kitalálhattunk 
és kipróbálhattunk. A tankönyveink írá-
sa során a mogyoródi iskolások vezették 
a kezünket, ők is szerves részei voltak az 
alkotófolyamatnak.

Ismertté vált volt diákok
A felemelő gondolatok után tánc dobta 
fel a hangulatot: a Karikás Néptáncegyüt-
tes adott elő kalotaszegi táncokat, a fellé-
pésen az alpolgármester, Trabalka Szilvia 
is részt vett. 

Beszédet mondott a Hutter testvérpár: 
Hutter József képviselő és Hutter Mag-
dolna, az iskola előző igazgatója.

– Sok nagyon tehetséges ember került 
ki ebből az iskolából, akik jól megállják a 
helyüket bárhol a világon szellemi és fi-
zikai téren egyaránt. Mi nagyon büszkék 

vagyunk rájuk és azokra is, akik nem let-
tek olyan híresek, de jó családapák, csa-
ládanyák, emberek lettek – fogalmazott 
Hutter Magdolna.

Az új nemzedék műsora
A tanárok és a diákok kórusa előadta a Pál 
utcai fiúk musical Mi Vagyunk A Grund! 
című dalát, majd színes egyveleg követke-
zett a negyedik osztálytól. A végén a két 
újdonsült első osztály is bemutatkozott: 
néhányuknak iskolakezdéssel kapcsolatos 
verseket tanítottak be az óvónők. A Pil-
langós és Gesztenyés Óvoda pedagógusai 
is ott voltak az ünnepségen, személyesen 
„adták át” az ötvenkét kicsit a két elsős ta-
nítónak, Márti és Ági néninek.

Az ünnepség végén az intézmény ti-
zenegyedik igazgatója, Kralovicsné Káp-
lár Judit mondott beszédet, kiemelve az 
összes olyan pedagógust, aki az elmúlt 
hatvan évben fontos szerepet töltött be az 
iskolában, végül megnyitotta a tanévet.
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A költőnő üzenete 
 

Az osztálytalálkozón részt vett Trombitásné Morvai Terézia 
is, akinek nemrég jelent meg verseskötete, amit Mogyoródon 
is bemutattak. Teréziának nagyon fontos a régi osztálya, épp 

egy találkozó miatt írta meg az első költeményét. Most  
a Mogyoród Mán keresztül szeretne üzenni a településnek.

„Szeretnék köszönetet mondani szülőfalum, Mogyoród Nagy-
község Önkormányzatának. A támogatóknak, a Mogyoródért 
Községünkért Alapítványnak és mindenkinek, aki fáradozott 

a 2021. július 17-én megrendezett könyvbemutatómért. Hálás 
köszönet a kötet készítőinek: Romankovics Andrásnak, vala-
mint a Romi-Suli könyvkiadó munkatársainak! Köszönettel 
tartozom Marosán Lászlónak, a Juhász Jácint Művelődési 

Ház és Könyvtár igazgatójának, továbbá Herman Katalinnak 
a nyugdíjas klub vezetőjének, illetve minden szereplőnek és 
a megjelenteknek. Nem utolsósorban hálás köszönet Jenei 

Norbertnek, a Kisteleki Költőklub vezetőjének, aki gitárkísé-
retével és énekével emelte a rendezvény színvonalát, emellett 

fiamnak, Trombitás Istvánnak is, amiért elvitt bennünket. 
 

Tisztelettel és szeretettel: Trombitás Istvánné sz. Morvai Teréz”

hirdetés

Nemcsak a Mogyoródi 
Szent László Általános Iskola 

lett idén hatvanéves: bal-
lagásuk hatvanadik évfor-

dulóját ünnepelte az utolsó 
osztály is, amely a régi 

iskolaépületben végzett.

Negyvenöt diák ballagott el 
1961-ben a mogyoródi álta-
lános iskolából, huszonki-
lencen ma is élnek közülük, 
és huszonegyen el is jöttek  
a hatvanéves osztálytalálko-
zóra a Pipa Csárdába szept-
ember első hétvégéjén. 

