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Juhász Jácint Művelődési Ház:  +3628/440-730
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Péntek: páros héten 8–12 óráig
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Egészséges tanácsadás az előjegy-
zés szerint: H, SZ, P: 8–9 óráig 
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Dr. Szilágyi Emese
(fogorvos)
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Telefonszám: 
+3628/741-887

 

Rendelési idő: 
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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:   12.30–19.00 óráig
Csütörtök: 7.30–18.00 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
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ORVOSOK

KORONaVíRuS-INFORMÁCIÓ

ÁLLaTORVOSOK

KÖZBIZTONSÁG

TEMETKEZéS

INTéZMéNy, SPORT

SZOLGÁLTaTÓK

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

Mogyoródi lakosoknak: koronavirus@mogyorod.hu

Paulovics Géza polgármester: +3670/412-0247



Agyerekeim nehezen tudják elképzelni, hogyan utazhattam naponta két órát  
 az iskolába és vissza anélkül, hogy telefon lett volna nálam. Nagymamám  
   fiatalságának korát, a harmincas-negyvenes éveket pedig egyenesen képte-

lenségnek tartják, a maga lassúságával és eszköznélküliségével együtt. Sok munkám 
van abban, hogy tudják és értsék: a tej nem a dobozban terem, és a csirke természe-
tes élőhelye nem a fagyasztóláda. 

Fontos, hogy értsék a világ működését, hogy ismerjék és képesek legyenek kap-
csolódni a múltjukhoz, a gyökereikhez. Olyan ez, mint a hajón a tőkesúly, nélkülük 
csak kapkodnák a fejüket ebben a felgyorsult világban, cél és támpontok nélkül sod-
ródnának benne.

A régi idők, szokások ismerete nem a romantikus nosztalgiázás miatt fontos, ha-
nem azért, mert segít abban, hogy minél biztosabb lábakon álljunk a mai kor néha 
egészen bizonytalan talaján. 

A Mogyoródi Sándor Huszárok őrzik, és meg is élik a közös múltunk egy jelentős részét: a szá-
zadforduló magyar lovas és katonakultúráját. Segítségükkel a nemzeti ünnepeink, különösen a 
forradalom és szabadságharc évfordulója nemcsak néhány vers elmondása és koszorúzás lesz a 
gyermekeink számára, hanem valós, kézzel fogható élmény. Jó, hogy vannak nekünk, és jó, hogy 
részt vesznek minden fontos ünnepségünkön.

A múlt megőrzéséért egyénileg is sokat tehetünk: ha van rá lehetőség, keressük fel a nagyszüle-
inket, dédszüleinket, és beszélgessünk velük! Annyi csodálatos történet és titok tudói ők, annyi 
bölcsességgel bírnak, amelyet amíg élnek, még át tudnak adni nekünk. A mostani öregekkel egy 
egész korszak száll majd sírba, és visszahozhatatlan lesz a tudás, amit magukkal visznek. Rohan 
a világ, sok a tennivaló, mégis kell, hogy tudjunk időt szakítani erre! A Mogyoród Ma februári 
számában bemutatjuk azokat a szépkorúakat, akik nemrégiben ünnepelték a születésnapjukat. 
Öröm volt látni, hogy mindegyikük körül ott van a családja, látogatják, s ha kell támogatják, 
ápolják őket. Mennyivel gazdagabbak ők így, mint nélkülük lennének!

Bár hiszek a változás erejében, az új helyzetekhez való alkalmazkodás fontosságában, ugyan-
akkor múltunk tisztelete és a hagyományok megőrzése is kiemelkedő jelentőségű: elengedhetet-
len ahhoz, hogy biztos léptekkel haladjunk a jövőnk felé.

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

A múltunk a jövőnk

Impresszum: mogyoród Nagyközség Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja • Kiadó: Te Történeted Bt., • Kiadó székhelye: 1214 Bu-
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eljuttatjuk. Lapzárta minden második hónap 5-én, megjelenés 15-én.
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Ők kapták idén 
a Juhász Jácint-díJat

Harinchárom éve ünnepeljük a magyar 
kultúra napját: azt a napot, amikor Köl-
csey Ferenc megírta Himnuszunkat. Az 
elmúlt évben sajnos nem tudtunk sze-
mélyesen találkozni január 22-én a jár-
ványhelyzet miatt, idén azonban össze-
gyűltünk a Szent Mihály Főangyal Római 
Katolikus Templomban, és meghallgat-
hattuk a Juhász Jácint Művelődési Ház–
Könyvtár által szervezett színvonalas 
műsort. A kitűnő színész, Lukács Sándor 
szavalt csodaszép verseket Ady Endrétől, 
Petőfi Sándortól, Tóth Árpádtól, Radnó-
ti Miklóstól és Váci Mihálytól, valamint 
felolvasott Tamási Áron Szülőföldem 
című művéből egy részletet. Udvarhelyi 

alpolgármester helyezett el mécseseket a 
fényképe előtt, miközben a hangszóróból 
Jácint hangja szólt: Vajda János: A váli er-
dőben című versét szavalta.

Ezután került sor a Juhász Jácint-díjak 
átadására. Az elismerést minden évben 
azok kapják, akik a legtöbbet tettek Mo-
gyoród kulturális életéért. 

Líbor Borika, 
az egészségnap 
szervezője
Az első két díjat 
Herman Katalin, a díj 
alapítója adta át. Lí-
bor Borika segítségét 

Zenés-verses műsorral ünnepeltük a magyar kultúra napját a Szent Mihály Főangyal Római 
Katolikus Templomban szombat délután. A rendezvény végén az év Juhász Jácint-díjait is 
kiosztották a mogyoródi színészóriás fia, Attila segítségével. A díjazottak: Líbor Ferencné, 
Herbert Miklósné és Bobál Dániel. Gratulálunk nekik!

Hónap témája

Boglárka és Kiss Tivadar énekesek Poz-
sár Andrea zongorakíséretével csodála-
tos dalokkal andalítottak el minket, mint 
például a Reinik Béla által megzenésített 
Ady-vers, az Őrizem a szemed, vagy a 
Sugár Rezső által dallamokba öntött Pe-
tőfi-klasszikus, a Reszket a bokor. Andrea 
zongorán eljátszotta Bartók Béla: Este a 
székelyeknél című hangulatos darabját is. 
A műsort Kiss Tivadar fantasztikus előa-
dása zárta: a Bánk Bánk című operából a 
Hazám, hazám című dalt énekelte.

Mivel januárban 9-én van Juhász Já-
cint halálának 23. évfordulója, így a kul-
túra napján erről is megemlékeztünk. 
Fia, Attila, a felesége, és Trabalka Szilvia 
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bármikor kérhettük, aktívan részt vett a 
Semmelweis-nap és az Egészségnap meg-
szervezésében.

Bori a válása után, 1999-ben költözött 
Mogyoródra, Pisokmájba. A fogorvos 
mellett asszisztensként dolgozott, szabad-
idejében pedig az unokáira vigyázott.

Sokat vittem őket a Művelődési Ház 
programjaira, közben pedig megismer-
kedtem az ott dolgozókkal. A sok problé-
mám mellett felüdülés volt számomra az 
ott töltött idő. Mindenkivel jóban voltam, 
segítettem a rendezvényeken a díszítés-
ben, a rendezésben, a süteménysütésben 
– emlékezett vissza. – Az első Egészség-
napot 2004-ben rendeztük meg a Szent 
László-héten. Számos szűrővizsgálatot és 
prevenciós programot sikerült szervez-
nünk. 2009-ben aztán megkérdeztem az 
akkori jegyzőt, hogy miért nincs nálunk 
Semmelweis-nap. Azt mondta, ha meg-
szervezem, ő támogatja. Mindenki segí-
tette a kezdeményezést, így lett tradíció 
Mogyoródon az egészségügyi dolgozók 
köszöntése is.

Borika szűk környezetével is törődött: a 
Mogyoród-Pisokmáj Területfejlesztési és 
Érdekvédelmi Egyedület elnöke lett, ha-

gyományosan ők adják a virágdekorációt 
a szüreti mulatsághoz.

– 2020 augusztusában agyérgörcsöt 
kaptam, azóta visszavonultam a közössé-
gi élettől – magyarázta. – Sokat gondolok 
a régi szép időkre, a régi Művelődési Ház 
a második otthonom volt, és álmomban a 
mai napig visszajárok oda.

Herbert Judit, a kézműves 
szakkörök vezetője
Herbert Miklós-
né Judit aktív és 
krea tív munkájá-
val érdemelte ki az 
elismerést: szak-
köröket vezetett, 
fotózott a rendez-
vényeken, kirán-
dulást szervezett. 
Külön meglepe-
tésként a két kis-
unokája, Stefánia és Izabella készült egy 
kis műsorral, melyet az apukájuk tanított 
be nekik. Judit külön elismerést kapott a 
nyugdíjas klubtól is.

Keramikusként dolgoztam vállalkozó-
ként, és a Művelődési Házba jártam jógá-
ra és más foglalkozásokra. Herman Kati 
aztán rábeszélt egyszer, hogy menjek oda 
dolgozni, és indítsak kézműves foglalko-
zásokat. Nagyon élveztem, imádok büty-
kölni, a kicsiket pedig nagyon szeretem. 
Hatalmas élmény volt, amikor egyszerre 
hetven gyerek jött a nyári kézműves tá-
borba – emlékezett vissza Judit. – Kultu-
rális szervező is voltam, kézzel rajzoltam 
a plakátokat, és egyenként színeztem ki 
őket. Imádtam ezt csinálni.

Judit a nyugdíj után is visszajár segíteni, 

önszorgalomból, egészen a mai napig, és 
a nyugdíjasklub életében is aktívan részt 
vesz. Fotózni is szokott, most is be volt 
avatva, hogy a harmadik díjazottat, Bobál 
Danit lekapja, amint meglepődik a díja-
zásán. Ehelyett az ő nevét mondták be a 
mikrofonba…

Bobál Dániel, a műsorok 
közvetítője
A harmadik díjat 
Marosán László 
adta át, mégpedig 
annak az ember-
nek, aki az utóbbi 
két évben kiemel-
kedően sokat tett 
azért, hogy a lezárá-
sok ellenére eljussanak az ünnepi műso-
rok a mogyoródiakhoz, aki megszervezte 
és technikailag lebonyolította az ünnepi 
műsorok közvetítését: Bobál Dánielnek.

