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VÁLTOZÁSOK 
MOGYORÓDON



Annyi jelentős és életünket meghatározó esemény történt az elmúlt két  
  hónapban, hogy kiválasztani is nehéz, melyik témát ajánljam �gyelmükbe 
    az augusztusi lapszámunkban. Kezdve az országban lévő változásokkal, 

a folyamatos áremelkedésekkel, az adózási törvények szigorításával, és még meg 
sem kaptuk az első áram- és gázszámlákat, amelyek bizonyára kellemetlenül fog-
nak érinteni sokunkat. 

Közben Mogyoródon immár a negyedik intézményvezető adta vissza a megbízá-
sát, a helyük betöltése folyamatban van. 

Mindeközben fantasztikus dolgok is történnek a faluban: két év kényszerszünet 
után ismét megünnepelhettük a Szent László-hetet, remek alkotások érkeztek a Pe-
tő�-pályázatra, és Mogyoród szépítői, Pásztor Julianna, Dráb Orsolya és Juhász Éva 
Leopoldina ismét csodás alkotásokkal, rendezvényekkel színesítették a napjainkat. 
Együtt ünnepeltük a Pisokmáji Kertbarát Körrel a 35. évfordulójukat, és tapsoltunk 
a gyermekeinknek az oratórium zárórendezvényén.

Kezdetét vette egy fontos beruházás, a Borvirág utca felújítása, amelyet az Ön-
kormányzat saját forrásból �nanszíroz, és döntés született arról is, hogy rendőrségi 
feljelentést tesznek a nagy port kavart klastromdombi építkezés miatt.

Két különleges �atalembert is bemutatunk a mostani lapszámban: Tadics Attila, 
az Év Köztisztviselője bevezet minket az anyakönyvi nyomozás rejtelmeibe, Sza-
kács Botondra pedig a sportsikerei miatt lehetünk büszkék: mindössze 16 éves, de 
már világbajnokságra készül!

A cikkek között elrejtve található még egy fontos téma, amelyre mindenki �-
gyelmét szeretném felhívni: a szűrővizsgálatok jelentőségére. Sokaknak nem volt rá 
sem ideje, sem lehetősége az elmúlt évek járványos idejében, ennek azonban nem 
kell mindig így lennie, aki abbahagyta, annak épp ideje visszatérni a rendszeres 
szűrésekhez, aki pedig még nem kezdte el, annak itt a lehetőség, hogy belevágjon. 
Mert hiába történik akármennyi jó vagy rossz dolog körülöttünk a világban, csak 
akkor tudunk örülni nekik, vagy szomorkodni rajtuk, ha meg is érjük őket. Az 
egészségnél nincs fontosabb, vigyázzunk rá!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD
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FONTOS TUDNIVALÓK

Segélyhívás: 112
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Közérdekű

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

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

Csányi József  +3630/958-1624
mogyoródi körzeti megbízott rendőr:  
Mogyoródi polgárőrség:  +3630/921-8276, +3630/208-5468
 +3670/337-0980 

Kukukkhegyi Polgárőrség: +3620/980-0095

Kistarcsai Rendőrőrs: +3628/470-801 (munkaidőben)

Gödöllői Rendőrkapitányság (0–24): +3628/524-600, +36/28-524-630

Önkéntes Tűzoltók:  mogyorodote@gmail.com

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

Szennyvízszippantás: +3620/934-9972

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

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

Közvilágítási hibabejelentés:  https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

Centrál Takarék Bank:  +3628/540-800 (H, Sz, P) 

Kurucz Mária: +3630/525-3643 

Mészáros Gusztáv: +3630/964-7032

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

Polgármesteri Hivatal: +36/28-540-716 
Dózsa György út 40. +3630/663-9801
Személyes ügyfélfogadás: Hétfő: 8–12 óráig
(igazgatási és műszaki ügyekben)   13–18 óráig
(adó, igazgatási és műszaki ügyekben) Szerda:  13–16 óráig
Ügyfélszolgálati iroda 
nyitvatartási ideje: Hétfőtől 
Lehetőség van: általános  csütörtökig: 8–12 óráig
tájékoztatásra, lakcímbejelentésre,    13–15 óráig
nyomtatványigénylésre, iratleadásra. Péntek: 8–11 óráig