– Nagyon örültünk, hogy 
ennyien összejöttünk, jó kis 
összetartó csapat ez. Volt, 
aki még soha egyetlen ta-
lálkozón sem vett részt, és 

most mégis itt volt. Var-
gáné Klacsán Marika segí-
tett nekem a szervezésben. 
Akadtak olyan osztálytársa-
ink, akiket nem lehetett te-
lefonon elérni, és személye-
sen kellett elmenni hozzá-
juk – fejtegette Leskuné Ko-
vács Marika főszervező. – 
A tanáraink közül már csak 
Bodrogi tanár néni él, vele 
tartjuk is a kapcsolatot. Ő 
most nem tudott eljönni kö-

A régi iskolA 
utolsó osztályA

zénk, de mindenkinek üd-
vözletét küldte.

A közös délután kezde-
tén Moór Lajosné Tóth Ro-
zália mondott néhány szót, 
majd négy órán keresztül 
falatoztak és beszélgettek 

az idősek. A fő téma most 
már nem a munka volt, ha-
nem hogy kinek hány gyere-
ke és hány unokája született. 
A svédasztalos vacsorának 
külön örültek, mivel sokuk 
speciális diétán él, és így 
könnyebb volt kiválasztani 
a fogára való falatot. Persze 
nem lett volna ünnep az ün-
nep saját sütemény nélkül, 
erről több fantasztikus házi-
asszony is gondoskodott.
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Sleiszné Gabi műhelyébe lép-
ve mintha varázsvilágba csöp-
penne az ember: mindenütt 
szebbnél szebb anyagok, ame-
lyekből az ügyes kezű angol-
francia stílusú nőiruha-ké-
szítő hatalmas, régi gépeken 
alkot ruhakölteményeket. A 
próbababán mogyoródi nép-
viselet, az előkészítő asztalon 
épp egy régi barkett szoknya 
redői készülnek annak rendje 
és módja szerint. Az esküvői, 
alkalmi és fellépőruháknak 
való kelmék között egy régi 
lila liszterszoknya is várakozik 
arra, hogy Gabi szétszedje, és 
egy újat varázsoljon belőle – 
magának. 

A viseletvarrás kulis�-
s�atitkai
– Ha nem viselted a népvise-
letet, akkor elkészíteni sem 

tudod – árulta el a legna-
gyobb titkot. – Az én nagyma-
mámnak még volt viselete, ő 
azonban „kivetkőzött”, eladta 
a ruhákat, anyukám pedig 
egyál talán nem hordott vise-
letet. Harmincéves lehettem, 
amikor egy szüreti felvonulás 
alkalmával én is szerettem 
volna beöltözni. Kölcsön kap-
tam ruhákat, ám a harmónia 
nem volt meg közöttük. Na-
gyon szerettem volna saját 
ruhát, így elhatároztam, hogy 
készítek egyet.

Az első útja azokhoz az idős 
asszonyokhoz vezetett, akik 
életvitelszerű viselői ezeknek a 
ruháknak. – Rengeteg kulisz-
szatitkot tanultam tőlük, pél-
dául hogy hogyan kell berak-
ni egy szoknyát, megkötni egy 
kendőt, hogyan kell illeszked-
ni egymásra az alsószoknyák-

nak. Sok apróságra pedig én 
magam jöttem rá, menet köz-
ben – folytatta.

Régi vagy új ruha
Kétféle módon készülhet ma 
népviselet: vagy egy régi ruhát 
újítanak fel és szabnak az új 
tulajdonosára, vagy pedig au-
tentikus anyagból egy teljesen 
új öltözéket varrnak.