Dani először 2008 környékén bukkant 
fel Mogyoródon, az akkori rendszergaz-
da segítőjeként. Öt éve már, hogy rend-
szergazdaként segíti a mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóit.

Két éve, amikor a koronavírus-járvány 
miatt felértékelődtek az online közvetíté-
sek, egy újabb feladat találta meg őt. Egy 
egyszerű GoPro kamera segítségével élő-
ben közvetítette az önkormányzat fontos 
eseményeit, ünnepeit, és mára már az 
összes valamirevaló mogyoródi rendez-
vényt.

– Alapvetően hálózati rendszergazda 
vagyok, és csak hobbiból fényképezem, 
tehát az operatőrség nem épp a kenye-
rem. Érdekelni viszont érdekelt, és beleás-
tam magam. Most már jóval komolyabb 
felszereléssel dolgozom, de még messze 
nem tartok azon a szinten, amit elkép-
zeltem – magyarázta Dani. – A díj teljes 
meglepetésként ért, és nagyon örültem 
neki. Marosán László soha nem felejti el 
megköszönni a munkám, ezzel a gesztus-
sal minden eddigi köszönetén túltett. 

Kultúra lovagja  
A XXVI. Magyar Kultúra Napja alkalmából 

a Stefánia-palotában a Magyar Kultúra 
Lovagjává avatták Perna Pált, akinek 
mogyoródi kötődése is van: egykor ő 

vezette a Ring fogadót. A 85 éves férfi je-
lenleg Domonyvölgyben él, háromszoros 
borlovag, a Gödöllő Környéki Regionális 

Turisztikai Egyesület elnöke, és  
a Malackert Vendéglő tulajdonosa.
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Épülő játszóterek
A Vekop projekt keretében 7 000 000 forint önkormányzati 
önerővel két játszótér fog épülni, a beszerzési eljárás nyertese a 
Játéknap Kft., vele kötnek szerződést. (402/2021)

Kálvária kiviteli terv
Az önkormányzat elfogadta a GreeCoMat szerződéstervezetét, 
amely a katolikus temetőben építendő Kálvária kiviteli munkáiról 
szól. (403/2021)

Ideiglenes intézményvezető
A Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde ideiglenes vezetésével az 
intézményvezetői pályázat lezárásáig Körmöci Krisztinát bízta 
meg a képviselő-testület. (404/2021)

Panoráma út kialakítása
Szakmai előterjesztést kér az önkormányzat a tulajdonosok 
jogi képviselőinek javaslatai alapján a Panoráma út kialakítása 
érdekében. (409/2021)

Tervet kérnek
Kármentesítési és telepítési tanulmánytervet kérnek a Mogyoród 
Filmpark Kft.-től az általa tervezett beruházásokhoz, amely 
a Mogyoród külterület 0341/36, 35, 34, 33, 32, 37, 26, 30, 29, 
22 és 47 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A tanulmányterv részletes 
szakmai tartalmát a főépítész határozza meg. (410/2021)

Testületi munka
Elfogadták Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 2022. évi munkatervét (415/2021) és a 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót. (416/2021)

Nonprofit hosszabbítás
Elfogadta a képviselő-testület a Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítását, 2027. január 
1-jéig újból kinevezték Juhász Zoltánt a felügyelő bizottság 

Decemberi Döntések
Egy rendkívüli és egy rendes ülést tartott a 
képviselő-testület decemberben. Bár Paulo-
vics Géza polgármesternek ki kellett vennie 
az év végén a szabadságait, a rendes ülést 
mégis ő vezette. Az ülések közötti legfonto-
sabb történés, hogy aláírták a Borvirág utca 
kivitelezési szerződését, amelynek költségét 
a 2022. évi költségvetésbe az önkormány-
zat betervezte.

elnökének, Máté Erzsébetet és Rózsa Zoltánt pedig a felügyelő 
bizottság tagjainak. A könyvelést továbbra is a Primor Audit 
végzi. (412/2021)

Családsegítő ügyei
Jóváhagyták a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
módosított Szakmai Programját és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. (413/2021)

Gyermekvédelmi rendelet
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya határozatában foglalt kötelezettségét teljesítve a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét 
módosították, azt kiegészítették a család- és gyermekjóléti 
szolgálat ellátásra vonatkozóan az ellátás megszüntetésével. 
(414/2021)

Ingatlan vétel
Az önkormányzat szándéknyilatkozatot tett, hogy meg kívánja 
vásárolni a Mogyoród, Dózsa György út 42. sz. alatti ingatlant, 
amelynek költségét a 2022-es költségvetésbe betervezi. Felkérték 
az alpolgármestert, hogy a döntésről értesítse Sleisz Imre Zoltán 
tulajdonost, és a beérkezett értékbecslés alapján készítsen 
előterjesztést a következő ülésre. (417/2021)

Emelték a díjat
Az előállítási költségek drágulása miatt megemelték a Mogyoród 
Ma önkormányzati újságot kiadó és a mogyorodma.hu webol-
dalt üzemeltető Te Történeted Bt. Vállalkozói díját 2022. január-
jától. (421/2021)

Raktári szerződés
A képviselő-testület meghosszabbítja a Kamiker Kft.-vel a 
Dózsa György út 32. szám alatti raktárra a bérleti szerződését. 
(422/2021)

Önkormányzati hírek
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lehetőségekkel élni kíván. A projekt-előkészítő tanulmány 
elkészítésével az MKB Consulting Zrt.-t bízza meg. (435/2021)

Művelődési ház
A Mogyoród számára 2022. évtől megnyíló Településfejlesztési 
Operatív Programban felmerülő pályázati lehetőségekkel élni 
kíván a képviselő-testület. Pályázatot nyújt be a Közösségi, 
kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okostelepülési 
fejlesztések támogatásának igénybe vétele céljából, az új 
mogyoródi Juhász Jácint Művelődési Ház és kapcsolódó 
infrastruktuális fejlesztések megvalósítása érdekében. (436/2021)

Informatikai szerződés
Az önkormányzat szerződést köt a Micron.hu Kft.-vel a testületi 
ülések élő kamerás közvetítésére. (437/2021)

Díszpolgári cím
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2021-ben Mogyoród 
Nagyközség Díszpolgára címet nem adományoz. (438/2021)

Beszámoló a nővérektől
Elfogadta az önkormányzat a Don Bosco nővérek beszámolóját és 
elfogadását az általuk kapott 3 000 000 forint felhasználásáról. A 
pénzből a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 
étkeztetését, a Nyári Oratórium keretén belül az iskolás 
gyermekek egy hónapos nyári táboroztatását, programjaik 
szervezését, valamint tableteket finanszíroztak. (423/2021)

Szerződés módosítása
A képviselő-testület hozzájárult a „Mogyoródi Új Bölcsőde” 
tárgyában a Fekete-Acél Kft.-vel 2020. április 9. napján 
megkötött vállalkozási szerződés módosításához az Oláh József 
projektmenedzser által készített szerződésmódosítás-tervezet 
alapján. (424/2021)

Patakmeder takarítása
A képviselő-testület felkérte a a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
vizsgálja meg újra a patakszakasz kitakarításának a lehetőségét, 
és jelezzen vissza. Felkérték a polgármestert, hogy a Kerektónak 
a vállalkozási területbe való besorolását kezdeményezze. A 
tanulmányban szereplő problémás helyek tulajdonosait értesítik, 
felhívja a figyelmüket a szabálytalanságok (szemétlerakás, híd-
építés) megszüntetésére. (425/2021)

Váltás az áramellátásban
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló 
in téz ményeinek villamosenergia-ellátásra vonatkozóan át tér 
egyetemes szolgáltatásra, a 2021. április 1-jétől érvényes alkal-
mazott egységárat elfogadottnak tekinti. (428/2021)

Maradnak a díjak
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényre figyelemmel 
hatályon kívül helyezték az intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet és a köztemetőről 
szóló önkormányzati rendelet módosítását. (430/2021)

Ingatlan eladás
Eladja az önkormányzat a Cseresznyés utca 12. szám alatti, a 
Szilvás utca 121. szám alatti és a  Cseresznyés utca 10. szám alatti 
„kivett zártkerti művelés alól kivett területeket” Dr. Vigh Zoltán 
részére. (431/2021, 433/2021, 434/2021)

Pályázati lehetőség
Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Településfejlesztési Operatív Programban felmerülő pályázati 
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Megemelték az illetményeket
Megemelkedett a polgármester és az alpolgármester illetménye 
és költségtérítése az Országgyűlés által decemberben elfogadott 
törvénymódosítás értelmében. A béremeléshez az állam nem 
rendelt hozzá központi forrást, így azt a települési költségvetésből 
kell kigazdálkodni. (2/2022, 3/2022)

Csapadékvíz-elvezetés

• Részt vesz az önkormányzat a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető 
települések pályázaton három kategóriában. 
• A Települési kékinfrastruktúra fejlesztése kategóriában 
Pisokmáj csapadékvíz-elvezetésének megoldására, 
• A közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések kategóriában a mogyoródi Művelődési 
Ház létrehozásához, 
• A közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések kategóriában az Ober János Sportcentrum, 
és a Grosics Gyula Sportcsarnok korszerűsítéséhez kíván állami 
forráshoz jutni. (6/2022, 7/2022, 8/2022)

Hangya üzemeltetése
Szerződést kötött az önkormányzat a Mogyoród Turisztikai 
és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a 
tulajdonában álló 2146 Mogyoród, Dózsa György út 25. szám 
alatti „Hangya” területén lévő pincehelyiség fenntartására és 
üzemeltetésére. (9/2022)

Bölcsődei munkálatok
Megbízta az önkormányzat a J-CONSTRUCT Kft.-t képviselő 
Józsa István geotechnikai-tartószerkezeti tervezőmérnököt 
a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde rézsűállékonyság-
vizsgálatára. (11/2022)

Óvodai ügyek
A képviselő-testület elfogadta a Mogyoródi Pillangós Óvo-
da Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Pedagógiai 
Programját. A 2021/2022 nevelési évben a következőként ala-
kul a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájá-
nak nyitva tartása: • a heti nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 

Sok beszámolnivalója volt a januári testületi ülés napirendi pontjai előtt a polgármesternek. A 
bölcsőde építése befejeződött, és épp aznap meg is történt a műszaki átadás. Három pályázatot 
is beadott az önkormányzat a legutóbbi ülés óta: Pisokmáj csapadékvíz-elvezetésére, új 
művelődési ház építésére és az Ober János, illetve a Grosics Gyula sportcsarnok korszerűsítésére 
szeretnének állami támogatást kapni. Elkészült a jelzőlámpás kereszteződés, és február 
elején a VEKOP pályázat keretében épült emlékhelyet is átadta a kivitelező. A munkálatok 
tovább folytatódnak: a Borvirág utca felújításának kivitelezési szerződését aláírták, a forrás 
rendelkezésre állása esetén kezdődhetnek a munkálatok. 