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

Mogyoród KSK – Farkas Tamás +3630/914-9988

Szent László Általános Iskola +3628/540-425

Pillangós Óvoda +3630/663-9813

Gesztenyés Óvoda +3630/663-9812

Laura Vicuna Katolikus Óvoda +3630/542-9463

Falugazdász: Kurucz István  +36207288-7400

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

Kéményseprő 1818
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Dr. Kamarás József Egészségház Mogyoród, Fóti út 18.

Dr. Fekete Ildikó (háziorvos): 

Telefonszám: 
+3630/934-3118, 
+3628/440-058
e-mail: 
drfekete@mogyorodegeszseghaz.hu

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

Dr. Hézinger Lajos (háziorvos): 

Telefonszám: 
+3630/238-1483
+3628/440-057
e-mail: 
drhezinger@mogyorodegeszseghaz.hu

 

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

Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia 
(gyermekorvos): 
Telefonszám: 
+3630/663-9844 
+3628/999-600/103-as mellék
e-mail: mogyorodgyermek@gmail.com, 
gyermekorvos@
mogyorodegeszseghaz.hu

Rendelési idő: 
Hétfő: 9–12 óráig
Kedd: 14–17 óráig
Szerda: 9–12 óráig
Csütörtök:  12–15 óráig
Péntek: 9–12 óráig
Egészséges tanácsadás az előjegy-
zés szerint: H, SZ, P: 8–9 óráig 
 Cs: 10–12

Dr. Szilágyi Emese
(fogorvos)
2-es számú körzet

Telefonszám: 
+3628/741-887

 

Rendelési idő: 
Hétfő: 7–13 óráig
Kedd: 10–16 óráig
Szerda: 7–13 óráig
Csütörtök: 10–16 óráig
Péntek: 7–13 óráig 

Dr. Nagy Dezső (fogorvos)
1-es számú körzet
Telefonszám: 
+3628/741-889

Rendelési idő: 
Hétfő: 12.30–18.30 óráig
Kedd: 7.30–13.30 óráig
Szerda:   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

Kígyó Gyógyszertár +3628/440-158 
Gödöllői út 18.  +3630/952-5731
H–P: 8–19, Szo: 8–12 kigyomogyorod@gmail.com

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
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A hónap témája

VÁLTOZÁSOK 
MOGYORÓDON
Nagy változások történtek két hónap alatt mind az országban, mind Mogyoródon. Átala-
kították a kisvállalkozók adózását, feltételekhez kötötték az árstopos áram- és gázdíjat, 
valamint az olcsóbb üzemanyag vásárlását is. Mogyoródon távozott három intézményve-
zető, kettőnek az utódját már meg is találták.

Alaposan átformálta vilá-
gunkat ez a nyár. Július ele-
jén kiderült: úgy alakítják át 
a kisvállalkozók kedvezmé-
nyes adózását, hogy azt jó-
val kevesebben tudják majd 
igénybe venni, a legtöbb katás 

vállalkozónak új, az eddigi-
nél költségesebb adózást kell 
választania. A változtatások 
lényegét Morvai Natália adó-
szakértő foglalta össze a Mo-
gyoród Mának, és nagy sikerű 
élő adást is tartott a témában, 
amely visszanézhető a Face-
book- oldalunkon és a You-
Tube csatornánkon.

Ezután a kor-
mány bejelen-
tette, hogy csak 
bizonyos fo-
gyasztás alatt jár 
a csökkentett 
áram- és gázdíj. 