– Mindkettőnek megvan a 
maga szépsége és nehézsége. 
A régi darabokat elemeire kell 
szétszedni és itt-ott turpisság-
gal kiegészíteni, megoldani. 
Nagyon más a mai nők alakja, 
mint 80–100 évvel ezelőtt volt 
– fejtegette. – A táncruhákhoz 
való vékony selymet több he-
lyen is lehet kapni, a hagyo-
mányos vastagselyem anyagot 
viszont már csak elvétve talál-
ni, például a Nógrád megyei 

Rimócon. Előfordul azonban 
az is, hogy egy anyagból csak 
kevesebb van, így a szoknyá-
hoz csak egy mellény jön ki 
belőle.

A Madonnát is öltö�teti
Gabi nemcsak az asszonyo-
kat és lányokat öltözteti, egy 
másik különleges „ügyfele” is 
van: a mogyoródi Madonna. 
Ez a szent szobor 2014-ben 
érkezett Nápoly városából, és 
az öltözeteit egytől-egyig az 
ügyeskezű ruhakészítő varrta.

– Négyféle ruhája van már, 
hogy minden alkalomra il-
lően fel tudjuk öltöztetni: a 
fehér, a piros, a zöld és a ma-
gyar – magyarázta. – Most ké-
szülök egy újabbat készíteni 
lila anyagból, amit adventkor 
adunk majd rá.

Szenvedélye 
a népviSelet

Sleiszné Játékos Gabriella nemcsak 
megjavítani és átalakítani tudja a 
népviseleti ruhákat, de komplett 
szetteket is varr eredeti anyagból. 

Civil élet
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Új részekkel jelentkezik dr. 
László Tímea Olívia, Nonó és 
Beni kutya című mesekönyve, 
amely egy mogyoródi csa-
lád mindennapi életéről szól. 
Az Olívia, Nonó és a segítő 
kezek I–II. kötetbe érzéke-
nyítő történetek kerültek: 
szó esik az örökbefogadás-
ról, a kerekesszékes életről, a 
Down-szindrómáról, arról, 
hogy milyen, ha gyógyíthatat-
lan beteg van a családban, és 
hogy a fogyatékkal élő gyer-
mek is vágyik barátokra. 

Maraton után 
a kerekess�ékbe
A történetek különlegessége, 
hogy ezekben a mesékben 
nemcsak a főszereplő család, 
de az érzékenyítő mesék hő-
sei is létező, valós személyek, 
egyikük például Tímeáék 
szomszédja, Schreit Zoltán. 
Zoltán másfél éve, 2020 ja-
nuár jában bénult le egy bal-
esetben. Korábban kifejezet-
ten aktív életet élt: mozgalmas 
munkája mellett maratont 
futott, és rendszeresen vadá-
szott is. 

– Négy és fél méter magas-
ról estem le, és megsérült az 
5-ös háti csigolyám, emiatt 
melltől lefelé teljesen lebénul-

tam. Kevésen múlott, hogy 
a kezeimet se tudjam hasz-
nálni. Az orvosok azt mond-
ták, a fittségemnek köszön-
hettem, hogy egyáltalán túlél-
tem a balesetem – emlékezett 
vissza Zoltán. – Végigjártam a 
legjobb orvosokat, és be kel-
lett lássam: itt nem az orvos, 
hanem csak én tudom kiszed-
ni magam ebből a helyzetből.

Átalakult a� élete
A felépülése után minden 
megváltozott Zoltán körül: a 
korábbi munkája helyett újat 
kellett keresni, és a baráti köre 
is megváltozott.

– Szépen lassan elmaradoz-
tak a régiek, és helyettük új is-
mertségeket kötöttünk – fej-
tegette. – Korábban nem na-
gyon ismertem senkit a kör-
nyékünkről. A baleset után 
egyre többen megszólítot-
tak ismeretlenül, és elbeszél-
gettünk. Volt olyan is, aki 
megkérdezte: megölelhet-e. 
Új sportot is találtam: a kéz-
zel hajtható kerékpárt, vagy-
is a hand bike-ot. Napon-
ta egy-két órát tekerek, kitű-
nően karban tart. Össze szok-
tam kötni a kutyasétáltatással, 
és amikor a tacskókat a kerék-
pár elé kötöm, úgy néznek ki, 

mint két ló. Így figyeltek fel 
rám Timiék, elkezdtünk be-
szélgetni, és kerültem bele vé-
gül a könyvbe.