– a központilag elrendelt egyéb munkarend kivételével – 6.00-
tól 17.30-ig tart. • Az éves nyitva tartás: 2021. szeptember 1.–
2022. augusztus 31-ig, de 2022. július 11–22-ig teljes egészében 
zárva van. A nyári összevont óvodai ügyelet 2022. június 20-án 
kezdődik, 2022. június 24-ig mindkét épületben fogadják gye-
rekeket. Ezt követően 2022. 06. 27-től 2022. július 8-ig a Gesz-
tenyés Tagóvoda zárva tart, ekkor a Pillangós Óvoda biztosítja 
az ügyeletet. 2022. július 25-től 2022. augusztus 5-ig a Pillan-
gós Óvoda tart zárva, ekkor a Gesztenyés Tagóvodában, majd 
2022. augusztus 8-tól 2022. augusztus 31-ig mindkét épület-
ben biztosítják az ügyeletet. (25/2022, 26/2022)

Útszóró só megrendelés
Jóváhagyta a képviselő-testület a novemberben kötött vállal-
ko zási szerződés alapján történt útszóró só-megrendelést. 
(12/2022)

Értékbecslés megrendelése
Értékbecslést rendelt meg az önkormányzat a 0182/23 és a 2685 
helyrajzi számú ingatlanra Leveleki Tünde, Hesztia 2000 Bt. 
Vállalkozótól. (13/2022, 14/2022)

Mágneskapcsoló cseréje
Elromlott a Kamarás József Egészségház mágneskapcsolója,  
a javítására, vagy esetleges cseréjére a Zárlat-Vill Kft.-vel kötött 
szerződést az önkormányzat. (15/2022)

Szennyvíz-átemelő
Az önkormányzat elfogadta a Hidro Mentor Kft. ajánlatát, 
és megrendeli, majd kifizeti a volt tszt-iroda szennyvíz-
átemelőjének cseréjét, javítását. (16/2022)

Beszámolók elfogadása
Elfogadta a képviselő-testület a Mogyoród Ma szerkesz tő-
ségének összefoglaló tájékoztatóját, az Ifjúsági Testület 2021. 
évről szóló beszámolóját, a Juhász Jácint Művelődési Ház–
Könyvtár elmúlt évi beszámolóját és 2022. évi munkatervét, 
valamint a Mogyoródi Települési Értéktár Bizottság beszámo-
lóját és ez évi pénzügyi és programtervét. Az ülésen jelen lévő 

Önkormányzati hírek ez történt az önkormányzatnál januárban
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az övezet megközelíthetőségét, illetve a csapadékvíz-elvezetés 
kiépíthetőségét. (34/2022)

Nemzetiségi önkormányzat
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötendő közigazgatási szerződést és a Mo-
gyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő köz-
igazgatási szerződést elfogadja. (35/2022, 36/2022)

Határidő meghosszabbítása
A testület elfogadta a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány 
kérelmét a beszámolási és elszámolási kötelezettség halasz-
tásáról. A támogatás elszámolásának, illetve az arról szóló 
pénzügyi- és szakmai beszámoló benyújtásának határidejét 
saját hatáskörben 2022. december 31.-ében állapították meg. 
(37/2022)

Támogatás visszautalása
A testület felkérte a Községünkért Mogyoródért Alapítványt, 
hogy az általa kapott támogatás fel nem használt részét az 
önkormányzat részére 2022. február 15. napjáig utalja vissza. 
Trabalka Szilvia alpolgármester jelezte, hogy ez már megtörtént, 
és az elszámolást is leadták már. Az alapítvány az elmúlt két 
évben a civil keret felosztását koordinálta, a jövőben azonban 
a megnövekedett adminisztrációs és könyvelési terhek miatt 
magánalapítványként nem kívánják ezt az önkormányzati 
feladatot ellátni. (38/2022)
 
A Pénzügyi Bizottság beszámolója
A Pénzügyi Bizottság 2021-es munkájáról szóló beszámolót Ka-
marás Zsuzsanna elnök az ülésen szóban mondta el, amelyet ez-
után elfogadott a testület. (40/2022)

Bonyolult bürokrácia
Kapitány Attila kérelmezte, hogy az ingatlanját átszelő sávot 
megvásárolhassa, ez azonban jelenleg forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősül, elidegenítése csak leválasztás és saját 
hatáskörben készített értékbecslés alapján kezdeményezhető. 
A testület támogatja a leválasztást. (41/2022)

Hungarikum pályázat
Mogyoród Települési Értéktár Bizottság javaslatára Mo-
gyo ród Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt 
be az Agrárminisztérium által kiírt felhívásra a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának tá mo-
gatására „Értékek nyomában Mogyoródon” címmel. (42/2022)

Herczku Nóra főszerkesztőnek, Babják Gábor képviselőnek, 
aki az ifjúsági testület munkáját támogatja, Marosán László 
igazgatónak és Zachár Zsolt elnöknek köszönetet mondtak a 
munkájáért. (23/2022, 24/2022, 27/2022, 28/2022)

Visszautasított kérés
A képviselő-testület nem fogadta el a DeerGarden Kft. által 
benyújtott átminősítési kérelmet és a Mogyoród kül terület 
0252/110 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanul-
mánytervet, és az ingatlant nem nyilvánította kiemelt fejlesztési 
területté. (21/2022)

Új intézményvezető
Az egyetlen pályázat benyújtóját, Körmöci Krisztinát nevezték 
ki a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde intézményvezetőjének. 
A bölcsőde 60 nap múlva nyit, az új vezető egy hónap múlva 
hirdeti meg a felvételit. (22/2022)

Szerződésmódosítás
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes tülete 
a VEKOP turisztikai projekt kapcsán elfogadta az elek tro-
nikai eszközök beszerzésére vonatkozó, a Micron.hu Kft.-
vel kötendő szerződésmódosítást, és a műszaki ellenőri 
szerződés módosítását. (29/2022, 30/2022)

Beszerzési szabályzat
Nem szavazta meg a képviselő-testület a beszerzési szabályzat 
módosítását, illetve a civil szervezetek és természetes személyek 
támogatására vonatkozó rendeletet. Az utóbbi esetében az az in-
doklás hangzott el, hogy bár fontos lenne egy ilyen rendelet, de 
nem ebben a formában. (31/2022, 32/2022)

Működési szabályzat módosítása
Módosította a képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletét. (33/2022)

Közszolgáltatási szerződés
Az önkormányzat a Szívó Kft.-vel kötött szerződést a a települési 
folyékonyhulladék-ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról, 2022. január–2022. december 31. közötti időszakra. 
(39/2022)

Önkormányzati tulajdonba vétel
Az önkormányzat a  0181 helyrajzi számú, kivett árok művelési 
ágú, 1202 m2 nagyságú ingatlan ingyenes tulajdonba adását 
kéri a Nemzeti Földügyi Központtól. A terület ugyanis a 
Mogyoród Helyi Építési Szabályzata alapján az Lke6 építési 
övezetbe tartozik, kijelölt közlekedési terület, amely biztosítja 

ez történt az önkormányzatnál januárban
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Átadták a bölcsődét
Január 31-én, hétfőn megtörtént a Mogyo-
ródi Napraforgó Bölcsőde műszaki átadása. 
Ugyanezen a napon a képviselő-testület 
elfogadta Körmöci Krisztina intézmény-
vezetői pályázatát. Krisztina már eddig is 
sokat segített az intézmény kialakításá-
ban, mint a családsegítő vezetője, illetve 
decembertől ideiglenes intézményvezető. 
Az épület használatbavételi engedélyét a 
műszaki átadás után azonnal megkérték, 
a procedúra átfutási ideje 15 nap. Ezután 
következik a berendezés és a gyerekek 
felvétele. Paulovics Géza polgármester szá-
mításai szerint két hónap múlva nyithatja 
meg a kapuit az új bölcsőde, és nagyjából 
egy hónap múlva fogják meghirdetni a 
felvételt. Az intézményben 28 férőhely van, 
az idén legalább 14 gyereket szeretnének 
felvenni.

Mi a teendő közvilágítási 
hiba esetén?

A közvilágítási hibák esetén két féle típusú 
hiba fordulhat elő, és mindkettőt másnak 
kell jelezni.
▶ Ha a lámpatestben lévő izzó elhasználó-
dik, és nem világít többé:

 Ennek bejelentését egy online felületen 
tehetjük meg: 
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes  

Önkormányzati hírek
A bejelentéstől számított 10 nap a javítási 
határidő. Fontos, hogy az önkormányzat 
is ezt a felületet használja a hibabejelen-
tésre, ezért hatékonyabb, ha közvetlenül a 
kozvilhiba.hu oldalon teszünk bejelentést, 
az önkormányzat és a Nonprofit Kft. nem 
végez közvilágítási hibaelhárítást.  
▶ Hálózati a probléma, amikor egy vagy 
több utcában vagy utcaszakaszon lép fel 
probléma:

A teljes utcát, utcaszakaszt vagy akár 
ennél nagyobb kiterjedésű hibát a 
hálózati szolgáltató felé kell bejelenteni 
a 06-80-38-39-40 telefonszámon. Ilyen 
esetben a fennálló hibát 48 órán belül 
szokták javítani. 

változások 
a hulladékszállításban

Az év elejétől több változást is bevezet a 
mogyoródi hulladékkezelő DTKH Nonpro-
fit Kft. A következő területeken várható 
változás:
▶ Mostantól nem helyeznek el szelektív-
gyűjtéshez cserezsákot, az új szabályozás 
értelmében a lakosság a háztartásokban 
keletkező csomagolási hulladékot bármi-
lyen átlátszó zsákban kihelyezheti az in-
gatlan elé a gyűjtés napján. A változtatást 
azzal indokolták, hogy sok fogyasztói pa-
nasz érkezett hozzájuk arról, hogy a zsákok 
szétszóródnak az utcán, és azokat illeték-

telen személyek tulajdonítják el. Azokon 
a területeken, ahol kukás autó gyűjti be a 
szelektív hulladékot, a szolgáltató a sárga/ 
kék fedeles kukából közvetlenül is üríti 
a csomagolási hulladékot, ezért hosszú 
távon környezetkímélőbb megoldás az 
edényzet beszerzése. 
▶ Az üdülőövezeti ingatlanok tulajdonosai 
2022. január 1-jétől kezdődően az üdülő 
szezon idejére – a gyűjtési időszakra 
megfelelő mennyiségű – matricát kapnak 
a közszolgáltatótól, amely felragasztható 
bármilyen 120 liter űrtartalmú zsákra, és 
a matricával ellátott zsák kihelyezhető 
közterületre a gyűjtés napján. A matri-
cáknak a fogyasztókhoz való eljuttatása a 
személyes átvételnél egyszerűbb módon, a 
bejelentett lakcímekre történő postázással 
megoldható.
▶ A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 
zsákmennyiséget a szolgáltató átadja az 
önkormányzatnak, amelytől a fogyasztók 
átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával 
egyszerre vehetik azokat át. Ennek idő-
pontjáról a zsákok beérkezését követően 
ad az önkormányzat tájékoztatást. 
▶ Edény azonosító matricát vezetnek 
be, amely a közszolgáltatás jogszerű 
igénybevételének igazolását szolgálja. Ezt 
rendszeresen ellenőrzik, és akinél hiányzik, 
felszólítják a tartozása rendezésére. Ennek 
hiányában a szolgáltató megtagadhatja a 
hulladék elszállítását.