– Aki az átlagfogyasztás fe-
lett fogyaszt, annak gondos-
kodnia kell arról, hogy csök-
kentse a fogyasztását, vagy 
keressen annyi pénzt, hogy ki 
tudja �zetni az átlagfogyasz-
tás fölötti részt – jelentette ki 
Orbán Viktor miniszterelnök 
a Kossuth rádióban. 

Majd az üzemanyagárak 
borzolták a kedélyeket: július 
30-tól ugyanis csak magán-
személyek tankolhatnak 480 
forintért. Emiatt minden bi-
zonnyal további áremelkedé-
sek várhatók.

Mogyoródi exodus
Mindeközben Mogyoródon 
is egymást érték a változások: 
alig búcsúztattuk el Marosán 
Lászlót, a Művelődési Ház 
vezetőjét, kiderült, hogy a fő-
építészünk, Marsalné Kovács 
Judit nem kívánja meghosz-
szabbítani 2022. június 30-án 
lejáró szerződését. Ezután az 
augusztus végén induló Nap-
raforgó Bölcsőde intézmény-
vezetője jelentette be, hogy 
egészségügyi állapota miatt 

nem tudja tovább betölteni a 
pozícióját. Végül a Pillangós 
és Gesztenyés Óvoda ma-
radt vezető nélkül: Szikszai 
Éva 14 év után nyújtotta be 
a felmondását. Szerencsére a 
három távozó vezetőből kettő 
helyére rekord gyorsasággal 
érkezett új munkatárs.

Tempfli M. Szilárd, 
az új főépítész
2022. július 1-jétől így új fő-
építészünk lett Temp�i M. 
Szilárd személyében. Szilárd 
2012-ben szerezte meg a 
diplomáját a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 
Építész-
mérnöki 
k a r á n , 
és azóta 
is aktív 
tervező-

ként működik, emellett mű-
szaki ellenőri és építésügyi 
műszaki szakértői feladatokat 
is ellát. Korábban kormány-
hivatalban és építésfelügyeleti 
hatóságnál is dolgozott, tehát 
a szakma több területén is 
vannak tapasztalatai. A leg-
aktívabb mégis a tervezésben, 
Mogyoródon is több lakóház 
az ő elképzelései nyomán 
épült. 

– Tervezőként a lakóházak, 
társasházak, lakóparkok és 
közintézmények a fő pro�lom. 
Fiatal korom ellenére büszkén 
mondhatom el, hogy Fóton 
például egy négy csoportos, 
100 férőhelyes óvodát, illetve 
egy másik településre egy 16 
tantermes iskolát is tervez-
tem. A legközelebb az ‚56-os 
emlékművek állnak hozzám, 
amelyeket Nógrád megyé-
be, Legéndre, Alsópeténybe, 
Nőtincsre és Nógrádsápra 
álmodtam meg. Itt sokkal na-
gyobb volt a szabadságom, és 
kiélhettem a kreativitásom – 
fejtegette Szilárd. – 2016-tól 
Fóton dolgoztam, kezdetben 

a főépítész segédjeként, majd 
2018-ban letettem a főépítészi 
vizsgát, és azután főépítész-
ként működtem ott 1,5 évet. 
Mogyoródot ekkor ismertem 
jobban meg, illetve az egyre 
több helyi megbízásom révén. 
Örömmel jöttem ide főépí-
tésznek. Tisztában vagyok a 
települést leginkább foglal-
koztató kérdésekkel, a nemrég 
bevezetett építési tilalommal. 
Elkötelezett vagyok a műem-
lékvédelem iránt, a diploma-
munkámat is ezen a területen 
készítettem, a most készülő 
doktori disszertációm pedig 
a magyar királyi honvédségi 
laktanyák építészetelméletéről 
szól. Szeretem és fontosnak 
tartom az épített örökséget, 
ugyanakkor azt vallom, hogy 
egy településnek fontos, hogy 
növekedni tudjon, ha emellett 
lakható és fenntartható is tud 
maradni. Fontosnak tartom, 
hogy egy település magán 
viselje az adott kor építészeti 
jellegzetességét, ettől lesz szí-
nesebb és értékesebb, a régi 
korok hagyatékának megőr-
zése mellett. Az építési tilal-
mat épp ezért szeretném majd 
felülvizsgálni.