Mindennapok két ke-
réken
A Zoltánról szóló mese meg-
mutat olyan mindennapi dol-
gokat, amik a kerekesszékes 
élethez kapcsolódnak, de még 
inkább rávilágít arra, hogy 
így is tartalmas, teljes életet 
lehet élni, ha valaki igazán 
szeretné, csak nyitottnak kell 
lenni, milyen új lehetőségek 
nyílnak meg ebben a helyzet-
ben. – Ezek a kérdések nem-
csak a gyerekekben, hanem 
a baleset után bennem is fel-

merültek. Amikor a kórház-
ban feküdtem, még el sem 
tudtam képzelni, hogy fogok 
megoldani bizonyos dolgokat. 
Mostanra pedig teljesen önel-
látó vagyok, jövök-megyek a 
kerekesszékemmel – folytatta 
Zoltán. – Sosem hibáztattam 
sem magam, sem a sorsot, 
nem kérdeztem, hogy „miért 
velem történik ez?”, vagy hogy 
„minek kellett odamennem?” 
Nem bánok semmit, nem csi-
nálnék semmit másképpen, 
és biztos vagyok benne, hogy 
nem véletlenül kaptam ezt az 
élettől. Annak örülök, hogy 
élek, hogy itt lehetek a csalá-
dommal, és ennél nagyobb 
ajándék nem is kell.

Mogyoródi szomszédjáról, a kerekesszékes 
Schreit Zoltánról mintázta meg dr. László 
Tímea az Olívia, Nonó és Beni kutya legújabb, 
érzékenyítő kötete egyik meséjének szereplőjét. 

A mesekönyveket a www.olivianono.
hu oldalon lehet megrendelni, és 

november 15-ig további 5 százalék ked-
vezmény van minden rendelés árából a 
’mogyorod’ kuponkód használatával.

KereKesszéKes 
mesehős
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Gödöllőről érkezett hozzánk 
Hugyecz János, a Szent Mihály 
Főangyal Plébánia új papja.  
A papi hivatásról, a Mogyoródra 
kerülésének okairól és  
a terveiről beszélgettünk vele.

Mogyoród Ma: Bár a szom-
szédból jött, minden bizon�-
n�al nag� váltás lehet Gödöllő 
után Mog�oród lelkipászto-
rának lenni. Mil�enek az első 
ben�omásai?
Hugyecz János: Nagyon 
jók! Kedves és összetartó kö-
zösség van itt, akik nagy sze-
retettel fogadtak engem. Na-
gyobb városból jövök, az igaz, 
ugyanakkor alapvetően én is 
falusi gyerek vagyok. Az 500 
fős Nógrád megyei Felsőpe-
tényben nevelkedtem. Kilenc-
éves voltam, amikor a temp-
lom épült nálunk, és ekkor 
született meg bennem a vágy, 
hogy pap legyek. Az érettségi 
után történelem-hittan szakra 
mentem, és csak utána köte-
leztem el magam a papi hiva-
tás mellett.
MMA: Huszoneg� év után pe-
dig ide hozta hozzánk az útja. 
Hog�an történt?
HJ: Egy péntek este felhívott 

a püspök atya, és azt mondta, 
hogy augusztustól Mogyoró-
don leszek plébános. Neki és 
az egri érsek atyának is az a 
véleménye, hogy tízévente jót 
tesz a változás egy egyházköz-
ségnek, meg az atyáknak is. 
Azért kerültem kisebb plébá-
niára, mert az itteni munkát 
könnyebben és egyedül is el 
tudom látni.
MMA: Van ennek valamil�en 
különös oka?
HJ: Három évvel ezelőtt volt 
egy agyvérzésem, amiből fo-
kozatosan épültem fel. Akko-