 április 5. 
 április 19.
 Május 3.
 Május 17.
 Május 31.
 Június 14.
 Június 28.
 Július 12.
 Július 26.

 augusztus 9.
 augusztus 23.
 szeptember 6.
 szeptember 20.
 október 4.
 október 18.
 november 1.
 november 15.
 november 29.
 Január 4.

Hulladékszállítási naptár
A kommunálishulladék szállítás KEDDI napokon történik. 

A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés a következő napokon lesz:

 Január 18.
 Február 1.
 Február 15.
 Március 1.
 Március 15.
 Március 29.
 április 12.
 április 26.
 Május 10.

 Május 24.
 Június 7.
 Június 21.
 Július 5.
 Július 19.
 augusztus 2.
 augusztus 16.
 augusztus 30.
 szeptember 13.

 szeptember 27.
 október 11.
 október 25.
 november 8.
 november 22.
 december 6.
 december 20.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) 
HULLADÉKGYŰJTÉS

Közélet
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Tóth Sándor messze Mogyoródtól, a Bé-
kés megyei Körösladányban született. 
Nagy szegénységben nevelkedett: tíz 
testvére volt, az édesanyja halála után pe-
dig további hét testvére lett a mostohája 
révén. Iskolába csak ritkán jutott el, ak-
kor, amikor a mostohája épp nem ment 
sehova, és használhatta a cipőjét. A mély-
szegénységből a kiugrást az jelentette szá-
mára, hogy a keresztanyja magához vette 
Vecsésre, és ott állatokat gondozott, ami 
mellett estin végezte tovább az általános 
iskolát. 26 éves volt, amikor megismerke-
dett a feleségével, a tősgyökeres mogyo-
ródi Linkes Ilonával.

– Szüreti bál volt épp Vecsésen, és a ba-
rátnőimmel elhatároztuk, hogy megnéz-
zük. Ott ismerkedtünk meg Sándorral, és 
alig három hónap múlva meg is házasod-
tunk – emlékezett vissza a régi szép idők-
re Ica néni. – Hegesztőként dolgozott a 
Ganz Mávagban, én pedig varrónőként, 
szépen éltünk nagyon. Akkoriban vezet-
ték be a vizet Mogyoródon, és az én Sán-

Amikor A kisember kerül 
A fAlu élére 
- tóth sándorra emlékezünk
Vízkeresztkor elhunyt Tóth Sándor, Mogyoród egykori polgármes-
tere, akit mivel a falu szódása volt, mindenki ismert és szeretett a 
településen. A temetésén több mint százan vettek részt. Cikkünkkel 
rá emlékezünk.

doromnak kipattant a fejéből egy nagy 
ötlet: készítsünk szódát, és áruljuk azt az 
embereknek. Így lett belőle a falu szódása. 
Egy öreg GAZ furgont szerzett be, kisze-
relte a hátsó ülést, és abban hordta a vizet. 
Emellett önkéntes tűzoltó volt, ő szervez-
te a tűzoltó-bálokat, imádott főzni, a fa-
lunapi főzőversenyből sosem maradha-
tott ki. Mindenkit ismert, és tudta, hol 
milyen probléma van. A barátai buzdítá-
sára indult el az önkormányzati választá-
sokon és lett polgármester 1998-ban. Ő 
volt az első polgármester, akinek csak 8 
általánosa volt… Ugyanakkor minden-
kit meghallgatott, mindenhova szemé-
lyesen ment. Emlékszem, egyszer az éj-
szaka közepén telefonáltak, hogy hol van, 
mert betört a víz a pincébe, én meg hiá-
ba kerestem, mert már ott volt, és segített 
kárt menteni. De ugyanígy őt hívták ak-
kor, ha dőlt a füst a cserépkályhából, vagy 
ha nem lehetett kilátni a szomszéd sövé-
nyétől. Amikor átvette az önkormány-
zatot, csak adóssága volt Mogyoródnak, 

amikor leköszönt, akkorra már volt pénz 
a kasszában, és a csatornázást is előkészí-
tette.

Sándor négy év polgármesterség után 
visszavonult a közélettől, és 2002-ben 
nyugdíjba ment. Gazdálkodni szeretett 
volna, szilvafákat ültetett, és bárányo-
kat vett, hogy azok legeljék le a füvet. Fél 
évvel a leköszönése után azonban agy-
vérzést kapott, és a jobb oldala lebénult 
nyaktól lefelé.

Újra meg kellett tanulnia írni és olvasni, 
és nem tudta használni a jobb kezét. Még 
egy agyvérzést kapott, ezután már nem 
tudott lábra állni. Ez persze a mozgásban 
nem akadályozta meg: beszerzett magá-
nak egy elektromos rokkantkocsit, vagy 
ahogy mi hívjuk: rütyütyűt. Járókerettel 
kiment az udvarra, beleült, és már robo-
gott is a kocsma elé, ahol kihozták neki 
a kávét – folytatta az emlékezést a gyá-
szoló feleség. – Az utolsó agyvérzés vég-
leg ágyhoz kötötte, és a tudata is egyre ho-
mályosult. Végül a covid vitte el: én ápol-
tam, és elkapta tőlem. Nehéz légzés mi-
att vitték kórházba, ahol néhány óra alatt 
meg is halt. Azt mondták, elaludt csend-
ben. A temetése január 17-én, hétfőn dél-
előtt volt, és az időpont ellenére több mint 
százan eljöttek, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni nekik.

Tóth Sándor 1940-től 2022-ig élt, fele-
sége, két gyermeke, öt unokája és két déd-
unokája gyászolja.
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2008 óta hazánk idős pol-
gárainak megbecsülése és 
tisztelete jeleként a Ma-
gyar Köztársaság kormánya 
minden évben emléklappal 
és jubileumi juttatással kö-
szönti a kerek születésnapot 
ünneplő szépkorúakat, tehát 
a 90, 95, 100, 105, 110 és 115 
éveseket. Az oklevelet sze-
mélyesen adják át az önkor-
mányzatok vezetői, Mogyo-
ródon a polgármester és az 
alpolgármester. Nemrég két 
idős asszonynál is tisztele-
tüket tették: Witler György-

né Erzsébetnél és Horváth 
Istvánné Juliskánál. A Kö-
zségünkért Mogyoródért 
Alapítvány pedig 2015 óta 
minden évben felköszönti a 
mindenki karácsonyán Mo-
gyoród legidősebb lakosát, 
aki a 2020-as és a 2021-es 
évben is Koncz Marika néni 
volt, aki immár a 98. szüle-
tésnapját is megünnepelte.

Erzsi néni 90 éves
Witler Györgyné Guzsaly 
Erzsébet 1931. november 
19-én született Mogyoró-

Ahogy minden évben, 2021-ben is leróttuk  
tiszteletünket a szépkorú születésnaposok 
előtt. Witler Györgyné Erzsébet a 90., Horváth 
Istvánné Juliska a 95. születésnapját ünnepelte.  
A legidősebb mogyoródiként pedig idén is 
Koncz Marika nénit köszönthettük.

don. 1950-ben házasodott 
meg, 44 év házasságban élt 
férjével. Három lányuk, hat 
unokájuk és kilenc déduno-
kájuk született. Élete során 
mezőgazdasági munkát 
végzett, rendszeres és lelkes 
tagja volt a Kalász, majd a 
Máltai Szeretetszolgálat te-
vékenységének. Jelenleg csa-
ládja körében, hite szerint, 
boldogan, szeretetben és 
szellemi aktivitásban él.

Juliska néni 95 éves
Horváth Istvánné Juliska 
néni 1945-től él Mogyoró-
don, miután házasságot kö-
tött. Két gyermekük szüle-
tett, Albert és István, akiket 
odaadóan neveltek, és min-
dent megtettek azért, hogy a 
helyükre kerüljenek. István 
bácsi telefonműszerészként 
dolgozott, Juliska néni pe-
dig a háztartást vezette. Egy 
időben sokat betegeskedett, 
és nagy fájdalmai voltak, de 
még a családjának is csak rit-
kán panaszkodott. Mostanra 
szerencsére makkegészséges, 
egyedül az ízületeivel vannak 

szülinapos 
szépkorúak

problémái. Két fia napi rend-
szerességgel látogatja.

Marika néni 98 éves
Friss és fiatalos Koncz Marika 
néni, Mogyoród legidősebb 
lakója. Marika sokáig nagyon 
aktív volt, tavaly karácsony 
előtt azonban elesett, és me-
dencecsonti törése miatt to-
lószékbe került. A 98 éves 
asszonynak ez sem szegte a 
kedvét, angoltanulással mú-
latja az időt, hétvégenként 
pedig kirándul a családjával. 
Bár heten is megkérték a ke-
zét, Marika néni sosem ment 
férjhez, a testvére egyik uno-
kája, Adriennt és családja áll 
hozzá nagyon közel, náluk 
lakik a balesete óta.