Ennél azonban többet is 
tervez: a lakosságot is bevon-
ná a településfejlesztési folya-
matokba.

– Fontos, hogy olyat tervez-
zünk, arra haladjunk, ami a 
lakosságnak is megfelel, épp 
emiatt szeretnék építészeti 
esteket szervezni – mint azt 
Fóton is tettem – , ahol a la-
kókkal együtt beszélnénk át 
a település fejlődésével és jö-
vőjével összefüggő fontosabb 

kérdéseket, amelyeket majd én 
a testület elé viszek – fejtegette.

Pintér Krisztina, a 
bölcsőde új vezetője
Körmöczi Krisztina felada-
tait helyettese, Pintér Krisz-
tina veszi át. 

– Eredetileg a kereskedelem-
ben dolgoztam, de nem tud-
tam kiteljesedni. Három gyer-
mekem van, és mivel nagyon 
szeretem a kicsiket, gyakran 
vállaltam 
mellette 
bébiszit-
terkedést. 
Így szüle-
tett meg 
az ötlet, 
h o g y 
kisgyer-
mekgondozó legyek, és eleve 
az akkor már működő főis-
kolai képzésre iratkoztam be, 
amely pedagógusi diplomát 
is ad. Veresegyházon, a Me-
seliget Bölcsődében dolgoz-
tam öt évet, majd Budapestre 
a XVII. kerületbe kerültem. 
Erdőkertesen lakom, Mo-
gyoród sokkal közelebb van 
hozzám, így nagyon örültem, 
hogy ide szerződhettem. Kis-
gyermeknevelőnek jelentkez-
tem, de Krisztina felajánlotta 
a helyettesi pozíciót. Arra 
nem számítottam, hogy intéz-
ményvezető leszek – fejtegette. 
– Készen kaptam az bölcsődét, 
de ez nem jelenti azt, hogy 
most nincs sok munkám! Az 
átadás-átvételhez leltárt ké-
szítünk, intézem a hiányzó 
engedélyeket, és tanítom be a 
három kollégát, hogyan dol-
gozzanak csoportban.

A bölcsőde augusztus 22-
én nyitja meg a kapuit, hu-
szonhat gyereket fogadnak 
két csoportban. Az egyik cso-
port a két év felettieké lesz, a 
másik a kisebbeké. A leg�a-
talabb bölcsis 13 hónapos, a 
legidősebb 2,5 éves lesz.

– Nemcsak intézményve-
zető leszek, hanem csoportot 
is viszek majd, a kisebbiket. 
Négy kisgyermeknevelővel 
és két dadussal osztjuk meg a 
munkát, csúsztatott munka-
rendben – magyarázta. – A 
bölcsőde nemcsak gyermek-
megőrző, az a célunk, hogy a 
kicsik fejlődjenek is, és emel-
lett jól érezzék itt magunkat. 
Szoros kapcsolatot szeretnénk 
a szülőkkel, a családlátogatá-
sokon már megismertük őket, 
ám reggelenként az átadásnál 
is szeretnénk némi informá-
ciócserét, például, hogy aludt 
a gyermek, milyen a kedve. 
A beszoktatás folyamatosan, 
sávosan fog történni. Az a ta-
pasztalat, hogy a kisebbeknek 
könnyebben megy, de biztos 
vagyok benne, hogy végül 
mindenki megtalálja majd a 
helyét.