riban nem vigyáztam különö-
sebben az egészségemre: jó 15 
kilóval súlyosabb voltam, és 
húsvét után igencsak stresz-
szes, munkával teli időszakot 
éltem. És mondani szokás, 
hogy „Isten megbocsát, de  
a testünk nem...” A bal olda-
lam bénult le, két hónapig 
tartott a rehabilitáció. Újra 
kellett tanulnom járni, ugyan-
akkor kegyelem volt, mert  
a beszédközpontot és a me-
móriát egyáltalán nem érin-
tette a stroke. A munkához 
hamar visszatértem, káplán 

atyával láttunk el két plébáni-
át. Mostanra azonban már jól 
bírom a munkát, és jobban is 
vigyázok magamra. 
MMA: Mik a tervei Mog�oró-
don?
HJ: Amit mindenképpen sze-
retnék, az a kisebb közösségek 
építése: fiataloknak és idő-
sebbeknek, házasoknak. Az 
egyházközség a közösségek 
közössége kell hogy legyen.
MMA: Mi a legfontosabb üze-
net, amit át szeretne adni a la-
kosoknak?
HJ: „Jó az Úr.” Isten irgalmas 
szeretetét akarom hirdetni, 
segítve az embereket, hogy 
hagyják magukat szeretni. 
A templom ajtaja mindenki 
előtt nyitva áll: hívjuk és vár-
juk azokat is, akik már régen 
voltak szentmisén, de azokat 
is, akik még sosem jártak ez-
előtt. Hiszem azt, hogy az em-
beri találkozásokban is árad a 
kegyelem.

Hitélet

„Jó Az Úr” 
– interjú Hugyecz János atyával
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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. IV. negyedév

 október 19.
 november 2.
 november 16.
 november 30.

A kertgondozás során levágott füvet 
és eg�éb lág�szárú növén�eket, illetve 
a lehullott falevelet a DtkH Nonprofit 
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre 

bocsátott, zöld színű, lebomló műan�ag 
zsákban, illetve az ágn�esedéket max. 
100 cm hosszú kötegekben összekötve 
(alkalmanként maximum 1 m3 men�-
n�iségben), a zöld zsák mellé hel�ezze 
ki az ingatlanja elé, a közterületet nem 
szenn�ező módon.

A mindenkori beg�űjtéssel eg�ide-
jűleg munkatársaink 2 db cserezsákot 
(zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat lehet 
beszerezni 180 Ft/db áron, a személ�i 
okmán�ok bemutatásával.

HázHoz MeNŐ CsoMagolásI 
(szelektíV) HUllaDékgyŰJtés 

2021. IV. negyedév
 október 12.
 október 26.
 november 9.
 november 23.
 december 7.
 december 21.

A mindenkori beg�űjtéssel eg�idejűleg 
szállítási alkalmanként a kihel�ezett 
zsákkal megeg�ező (szelektív hulladék 
g�űjtésére szolgáló, átlátszó, emblémás) 
zsákot adnak. A megadott napokon 
a csomagolási hulladék menn�iségi 
korlátozás nélkül kihel�ezhető bármel� 
átlátszó zsákban. Kérik, hog� fokozott 
gondossággal járjon el mindenki a hul-
ladék tömörítésével kapcsolatban. Az 
üveghulladék (színes és színtelen öblös, 
üdítős, boros, pezsgős) g�űjtése kiöblít-
ve, az üvegg�űjtő pontokon történik.