Közélet
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HIrdeTés

Petőfi Sándor szellemisége túlmutat 
saját korán, hazánk kultúrtörténetében 
is különösen fontos szerepet tölt be. 
Alakja és irodalmi alkotásai ma is velünk, 
bennünk élnek. Személyében tisztelhetjük 
a bátor hazafit, a hőst, a lázadó, szerelmes ifjút és a zseniális 
költőt. A Juhász Jácint Művelődési Ház–Könyvtár pályázatot 
hirdet a következő címmel: Petőfi Sándor életművének, 
korszakokon átívelő hősies alakjának bemutatása a ma 
emberének alkotásaiban.

A Petőfi-emlékévhez kapcsolódó nyílt pályázat célja, hogy 
elsősorban lehetőséget adjon az „amatőr” képzőművészet, 
- festészet és grafika stb. műfajban alkotóknak és az 
„amatőr” írók számára, hogy szubjektív értelmezésükben, 
minden műfaji megkötés nélkül bemutathassák Petőfi 
Sándort a XXI. század emberének. 

 Pályázni lehet akár erre az alkalomra készített, 
 akár korábban létrehozott 
‣�képzőművészeti alkotással – festészet, grafika, kisplasztika
‣�egyéb, tetszőleges technikával készült alkotással, irodalmi  

művel – vers, mese és novella.

Egy alkotó a pályázatra maximum két darab pályaművet 
nyújthat be. A képzőművészeti alkotásokat kiállításra kész 
állapotban, maximum 60x80 cm méretben lehet leadni. A sorozat 
egy műnek számít, de a kiállításon a zsűri fenntartja annak jogát, 
hogy megbonthatja helyhiány miatt.
 A pályAművön fel kell tüntetni Az Alábbi AdAtokAt: 
�név, elérhetőség (mobilszám, e-mail cím), 
az alkotás címe, tech ni ka, méret. 
 Az irodAlmi műveket kérjük kinyomtAtvA elküldeni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. május 26., csütörtök

A pályázat benyújtásának címe: 
2146 Mogyoród, Fóti út 18. 

Egészségház földszint, bejárat a Béke út felől.

A bennünk élő Petőfi!
A Juhász Jácint 
Művelődési Ház–Könyvtár 
nyílt pályázatot hirdet 
a Petőfi-bicentenárium 
alkalmából irodalmi 
és képzőművészeti 
kategóriában.

 A pályázAt elbírálásA és elismerései: 
A beérkezett pályázatokat a felkért szak-
mai zsűri bírálja el és dönt a kiál lításra 
kerülő, illetve a díjátadó ün nepségen el-
hangzó irodalmi művek ről, amelyek nem 
csak díjazott művek lehetnek. 

A pályázatok elbírálása a benyújtási ha-
táridőt követő 20 napon belül tör ténik. A 
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A zsűri által odaítélt dí ja zott alkotók mű-
fajonként okle vél  ben és értékes könyv-
jutalomban részesülnek. A szakmailag 
megfelelőnek ítélt munkákból várható-
an 2022. június utolsó hetében kiállítás 
nyílik. A kiállítás zárása után digitálisan 
elérhető felületen, a Facebook -oldalun-

kon közzétesszük a kiállításon bemutatott, elhangzott irodalmi és 
képzőművészeti alkotásokat, ezzel időtállóan megörökítve azokat. 
Továbbá a díjazott műveket megjelentetjük a Mogyoród Ma című 
helyi lapban. Az irodalmi alkotások díjazottjainak művei ünnepi 
műsor keretében is elhangzanak.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a díjazás 
és a kiállítás megrendezése megfelelő számú és színvonalú 

pályamű beérkezésének függvényében történik.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető 
a muvelodesihaz@mogyorod.hu email címen, illetve 

a 06-28-440-730 telefonszámon Marosán László művelődési 
ház-igazgatótól.

Nagy érdeklődéssel és szeretettel várjuk az alkotásaikat.                                            
Sikeres pályázást kívánunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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petíció a postai Működés reForMJáért
A posta működésének reformját 
kérik petíciójukban a mogyoródiak. 
A legtöbben arra panaszkodnak, 
hogy nem kapják meg a leveleiket, 
csomagjaikat, de a postahivatal 
nyitva tartásával is elégedetlenek. 
A posta az Önkormányzattal tervez 
egyeztetni a megoldásokról.

Rengeteg bosszúságot és 
kényelmetlenséget okoz 
a mogyoródi posta a he-
lyi lakosoknak, legalábbis 
erről tanúskodnak azok a 
kommentárok, amelyeket a 
posta reformjáért indított 
petícióhoz fűztek.

– Az elmúlt években fo-
lyamatosan romlott a postai 
szolgáltatás színvonala Mo-
gyoródon. Elsősorban a leve-
lek és a küldemények kézbe-
sítésével van probléma, ami 
sok esetben nem, vagy csak 
késve történik meg. Ezek 
sok esetben, több embernek 
is anyagi károkat okoztak. 
Van, akinek a számlái a fi-
zetési felszólítással együtt 
érkeznek, volt, aki egy bíró-
sági pert vesztett el a késve 
jött levél miatt, én például 
kis híján elestem egy több 
milliós pályázattól – fejteget-
te Somogyi Gábor, a petíció 
indítója. – A probléma olyan 
jelentős, hogy többen már 
inkább nem mogyoródi cím-
re küldetjük a leveleinket. A 
petíciót be fogjuk nyújtani a 
postának, és pertársaságban 

polgári pert ter-
vezünk. A kéré-
sünk egyszerű: 
működjön nor-
málisan a posta.

Megkerestük a Magyar 
Postát, és ismertettük velük 
a petíciót, valamint a mo-
gyoródi helyzetet. A követ-
kező választ kaptuk:

„Összességében elmond-
ható, hogy  a mogyoródi 
posta működésére vonat-
kozóan 2021-ben nem volt 

kirívó a beérkezett pana-
szok száma, 2022-ben pedig 
mostanáig egy darab beje-
lentés sem érkezett.

A korábban beérkezett 
panaszokat a Magyar Posta 
Ügyfélszolgálata megvizs-
gálta. A kézbesítéssel össze-
függő igazolható panaszok 

többnyire helyettesítési idő-
szakban történtek, jellem-
zően egyedi esetek voltak, 
nem sorozatos problémát 
tártak fel. Az érintett mun-
katársak figyelmét minden 
esetben felhívtuk a sza-
bályos munkavégzésre. A 
posta nyitvatartási idejével 
kapcsolatban a helyi lakos-
ságtól nem érkezett jelzés.

 Természetesen a helyi 
kezdeményezésben megfo-
galmazott jelzések alapján a 
posta működését fokozot-
tan figyelemmel kísérjük, és 
szükség esetén további in-
tézkedéseket hozunk. Mivel 
minden lakossági visszajel-
zés fontos számunkra, ezért 
az ügy mielőbbi tisztázása 
érdekében a Posta helyileg 
érintett Területi Igazgató-
ságának vezetése egyeztetni 
fog a mogyoródi önkor-
mányzattal a postai szolgál-
tatásokról.”

a probléMÁK  
– kivonat a petícióból

1) A levelek kézbesítésének sorozatos, sokszor előforduló 
elmulasztása (ezáltal szolgáltatói felszólítások, késedelmi-díj 
felszámítások történnek folyamatosan, akár szerződésbontá-

si helyzet is kialakulhat).
2) Az ajánlott levelek kézbesítésének sorozatos elmulasztása 

(az ajánlott szelvényeket sokszor előre kitöltve dobják be  
a postások annak ellenére, hogy a címzett otthon tartózkodik, 

meg sem próbálják a küldeményeket kézbesíteni).
3) Rossz címre kerülnek a levelek kézbesítésre, vagy egy  
címre több címzett levelét dobják be (olyan személyét is,  

aki nem is ott lakik).
4) A levelek félig kerülnek be a postaládába, így az időjárás 

viszontagságainak ki vannak téve, például eláznak.
5) A posta nyitvatartási ideje nem ügyfélbarát, egyedül a 

hétfői nyitva tartás (8.00 – 18.00) esetén van sok lakosnak le-
hetősége munka után személyese bejutni, azonban akinek ez 
a nap nem megfelelő másik munkanap lehetetlen a munka-
időn kívüli ügyintézés. Ügyfélfogadás csak egy ablaknál van. 

6) A mogyoródi posta telefonon szinte elérhetetlen.

Közélet
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petíció a postai Működés reForMJáért

A petíciót az alábbi QR kód 
beolvasásával lehet elérni. Kód 
használata: nyissa meg a beépített 
kamera-alkalmazást kompatibi-
lis telefonján vagy táblagépén. 
Irányítsa a kamerát a QR-kódra

Kresznovszkiné timár gizella
Ma hívott a cégem, hogy kipostázták 
az M30-as nyomtatványt (gyeden va-
gyok), és visszament hozzájuk, mint 
a címzett ismeretlen. Érdekes, már 
pár levelet átvettem az elmúlt pár 
évben, eddig nem volt gond. És ha 
valami nagyon fontos lenne, amiről 
esetleg nem is tudok, és visszamegy 
a feladónak?
Ez felháborító!!! Itthon vagyok min-
den egyes nap, a kapun csengő…

réthiné dr. Engi éva
Aláírom, mert sajnos már több levelet 
késve, vagy nem kaptunk meg. Közel 

egy éve élünk itt, de borzasztó,  
hogy legalább két esetben is amiatt 
kellett bizonyos közúti bírság miatt 

duplán fizetnünk, mert az első vagy 
akár a második figyelmeztetést sem 

kaptuk meg.

rezső pesoldt Ferenc
A lányom és az unokám Németor-
szágban élnek, de már nemhogy 
ajándékot, de képeslapot sem 
küldenek, mert hozzám nem érkezik 
meg. Ha postára kell mennem, akkor 
vagy Gödöllőre megyek, vagy a fóti 
Auchanba, Mogyoródra még véletle-
nül sem.

Nagy tamás
Valóban kritikán aluli a posta mű-
ködése, illetve az ajánlott levelek 
kézbesítése.
A posta miatt jelentkeztem be 
Budapestre, hogy minden fontos 
levelemet megkapjam IDŐBEN!