Távozik Szikszai Éva
Szikszai Éva tizennégy éve 
dolgozott óvónőként Mogyo-
ródon, és 2020 tavaszától látta 
el a Pillangós Óvoda és Gesz-
tenyés Tagóvoda intézmény-
vezetői feladatát. Kinevezése 
2022. augusztus 15-ig szólt. A 
képviselő-testületnek törvény 
szerint lehetősége lett volna 
a kinevezést pályázat nélkül 
további három évre meghosz-
szabbítani, a másik opció pe-

dig az intézményvezetői pá-
lyázat kiírása volt. A testületi 
döntésig rögös út vezetett, a 
vélemények megoszlottak a 
tekintetben, hogy pályázat ke-
rüljön kiírásra, vagy a testületi 
döntést követően maradjon 
Szikszai Éva a vezető. Több 
ülésen napirenden szerepelt 
az óvoda ügye. A döntés a ter-
vezetthez képest elhúzódott, a 
bizonytalanná vált helyzetben 
pedig Szikszai Éva július 18-
án benyújtotta felmondását. 
Vele együtt összesen kilenc fő 
távozik az óvodából. 

– A Mogyoródi Pillangós 
Óvodában és Gesztenyés Tag-
óvodájában szeptember 1-jén 
megkezdődik a 2022/23-as 
nevelési év. A nyár folyamán 
folyamatosan töltjük be az 
üres álláshelyeket, amelyekre 
szakképzett kollégák jelent-
k e z t e k . 
A u g u s z -
tus elejétől 
t a g ó v o -
d a - v e z e -
tő segíti a 
s z a k m a i 
fe ladato-
kat, szept-
e m b e r 
5-től pedig, miután lezárul 
az óvodavezetői pályázat, a 
leendő intézményvezető is 
megkezdi munkáját. A képvi-
selő -testülettel karöltve azon 
dolgozunk, hogy nagyközsé-
günk óvodái ismét a kiszá-
mítható, biztonságot nyújtó, 
gyermekközpontú nevelést 
közvetítsék a családok felé – 
fogalmazott az üggyel kap-
csolatban Paulovics Géza 
polgármester.Morvai Natália

Tempfli M. 
Szilárd

Pintér Krisztina

Szikszai Éva
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Művelődési ház   Miután a Juhász Jácint Művelődési Ház –  
Könyvtár igazgatója felmondott, ideiglenes jelleggel a polgár-
mester irányítja az intézményt. Emellett döntöttek arról, hogy 
pályázatot írnak ki az intézményvezetői állás betöltésére, ami 
azonban lapzártánkig még nem történt meg. (240/2022)

Üzemeltetési költségek   Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felkérte Körmöci Krisztina böl-
csődevezetőt, Zachár Zsolt ügyvezetőt, Bíró Péter ügyvezetőt, 
hogy dolgozzák ki az új helyszínek, úgymint Szent László Em-
lékhely és Látogatóközpont, Természetes Energiaállomás, mezít-
lábas ösvény, Kilátó, Napraforgó Bölcsőde üzemeltetésével járó 
feladatokat és költségeket. (242/2022)

Testvértelepülési látogatók   Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Santa 
Lucia di Piavé-ből érkező delegáció Mogyoródon tartózkodá-
sának programját támogatja és annak költségeinek meg�zetését 
magára vállalja (bruttó 463 675 forint – a szerk.), �gyelembe véve 
a 2019-ben létrejött testvértelepülési megállapodásban meghatá-
rozott irányelveket. (246/2022)

Beszámolók elfogadása   Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Mogyoród 1074 
Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló (252/2022), a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2021. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. (253/2022)

Étkezési díjak   A Pénzügyi Bizottság módosítását elfogadva 
úgy döntöttek, hogy a Mogyoród Nonpro�t K�. üzemeltetésé-
ben lévő főzőkonyha által készített étkeztetés térítési díja 2022. 
szeptember 1-jétől módosul: az iskolai gyermek ebéd 364 forint, 
a felnőtt ebéd 1080 forint lesz. (254/2022)