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

 Lehet-e avart égetni?
A levegő védelméről szóló kormányrende-
let és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló belügyminiszteri rendelet szerint 
TILOS égetni a kertben. Aki mégis tüzet 
gyújt, az jelentős, tízezertől egymillió fo-
rintig terjedő tűzvédelmi bírságra számít-

hat. Ha valaki több szabálytalanságot is 
elkövet, akkor halmozódni fog a bírság 
összege. Az égetés helyett tehát más mó-
don, például komposztálással kell a kert-
ben felhalmozódott avartól és hulladéktól 
megszabadulni.

A közutak melletti 
zöldsáv fáiról a közút-
kezelő gondoskodik, 
a vízelvezető árkok, a 
járda, valamint a füves 
terület karbantartása a 
jogszabályok szerint az 
ingatlan tulajdonosá-
nak feladata. Ezeket te-
hát tisztán kell tartani, 
róluk a hulladékot és a 
csapadékvíz elfolyását 
gátló más anyagokat 
el kell távolítani.

Ki takarítja 
ki az árkot?

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés mogyoródi lakosok számára: 
2021. október 30., szombaton 8.00 és 12.00 óra között lesz.

Helyszín: Mog�oród, Hungaroring út 2/A 
A leadható hulladékfajtákat a mog�orodma.hu oldalon tesszük közé. 

Kérdés esetén: Trabalka Szilvia 06-30-327-0820

zöldülő
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Habár a helyzet 2010 óta 
stabilizálódni látszik, nincs 
okunk az ünneplése, ugyan-
is a felmérések szerint Ma-
gyarországon minden ötödik 
kisis kolás túlsúlyos vagy elhí-
zott. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) 2007-ben 
hozta létre a Gyermekkori 
Tápláltsági Állapot Felmé-
rést (COSI). A program célja, 
hogy a részt vevő országok 
azonos protokoll és definí-
ció alapján határozzák meg 
a túlsúly és elhízás előfordu-
lását, 6–9 éves gyermekek 
körében. A diagnosztizálás a 
testtömegindex-számításon 
alapul (BMI, testsúly kg-ban/
testmagasság négyzete mé-
terben). Hazánkban 2010 és 
2016 után 2019-ben is felmér-
tek több ezer diákot. 

Komoly kockázattal jár
Az elhízás már gyermek-
korban is számos krónikus, 
nem fertőző megbetege-
dés kockázatát növeli, pél-

Hol sportoljon a gyerek?
helyett tartós életmódvál-
tásra van szükség.  Megfe-
lelő szakember segítségé-
vel könnyen kiszűrhetőek 
a rossz szokások, és helyes 
útra terelhető a gyermek. 
A jelenleg érvényben lévő 
hazai táplálkozási ajánlás, 
az OKOSTÁNYÉR külön 
javaslatokat fogalmaz meg a 
6–17 évesek számára. 

A megfelelő diéta mellett 
fontos a rendszeres testmoz-
gás is. Az iskolai mindenna-
pos testnevelésóra mellett ér-

demes valamilyen sportágban 
is kipróbálnia magát a gyerek-
nek.

A Mogyoród KSK-nál a hét 
minden napján foci és kézi-
labda, hétfőn, szerdán, csü-
törtökön birkózás, kedden 
és csütörtökön taekwondo, 
kedden, csütörtökön és va-
sárnap pedig kutyás edzések 
várják a fiatalokat. Aki lova-
golni, teniszezni, kick boxol-
ni szeretne, vagy íjászatban 
próbálná ki magát, az is meg-
találja a számítását.

Labdarúgás  
(Mogyoród FC)