Szekeres-Czeglédi anett
Tavaly márciusban a kézbesítő a 
biztosító által visszajáró összeget 
nem kézbesítette. Megkeresésemre a 
biztosító tájékoztatott, hogy a posta 
visszaigazolása szerint az összeg 
kézbesítésre került. Bekértem az 
átvételi bizonylatot, az aláírásom 
hamis volt. A rendőrségen eljárást 
kezdeményeztem, melyet a rendőr-
ség ismeretlen tettes miatt megszün-
tetett, tekintettel arra, hogy 50 ezer 
forint alatt írásszakértőt hivatalból 
kirendelni nem lehet, a kézbesítő azt 
állította, hogy odaadta, én azt, hogy 
nem, így 1:1. Tanulság: 50 ezer forint 
alatt, ha ellopják a pénzed, akkor 
vess magadra. Amikor megtörtént az 
összeg „nem kézbesítése”, személyes 
megkeresésemre a mogyoródi posta 
vezetője biztosított arról, hogy az ösz-
szeg megfizetésre kerül a biztosítójuk 
útján, a kézbesítő ellen több panasz 
volt, így a munkaviszonya megszün-
tetésre került. A rendőrség a nyomo-
záskor azt mondta, hogy tudomásuk 
szerint nem volt korábban probléma 
a kézbesítővel...

Csővári Szabolcs
A posta a részünkre fontos levelek 

kézbesítését mulasztotta el, amelyek 
jelentős jogi hátránnyal jártak, járnak. 

A mai napra oda jutottunk, hogy 
levelezési címként nem merem meg-
adni a mogyoródi címünket, minden 

fontos levelet a 120 kilométerre élő 
szüleimhez kell kérnem! Érdekes, 

hogy ők ott mindig mindent meg-
kapnak időben...

taffernerné Fehérvári anita
Borzalmas az a sorbanállás…
…és a leveleinket nem kézbesítik 
rendesen. Itthon vagyunk és bedob-
ják a cetlit, hogy menjünk be  
a levélért.

Simon-bujáki róbert
Jó lenne végre nem aggódni azon, 
hogy megkapjuk-e csomagjainkat, 
fontos leveleinket, néha még talán  

a pénzünket is.

Hammel Szabolcs
Elfogadhatatlan, hogy semmibe 

veszik az embereket, állandóan ké-
sedelmi kamatot kell fizetnem, mert 

nem hozzak ki a csekket időben.

Kiss gabriella
Öt hónapja lakom itt, de a felsorolt 
okok 80 százaléka megtörtént velem. 
Sőt! Az ajánlott levél miatt, ami nem 
lett kézbesítve (bírósági idézés) kis 
híjján elbuktam a pert!

rajcsányi tamás 
Több mint két hónapja nem kapok 

levelet. A mai napon más levelét 
dobták be hozzám. A postást számon 
kértem, és azt a választ kaptam, hogy 

ő már úgysincs a postánál sokáig.

Horgos Henriett
Aláírom, mert sajna én is pórul jár-

tam. Hivatalos munkapapírt vártam, 
mert egyik helyen befejeződött, és 

a másikra meg kellett volna már vin-
nem. De nem jött a levelem. Felhív-

tam a régi munkahelyem, hogy nem 
érkezett meg a levelem. Valami gond 

van vele? Azt válaszolták, hogy no-
vember 3-án feladták. Kiderítették a 

régi munkahelyemen a ragszámot, és 
a nyomon követésben látszott, hogy 
kézbesítették, és értesítőt dobtak be 
6-án. Valójában a levelem november 

19-én vettem át a postán.

mogyoródiak
véleménye:

HIrdeTés
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tapasztalt tanító nénik 
várják az elsősöket

Bemutatkozott a Mogyoródi 
Szent László Általános Isko-
la két pedagógusa, akik a 
leendő elsősök osztályfőnö-
kei lesznek a jövő tanévben. 
Schaffer Erika és Nagyné 
Pagurka Ildikó évtizedek 
óta tanítanak az iskolában, 
mindkettejüknél jó kezekben 
lesznek a gyerekek.

A Mogyoródi Szent László 
Általános Iskola körzetes in-
tézmény: minden mogyoródi 
diákot felvesz induló első osz-
tályaikba. Az optimális eset-
ben 20–22 fős osztályokban 
tapasztalt és magasan képzett 
pedagógusok tanítanak. 

Az iskola erősségei
Kiemelten fontos a nyelvok-
tatás: a diákok már első osz-
tálytól, heti egy órában angolt 
vagy németet tanulnak, amit 
negyedik osztálytól emelt óra-
számban folytathatnak. Így az 
általános iskolai tanulmányaik 
végén a legtöbb gyerek junior 
nyelvvizsgát tesz, néhányan 
pedig középfokú nyelvvizsgát 
szereznek.

A matematikát és a magyart 
a felső tagozattól csoportbon-
tásban oktatják, így meg tud 
valósulni a differenciálás és  
a tehetséggondozás. Nyolca-

diktól pedig felvételi előké-
szítőt tartanak a tanulóknak, 
nem véletlen hát, hogy na-
gyon jók a beiskolázási mu-
tatóik, a gyerekek többsége 
neves gimnáziumokban tanul 
tovább.

Az iskola nagy hangsúlyt 
fektet a sport- és művészeti 
képzésre. Minden alsó tago-
zatos osztályban sportorien-
tációs foglalkozásokat tar-
tanak a testnevelés órákon, 
amelyeken a gyerekek meg-
ismerkednek és kipróbálják a 
környékbeli sportolási lehe-
tőségeket. A Mogyoród KSK 
és az Open Teniszvölgy Cent-
rum edzői látogatnak el hoz-
zájuk, és bizony sok kézilab-
da-, labdarúgó-, taekwondo-, 
tenisz- és birkózótehetséget 
fedeznek fel a tanulók között. 
Negyedik osz tálytól pedig 
úszni tanulnak a nebulók. Az 
iskolában jelen van két alapfo-

kú művészeti iskola – Premier 
AMI, Lisznyai Szabó Gábor 
AMI – is: komoly- és köny-
nyűzenei hangszeres képzést 
biztosítanak délutánonként 
a gyerekeknek. Alsó tagoza-
ton az órarendbe illesztették 
a néptánc-oktatást, a népha-
gyományokat kedvelők pedig 
a Kékpántlika néptánccso-
portba és a Kaláris népi ének-
együttesbe járhatnak.

Boldog gyerekek
Az oktatás mellett nagy hang-
súlyt helyeznek a gyerekek 
lelki jóllétére, harmonikus 
személyiségfejlődésére is: 
nem véletlen, hogy többször 
is elnyerték a Boldog Iskola cí-
met. Élménysuli programjuk 
keretében Boldogságórákat 
tartanak, ahol az önbizalom és 
az elégedettség növelése a cél.

Ezt segíti az is, hogy a pe-
dagógusok már a kezdetektől 

fogva tudnak a gyermekek 
nehézségeiről, mivel együtt-
működnek az óvodákkal és az 
intézmény udvarán található 
Pedagógiai Szakszolgálattal. 
Ettől az évtől főállású gyógy-
pedagógust foglalkoztat az is-
kola, aki felméri a diákokat, és 
a logopédussal együtt amiben 
kell, segíti őket.

– Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy mindenki jól érezze 
magát az iskolában, és min-
denkinek legyen valamiben 
sikerélménye – jelentette ki 
Kralovicsné Káplár Judit igaz-
gató.

Az egyik királyunkról elne-
vezett in  téz ményben termé-
szetes, hogy a hagyományok 
is fontos sze repet kapnak. Az 
elsősö ket nem sokkal a tan-
évkezdés után Szent László 
király ap ród jaivá avatják, a fel-
ső tagozatosok pedig lovagok 
lesznek.

Oktatás
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Ildi néni
N a g y n é 
Pagurka Il-
dikó maga 
is ennek az 
intézménynek a 
diák ja volt: itt született 
Mogyoródon, és itt is nevel-
kedett. Pedagógus diplomá-
ja megszerzése után először 
Kistarcsán tanított, majd 
2000-ben került vissza az 
alma materébe.

– Nagyon fontos nekem, 
hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, érzelmi biztonság-
ban legyenek. Éppen ezért 
sokat beszélgetünk, és na-
gyon sokat dicsérem őket. 
Kiabálni pedig nem szoktam 
– árulta el. – A 45 perces órá-
kat tagolom, a játékot, a moz-
gást, az éneklést beépítem a 

tan órák ba. 
Rendsze-
resen ve-

szek részt 
továbbképzé-

seken, és az eze-
ken tanult módszere-

ket használom az óráimon.

Erika néni
Schaffer Erika 2009-ben ke-
rült az iskolába, amikor a 
családjával együtt Mogyo-
ródra költöztek. Pé-
csett szü le tett, és 
a Szek szárdi  
F ő  i s k o l á n 
s z e r  z e t t  
diplomát. 
Dol gozott 
ma gán és 
önkormány-
zati iskolában, 

pedagógusként és vezető-
ként egyaránt, így elmond-
ható, hogy átlátja és ismeri 
az iskolák működését.

– Szeretek itt dolgozni, mert 
fantasztikus szakmai közös-
ségben lehetek. Nagyon szere-
tem a gyerekeket, és igyekszem 
minél hamarabb kialakítani 
egy bizalmas légkört az osz-
tályomban, kiegyensúlyozott 
együttműködést a szülőkkel 
– fejtegette. – Sokat és sokfélét 

játszunk, amikor csak 
lehet, bevetem 

a digitális 
eszközöket 

is, hogy a 
motivá-
ció minél 
t o v á b b 

m e g m a -
radjon.

Fontos tudnivalók
Az iskola minden nap reggel 
7-től 17 óráig van nyitva, az 
első fél és az utolsó egy órában 
ügyeletet tartanak. Alsó tago-
zatban 16.00 óráig tart a nap-
közi, 14.00 és 15.00 óra között 
írják a házi feladatot: arra kérik 
a szülőket, hogy ebben a idő-
szakban ne jöjjenek a gyereke-
kért. A két osztályfőnök mellett 
egy pedagógiai asszisztens és 
egy pedagógus fog dolgozni, 
aki még csak most fog az is-
kolával szerződni. A tanítók a 
tervek szerint a felső tagozatig, 
negyedik osztály végéig lesznek 
a gyerekekkel. Nyílt nap a jár-
ványhelyzet miatt nem lesz, de 
tervben van egy online iskol-
aváró, ahol be lehet lesni a min-
dennapjaikba. A beiratkozást 
április 21–22-én tartják. 
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Több mint két évtizede települtek meg  
Mogyoródon, és 2006-ban lettek be-
jegyzett egyesület. Ma 12 aktív, lóra ülő 
tagjuk van, akikkel rendszeresen járnak 
rendezvényekre, közösségi események-
re, bemutatókra. Minden rendezvényen 
korhű ruhában jelennek meg, van 1848-
as, monarchia korabeli és II. világháborús 
egyenruhájuk is. Nincs nagy ünnep Mo-
gyoródon a huszárok nélkül, de ahogy 
a szüreti felvonuláson és a március 15-i 
ünnepségen részt vesznek, ugyanúgy ott 
vannak a Szent-László hét főzőversenyén 
is, a zászlójukat pedig a Szent Mihály 
Főangyal Katolikus Templomban szen-
telttették meg. 

– Egy időben az Oratóriumban tábo-

Húsz éve működnek 
a településünkön, a 
mogyoródi ünnepek 
elképzelhetetlenek 
nélkülük. Szerepelnek a 
helyi értékeink között, 
és nemrégiben a Pest 
megyei értékek közé is 
beválasztották őket. 
A mogyoródi Sándor 
huszároknál jártunk.

A mogyoródi sándor 
huszárok mindennapjai

rozó gyerekek feljöttek hozzánk, együtt 
ebédeltünk, íjászkodtunk. Soprontól Sze-
gedig számos rendezvényen jártunk, töb-
bek között a Honvédelmi Minisztérium 
protokollrendezvényein is. Idén tavasz-
szal pedig az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy – szintén minisztériumi felkérésre 
– Svájcba és Törökországba is meghívást 
kapott három tagunk. 2019-ben kerül-
tünk a mogyoródi helyi értékek közé, és 
2021-ben a Pest megyei értékek sorába is 
felvettek minket – fejtegette Ferenczi Já-
nos, az egyesület vezetője.

Hazánk lovas múltja
– Magyarországon az I. világháború után 
komoly lovasélet volt, ezt azonban a II. 

világháború végeztével teljesen megszün-
tették. A lovas edzők felhagytak a mű-
ködésükkel, a lovas tudás és a magyar 
tenyészállomány is silányult. 1958-ban 
felszámolták a rendőrlovakat és az állami 
díszegységet is, és ezután csak a kiskunha-
lasi határőrség maradt meg, mint egyetlen 
lovas egység. A 60–70-es évekre sem a 
tudás, sem az anyagi háttér nem maradt 
meg – folytatta János. – Engem mindig is 
érdekelt a lovas világ, a katonaélet. Gye-
rekkorom meséi, a Fehérlófia, a János vitéz 
nagy hatással voltak rám. A  80-as évek-
ben tettem meg az első lépéseket, hogy 
felelevenítsük az őseink lovas kultúráját. 
Először még ruhánk sem volt, egy színhá-
zi jelmezkölcsönzőből vettük ki A kőszí-

Civil élet



19

vű ember fiai 
jelmezeit. Szomo-
rú, hogy ennek az időszaknak a huszárai 
közül egyedül én nem mentem még át a 
másvilágra. A kilencvenes években aztán, 
a rendszerváltás után már nagy szükség 
volt ránk, sok helyütt ugyanis úgy érezték, 
hogy kiüresedtek az ünnepek. Először az 
1848-as tavaszi hadjárat egyenruháiba 
öltöztünk: ezeket már történészek segít-
ségével, milliméterre pontos leírás alapján 
készíttettük magunknak. 

A huszárélet kellékei
A csaknem húsz darab 1848-as egyen-
ruhát  egy erre specializálódott varrónő,  
míg a monarchiás és az I. világháborús 
egyenruhákat egy kifejezetten katonai 
egyenruhákat készítő cég varrta nekik. 
A csizmák között vannak újak, de 50–60 
éves darabok is. Nyeregből és lószerszám-
ból nehéz volt eredetit szerezniük, mert 
az 50-es években sokat megsemmisítet-
tek, átalakítottak, ennek ellenére sokszor 
több mint száz éves katonai nyergekkel 
rendelkeznek a tagok, egyéb lószerszá-
mokat pedig az eredetivel megegyező 
módon gyártatnak maguknak.  Lova 
mindenkinek van: van, aki otthon tartja, 
és lóháton érkezik a közös programokra, 
hat ló pedig  Jánosnál áll, a mogyoródi 
bázison. Természetesen a lovaik is hagyo-
mányos, monarchiabeli huszárlovak, kis-
béri félvérek, lipicaiak és magyar félvérek.

A lovak szeretete közös
A huszárok mindegyike más-más úton 
érkezett meg az egyesületbe. Volt, akit 

a hagyományőrzés vágya, volt, akit a jó 
társaság iránti igény vezetett ide, ám egy-
valami mindannyiukban közös: a lovak 
szeretete.

– Ötéves koromban a nagymamám-
nál nyaraltam, és jött a szódás. Megkér-
dezte, ki olyan bátor, hogy felül a lóra, 
és én rögtön jelentkeztem. Azóta arra 
vágytam, hogy visszaüljek a lóra. Miu-
tán megnősültem, a menyasszonytáncon 
összegyűlt pénzből egy olyan telket ke-
restem magamnak, ahol lehetett állatot 
tartani. Mire a gyerekem 10 éves lett, lo-
vunk is lett, és amikor a gyerek kirepült, 
a ló megmaradt, én pedig lovagoltam to-
vább. Egyedül azonban nem annyira jó, 
így csatlakoztam először a veresegyházi 
huszárokhoz, majd a mogyoródiakhoz – 
fejtegette Váradi Imre.

– Családgondozóként deviáns gyere-
keknek szerveztem lovas tábort a 90-es 
években. Lovagolni nem tudtam még ak-
kor, úgyhogy elmentem leckéket venni, és 
valami megérin-
tett – emlékezett 
vissza Hornyák 
Gábor. – A hu-
száréletben pedig 
az egyenruha is 
vonzott: mindig 
is szerettem uni-
formisban lenni. 
A ’48-as mente 
szerintem a leg-
szebb egyenruha, 
a monarchia kori 

elegáns, a Horthy-időszaké pedig prak-
tikus. Mindegyikben megvan a szépség. 

A közösség vonzereje
– Amióta a lányom megszületett, csak a 
lovak érdeklik, nem volt más választá-
som, lovas ember lettem én is, immár 25 
éve. Egyedül nem jó lovagolni, kerestem 
hát a megfelelő társaságot, amit itt talál-
tam meg. Nagyon örülök, hogy nemcsak 
együtt lovagolunk, hanem értéket adunk 
át, például a gyerekeknek, akikhez köze-
lebb kerül a március 15-i ünnepély azzal, 
hogy látnak minket – tette hozzá Kovács 
Ferenc. – Minden évben ott vagyunk az 
óvodában, és egyszer, amikor nem tud-
tam elmenni, az egyik ovis emlékezetből 
lerajzolt engem.

– Gyerekkoromtól vonzódom én is a 
lovakhoz, de csak felnőttként kezdtem 
lovagolni – folytatta Sipos Imre. – Sokat 
lovagoltam egyedül, mielőtt találkoztam 
volna a Sándor huszárokkal. A jó közös-
ség hozott ide, és az is tart itt. Olyan szak-
mai munkát végzünk, amelynek során 
az ember képezheti magát mind törté-
nelmileg, mint lovaglástechnikailag. Egy 
együttműködő huszárló kiképzése rend-
kívül nehéz és hosszadalmas munka. A 
kötelékben való lovaglás, az ágyú dörgés 
és puskaropogás alatti nyugodt viselke-
dés a ló részéről olyan összetett lovagló-
tudást igényel, amit még csak elképzelni 
sem tud az, aki nem próbálta. 
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A koronavírus-fertőzésen átesettek nagyjából 
harmada azt tapasztalja, hogy az egészsége nem 

a régi a betegség óta. Hiába negatív már a teszt, 
megmaradt a köhögés, a légszomj, a magas pul-

zusszám, nem tértek vissza az ízek és a szagok, 
esetleg fáradtság, depresszió, koncentrálási prob-

lémák nehezítik a mindennapjaikat.

betegsége is van, emellett mellkasi fájdal-
mat, rendetlenszívverés-érzést tapasztal, 
haladéktalanul jelezze kezelőorvosának. 
Ezek szintén olyan panaszok, amelyek 
orvosi kezelést igényelnek.

Idegrendszeri, mentális 
panaszok
A Covid-19 betegség a központi és a kör-
nyéki idegrendszert is megtámadhatja. 
Súlyos esetben azonnali orvosi kezelést 
igénylő stroke vagy szintén kezelést szük-
ségessé tevő polyneuropathia is kialakul-
hat.

A fertőzés a mentális egészségre is 
hatással van. A mentális problémák 
gyakorisága Covid-19-en átesettek kö-
rében kifejezetten megnőtt, szorongás,  
depresszió, alvászavar és úgynevezett 
„brain fog” – vagyis lomha, tompa, ne-
hézkes gondolkozás (úgynevezett „kö-
dös agy”) jelentkezhet. Ezek mindegyike 
jelentős életminőség-romláshoz vezet-
het. Brain fog esetén B-vitamin-komp-
lex szedése, vagy ginkgo biloba kivonat 
alkalmazása lehet hatásos. Enyhébb al-
vászavar esetén önmagában alkalmazva 
a vény nélkül kapható melatonint a ku-
tatások 70%-ban találták hatékonynak. 
Tartósan fennálló probléma esetén érde-
mes pszichiáter segítségét kérni.

Ők az úgynevezett poszt covid szind-
rómával küzdenek, ami alatt a betegség 
kezdete utáni négy héten túl elhúzódó, 
késői maradványtüneteket, károsodáso-
kat értjük. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint hajlamosíthat rá a súlyosabb lefolyá-
sú betegség, illetve meglévő társbetegség 
is, mint például krónikus szív-és ér-
rendszeri vagy légúti betegségek, anyag-
csere-betegségek, amelyek egyébként 
mind-mind a covid-infekció kockázati 
tényezői között is szerepelnek.

mégis mit lehet tenni, ha az embernek 
poszt covid szindrómára utaló panaszai 
vannak?

Neurológiai tünetek
Szédüléses panaszok esetén, és ha gon-
dolkodását lassabbnak, tompábbnak érzi, 
kúraszerűen szedett B1-, B6-, B12-vita-
minokat tartalmazó komplex készítmény 
lehet segítségére. Ez a vitaminkomplex 
szintén javasolt szaglás- és ízvesztés, nem 
múló ízlelés- és szaglászavar esetén is. 
Ilyen esetben meg lehet próbálkozni az 
úgynevezett szaglás- és íztréninggel is. 
Ennek során naponta háromszor három-
féle egy ismert, jellegzetes íz kóstolása 
és illat szagolgatása javasolt, ötnaponta 
ismételve. Narancs fogyasztása, fahéjas 
ételek fogyasztása (például fahéjas fánk, 

fahéjas palacsinta, esetleg kávé fahéjjal) 
szintén elősegítheti a regenerációt.