Dizmatsek Emil +36 70 594 0019

Kick box Sensei Nagy Lajos + 36 20 463 6365

Lovaglás Belencsák Anita +36 70 623 7706

Tenisz +36 20 343 2624

Íjászat Kamarás Szilárd +36 20 350 8701

Mogyoród KSK

Labdarúgás Rózsa Zoltán +36 30 202 5008

Birkózás Kéri Zoltán +36 70 3393328

Kézilabda Németh Sándor +36 70 412 1765

Kutyás edzés Szőcs Zoltán +36 20 526 0934

Taekwondo Takács Gábor +36 70 370 5261

dául a cukorbetegségét, a 
magas vérnyomásét vagy 
a depresszió ét. Emellett a 
gyermekkori elhízás nagy 
valószínűséggel felnőtt-
korban is súlyproblémákat 
eredményez. Kialakulásának 
hátterében számos kockáza-
ti tényező játszik szerepet. 
Legfontosabb talán az ener-
gia-egyensúly felborulása, 
vagyis hogy a gyermek több 
energiát visz be, mint ameny-
nyit felhasznál. Ennek egyik 
oka lehet az inaktív életmód, 
a másik pedig a túlzott kaló-
riabevitel. A megelőzésben 
fontos szerepet játszanak 
a szülők, a bölcsődék és az 
óvodák, hiszen az étkezési és 
aktivitási szokások többsége 
az első pár évben alakul ki. 

Mit lehet tenni?
A klasszikus értelemben 
vett fogyókúrás „megszorí-
tások” gyermekeknél nem 
alkalmazhatók! A villám-
fogyókúrák és divatdiéták 

A gyermekkori elhízás a 21. század egyik legkomolyabb nép
egészségügyi problémája. Előfordulása aggasztó ütemben nőtt 
az elmúlt évtizedekben, ami számtalan rendelkezés és program 
létrehozását eredményezte. A helyes táplálkozás mellett sporto
lással tudunk a legtöbbet tenni ellene.

Felhasznált irodalom: 1. Kovács viKtória anna, ErdEi GErGő (2019): GyErmEK-
Kori Elhízás Előfordulása maGyarorszáGon (cosi). maGyar tudomány 180(2019)5, 
739–748. 2. oGyi (orszáGos GyóGyszErészEti és élElmEzés-EGészséGüGyi intézEt). 
cosi. sajtóKözlEmény (2017): https://oGyEi.Gov.hu/dynamic/cosi%20ErEdmEnyEK.pdf.
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A 16 éves Karakó Roland jelenleg Európa legjobbja shotokan karatéban, 
húga, a 11 éves Vivien pedig a 3. helyet szerezte meg jiyu ippon kumitében 
Szlovéniában az idei Európabajnokságon. A kezdetekről, a sikereikről és a 
terveikről beszélgettünk velük.

Két nemzetközileg is elismert 
karatebajnok lakik a mogyo-
ródi Lake Forest-villapark-
ban: Karakó Roland és húga, 
Vivien. Legutóbb Szlovéniá-
ban, a SKDUN Európa-baj-
nokságon csillogtatták meg 
a tehetségüket: Roland a 73+ 
kilogrammos csoportban az 
első helyet szerezte meg, a 
húga pedig – élete első világ-
versenyén – a harmadik he-
lyen állt a dobogón.

Óvoda óta edzenek
A sikerért persze keményen 
megdolgoztak: mind a ket-
ten már óvodás koruk óta 
karatéznak. A sportágválasz-
tás sem véletlen: édesapjuk, 
Karakó Sándor a nyolcvanas 
években maga is művelte ezt 
a küzdősportot, és 1994 óta 
edzősködik az Életforrás Ka-
rate Do Egyesületben. 

– Annak idején versenyez-
tem is, de soha nem értem 
el ilyen szép eredményeket, 
mint a gyerekeim. Nagyon 
büszke vagyok rájuk, és per-
sze örülök, hogy ezt a sportot 
választották – fejtegette.

Két gyerek, két út
A családi legendárium szerint 
Rolit az elején egy kicsit győz-
ködni kellett, ám később any-
nyira beleszeretett a karatéba, 
hogy mostanra már az élete 
szerves részévé vált. 2014-ben 

szerezte az első kupáját egy 
országos megméretésen: az a 
fiatalember, akit ott legyőzött, 
azóta is nagy ellenfele, több-
ször is megküzdöttek már 
egymással a kupákért. Mos-
tanra már jól képzett és erős 
ellenfele bárkinek: nemrég 
még a fekete öves minősítést 
is megszerezte.