Tüdő-érintettség esetén
Amennyiben a poszt covid szindróma 
a tüdőt érinti, úgy a legfontosabb tüne-
tek a nehézlégzés, a mellkasi fájdalom 
és a köhögés lehetnek. Ezek hátterében 
a tartós gyulladás okozta tüdőszöveti 
és kislégúti károsodások állnak, amit a 
mellkasi és légzőizmok átmeneti vagy 
maradandó gyengesége is kísérhet. Ha 
ön ezeket a komoly tüneteket vagy ezek 
valamelyikét észleli magán, jelezze házi-
orvosának, aki poszt covid ellátóhelyre 
irányíthatja szükség szerint, vagy eset-
leg közvetlenül is az adott tüdőgyógyá-
szati szakorvosi ellátásra utalhatja, ahol 
a megfelelő protokollok alapján kaphat 
komplex kezelést.

Szív- és érrendszeri problémák
Sajnos a szív- és érrendszeri alapbeteg-
ségben szenvedő pácienseknél (például 
krónikus szívelégtelenség) gyakoribbak 
a Covid-19 okozta szív-érrendszeri szö-
vődmények is, mint például szívritmus-
zavar, de akár a betegség következménye-
ként szívinfarktus is bekövetkezhet. Ezért 
ha ön átesett a Covid-19-en, akár tünet-
szegényen is, és esetleg kardiológiai alap-

A poszt covid 
szindróma

egészség
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A húsvét ünnepére való lelki 
felkészülés hamvazószerdán 
veszi kezdetét. Ezen a napon 
az Anyaszentegyház arra em-
lékeztet minket, hogy „porból 
lettünk és porrá leszünk”. Ez 
képes beszéd, ami arra akarja 
felhívni a figyelmünket, hogy 
létezésünk okát nem önma-
gunkban hordozzuk, nem 
szükségszerű a létünk. A Te-
remtő Isten alkotott minket, 
ingyenes szeretetből. Azt is 
tapasztaljuk magunkban, 
hogy sokszor megkísért az 
önzés, amit vallásos szóhasz-
nálatban bűnnek nevezünk. 
A bűneink súlyát csak Jézus 
tudja levenni rólunk. Ő az, 
aki meghalt a bűneinkért a 
keresztfán, és feltámadt a ha-
lottak közül. Az ő üres sírja, 
húsvét hajnala óta, annak 
jele, hogy az élet győzött a 
halál felett. Az őszinte bűn-
bánatban tudunk megnyílni 
az élet, vagyis Krisztus előtt. 
A húsvétot megelőző bűnbá-
nati és felkészülési időszakot 
magyarul nagyböjtnek ne-
vezzük, de a latin elnevezés 
ennél sokkal egyszerűbb: 

Közeledik a hamvazószerda 
és a böjti időszak. Az ezzel az 
időszakkal kapcsolatos leg-
fontosabb kérdéseket tettük 
fel Hugyecz Janó atyának. 
Hogyan böjtöljünk? Mióta böj-
tölnek az emberek? Mi a böjt 
lényege, milyen lelki folyama-
tokat táplál? 

HIrdeTés

„negyvennap”, vagyis csak az 
időtartamot jelöli. A magyar 
elnevezésen nem is kell any-
nyira meglepődnünk, hiszen 
Jézus feltámadásának napját 
„hús-vét”-nak nevezzük, míg 
más népek a feltámadásról 
nevezték el az ünnepet. Azért 
nem kell emiatt szomorkod-
nunk, és a húsvéti sonkát is 
örömmel és hálás szívvel fo-
gyaszthatjuk majd el a böjtöt 
követő nagy ünnepen.

A böjt olyan szokás, amely 
sok vallásban jelen van, a 
jelentése más és más, de 
közös bennük, hogy az em-
ber valami értékes dologról 
lemond, hogy ezzel nevelje 
önmagát. Mi, keresztények, 
Jézus tanítása alapján, azért 
böjtölünk, hogy ezzel a tes-
tünket is emlékeztessük 
arra, hogy meg kell halnunk 
a bűnnek (önzésnek), és ál-
dozatot kell hoznunk, ami 
a krisztusi szeretet egyik 
legfontosabb jellemzője. 
Elődeink főleg az étkezés te-
rületén vállaltak különböző 
lemondásokat, mert megta-
pasztalták ennek jótékony 

böjti szokások
hatását a testre és a lélekre 
egyaránt, és ez számunkra is 
érvényes. Modern világunk-
ban számos egyéb dologról 
lehet lemondani: tévé, inter-
net, közösségi oldalak stb. A 
böjt soha nem lehet öncélú. 

A felszabadult időt érdemes 
felhasználnunk arra, hogy 
ápoljuk a személyes emberi 
kapcsolatainkat, valamint 
imádkozzunk és olvassunk, 
vagyis képezzük magunkat. 
Az önmagunk felett aratott 
apró győzelmek formál-
nak bennünket, és képessé 
tesznek arra, hogy figyel-
mesebbek és türelmesebbek 
legyünk egymáshoz. Ebben 
az időszakban érdemes ön-
magunkba néznünk, hogy 
hol van szükségünk válto-
zásra, hogyan lehetünk egy-
re jobb emberek. Érdemes 
úgy tekinteni a nagyböjtre, 
mint egy jó és hasznos le-
hetőségre, amit kár lenne 
elszalasztani.

Hitélet

ÜGYVEZETŐI ASSZISZTENS pOZÍCIó
2008-ban alakult, azóta dinamikusan fejlődő, külföldi partnerekkel 

dolgozó, 2015-ben az év vállalkozásának választott kiállításépítő 
cég ügyvezetői asszisztens munkakörbe keres munkatársat.

Az alábbi feladatokban számítunk rád:
•  az ügyvezetői döntések előkészítése: folyamatok, feladatok nyo-

mon követése, státuszjelentés 
•  kapcsolattartás belföldi / külföldi ügyfelekkel, partnerekkel, be-

szállítókkal (írásban és szóban)
•  munkatársak külföldi kiküldetéseinél történő együttműködés 

(szállás, kiutazás megszervezése)
•  kiállítási helyszínen igénybe vehető szolgáltatások lehetőségeinek 

felkutatása

Csatlakozz a csapatunkhoz, ha
•  erős Microsoft Office felhasználói szintű ismereted van
•  talpraesett és agilis a személyiséged
•  probléma megoldó képességed inkább erős, mint átlagos
•  nem riadsz vissza a külföldi utaktól, és rugalmasnak tartod Magad

Előnyt jelent számodra, ha:
•  angol,vagy német nyelvtudással rendelkezel
•  B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin birtokában vagy

Miért válassz minket:
•  mert változatos munkát és európai szintű bérezést biztosítunk
•  mert nálunk folyamatos fejlődés, sokféle kihívás, és sikerélmények 

várnak
•  mert biztosítunk utazási lehetőséget Európa különböző pontjaira
•  mert dinamikus csapatban dolgozunk

Jelentkezés: „maxdesign.hu@gmail.com” e-mail címen. 
A tárgymezőben tüntesd fel: „Ügyvezetői  asszisztens“.

MAX DESIGN EXHIBITION KFT.
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Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk, hogy 2022. január 1-től az 

alábbiak szerint alakul  
 

 

 

 

 

 
 
 

Az ügysegédet ennek megfelelően ezeken a 
napokon kereshetik fel 2022. első félévben:  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 
30/119-8181-es telefonszámon.  

Mogyoród nagyközség  
települési ügysegéd ügyfélfogadása: 

MINDEN HÉTFŐN 
9:00 és 12:00 óra között 

a Mogyoród, Dózsa György út 33. szám alatti 
önkormányzati helyiségben 

 
 

 
február 7. 
február 14. 
február 21. 
február 28. 
március 7. 
március 21. 
március 28. 
 

április 4. 
április 11. 
április 25. 
május 2. 
május 9. 
május 16. 
május 23. 

május 30. 
június 13. 
június 20. 
június 27. 
július 4. 
július 11. 
július 18. 
július 25. 
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Ajánló

Szent Korona-installáció a Főtéren
A korona installációt a Székelyudvarhe lyi 
Rotary Club és a Hungarikum Bizottság 
támogatásával készítette el Elekes Gyu-
la erdélyi zománcművész 2021 augusz-
tusában. Először Erdélyben le he  tett 
megcsodálni, majd útnak indult Ma-
gyarországon. Elsőként Baján, majd Szek-
szárdon állították fel, és számos te lepülés 
után most Mogyoródra érkezik március 
1. és március 15. között. Az installáció a 
magyar Szent Korona na gyított mása, az 
eredeti fotókat, méreteket felhasználva 
készült.

A kívül-belül bejárható építmény 
szilárd, stabil, időtálló szerkezet. A váza 
alumíniumból és polikarbonátból ké-
szült. A felső része a koronát min tázza, 
an nak zománcképei színes üveg ablak-
ként működnek: különleges látványt 
nyújt, ahogy a nap átsüt rajtuk. A szer- Fo
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kezet kör formája egy szentélyt idéz 
meg. Az installáció fala műanyag, belső 
felületein információs anyag szerepel a 
zománcképeken szereplő személyekről, 
a korona általános történetéről. A külső 
falakon pedig a koronával megkoronázott 
királyok névsora, portréik láthatók.

– A történelmi hagyomány szerint 
I. István király 1038. augusztus 15-
én a Szent Korona képében felajánlja 
Magyarországot Szűz Máriának. 
Ezzel elkezdődött az a történelmi 
folyamat, amelynek során a Magyar 
Királyság ko ronázási ékszeréből a 
magyar álla mi ság jelképe lett. Hi-
szem, hogy az igaz magyar Szent 
Korona összetart minket – fo gal-
mazott Elekes Gyula. – Több éven 
keresztül egy nagysikerű gyer mek-
foglalkozás, a korona mo dellezés 

so rán meglepődve ta pasz taltam, hogy a 
kartonból készült ko rona festegetése, mo-
del le zése a fel nőt teknek is milyen nagy 
él mény. Így szü letett meg az ötletem, 
hogy egy fel nőtteknek is érdekes, figye-
lem fel keltő, ismerethordozó épít mény 
szülessen.

HIrdeTés
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