Viviennél kérdéses volt, 
hogy követi-e a bátyja példá-
ját, végül azonban ő is a tata-
min kötött ki.

– Régebben még kifejezet-
ten fiús sport volt a karate, az 
edzéseken csak elvétve for-
dult meg egy-egy lány. Hét-
nyolc évvel ezelőtt azonban 
megfordult a trend, és ma 
már több lány jár hozzám, 
mint fiatalember – fejtegette 
Sándor. – Vivi ugyanolyan te-
hetséges, mint a bátyja: gyors, 
és nagyon ott van fejben.

Edzések és versenyek
A fiatalok hetente ötször 
edzenek az édesapjukkal, hét-
végén pedig személyi edző 
segítségével erősítik magukat. 
Két-három hetente versenyre 
járnak a klubjukkal. Mind a 
ketten tagjai a magyar válo-
gatottnak, és velük is szoktak 
edzeni. Emellett ha még szük-
ségét éreznék egy kis gyakor-
lásnak, édesapjuk bármikor a 
rendelkezésükre áll.

– Próbálták őket nagyobb 

klubok elcsábítani, de egye-
lőre nem szeretnének innen 
eligazolni. Mi ugyan kicsik 
vagyunk, de családiasak: a 
versenyekre például a szülők-
kel együtt utazunk. A szakmai 
színvonalat is tudom számuk-
ra biztosítani: rajtuk kívül 
még hat válogatott kerettag 
edz velünk – fejtegette Sán-
dor. – Az Európa-bajnokság 
után sem állunk meg: most 
Szerencsre megyünk verse-
nyezni, október végén pedig 
Sárvárra.
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Szeptember 10-én Abonyban rendezték meg 
230 indulóval a birkózó Közép-magyarorszá-
gi Gyermek- és Diákolimpiát. Az ország há-
rom régiója közül toronymagasan a miénk 
a legnépesebb és legrangosabb, hiszen Bu-
dapest és Pest megye tartozik ide. Mogyoró-
di kis birkózóink nem illetődtek meg a nagy 
felhajtástól, leginkább érvényes ez Ökrös An-
tira, aki három meccsén összesen egy percet 
sem töltött a szőnyegen. Hatalmas fölénnyel 
lett aranyérmes. Magukhoz mérten a többiek 
is a maximumot hozták ki magukból.

Megkezdte szereplését a Mogyoród KSK női csapata az 
NBII-ben. 
– Az első meccseink vereséggel végződtek, ám erre is szá-
mítottunk: fel kell vennünk a ritmust a többiekkel. Nagyon 
szépen játszottak a lányok, pozitívan látom a jövőt – árulta 
el Nagy Tibor edző.
A csapatról a legutóbbi számunkban téves képet közöl-
tünk, amiért ezúton is elnézésüket kérjük. Az új összeállí-
tás hivatalos fotózása a közeljövőben lesz, a képekkel  
a mogyorodma.hu oldalon jelentkezünk.

Kézilabdázóink az NBII-ben Kijutottak 
az Európa-bajnokságra 

a kick-boxolóink
Parádésan szerepelt az LSP Team SE az Utánpótlás Ma-
gyar Bajnokságon: öt versenyzőjük is kvalifikálta magát 
az Európa-bajnokságra. Nagy Míra három, Nemes Katalin 
kettő, Szabó Bence, Juhász Bálint és Bartha Kristóf pedig 
egy kategóriában jutott be. A nemzetközi megméretést 
november 5 –14. között rendezik meg. 

Birkózósikerek

Hátsó sor: ifj. Kéri Zoltán, Kéri Zoltán, az öreg. Első sor: Sallai Anna (2.), Kain Petra (3.), 
Ökrös Antal, a legkisebb (1.), Pásztor Csongor (1.), Baji Bence (3.), Lénárt Balázs (2.)
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