Sajátos igény   Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Mogyoródi Pillangós Óvoda vezetőjének 
az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek ellátásával kapcso-
latos tájékoztatását megismerte és tudomásul vette. (255/2022)

Közterületek elnevezése   Bővültek Mogyoród utcái, újabb 
területeket csatoltak a Bajcsy-Zsilinszky úthoz, a Berekakácos 
utcához, a Berektető úthoz, a Béke úthoz, a Bocskai úthoz, a 
Borsó úthoz, a Borvirág úthoz, a Dózsa György úthoz, az Erdő-
alja utcához, a Glóbusz utcához, a Gödöllői úthoz, a Homoktövis 
utcához, a Jégvirág úthoz, a Körtefa utcához, a Középső Homoki 
utcához, a Munkácsy úthoz, a Napraforgó utcához, a Nyulas út-

az önkormányzatnál
hoz, az Őzike úthoz, a Pető� Sándor úthoz, a Pincesor úthoz, a 
Ródi utcához, a Somlói úthoz, a Salamon király térhez, a Szánkó 
úthoz, a Szántó utcához, a Tölgyes utcához (256/2022), illetve 
az az Am�teátrum Lakásépítő K�. tulajdonában álló, 4503/4; 
4503/9; 4503/16; 4503/20; 4503/24; 4503/32; 4503/37 és 4503/38 
helyrajzi számok alatti közforgalom elől el nem zárt magánuta-
kat Nyárfa utcának és Szent Jakab útnak nevezte el. (257/2022)

Hungaroring-parkoló   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegé-
szítést elfogadva úgy dönt, hogy hozzájárul a Mogyoród, 4594, 
4595, 4598, 4599 hrsz. alatti ingatlanok HUNGARORING Sport 
Zrt. általi és a Formula–1 Magyar Nagydíj zavartalan lebonyo-
lítását segítő ideiglenes és ingyenes, a Hungaroring felelőssége 
mellett igénybevételéhez (szervezési, logisztikai, közbiztonsági, a 
Hungaroring területéről kiszoruló látogatói gépjárművek ideig-
lenes elhelyezésének stb. céljára). Amennyiben nem vis maior 
esetben grátisz parkolóként kerül felhasználásra a terület, úgy a 
bérleti díja az adott három napra; péntekre, szombatra, vasár-
napra 1 000 000 forint + áfa. (259/2022)

Gallyazási munkák   A képviselő-testület a Mogyoród Nagy-
község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokon 
áthaladó kis- és középfeszültségű hálózat biztonságos üzemelte-
téshez szükséges gallyazási, illetve kertészeti munkálatok elvég-
zésére szerződést köt Ámon Gergely Tamás egyéni vállalkozóval 
2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 14-ig. (260/2022)

Kilátó fejlesztés   Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Makovecz Alapítvány ál-
tal támogatott Szent László Kilátó és Kápolna fejlesztési munkái 
(Projekt) során az 105 600 000 forint összegű kormányzati támo-
gatásból megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatban, az alábbi 
főbb munkákat kívánja megvalósítani:
a) a Mogyoród, 0195/7 hrsz. alatti magántulajdonban lévő terü-
letből 460 m hosszon, 8 m szélességben helyi közút kiszabályo-
zása és önkormányzati tulajdonba vétele a tulajdonossal történő 
megállapodás vagy kisajátítás útján;
b) az a) pont szerinti és a jelenlegi kijárt út burkolattal ellátása, 
a védett erdő határán kerékpáros sorompó létesítése, valamint a 
vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció készíttetése és enge-
délyeztetése;

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap-
csolatos feladatok; 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, 
járványügyi ellátás (265/2022),
5) a Mogyoródi Pillangós Óvoda törzskönyvi nyilvántartás ada-
tai az alábbi kormányzati funkciókkal egészüljenek ki: 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellá-
tás; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (266/2022),
6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata törzskönyvi nyilván-
tartás adatai az alábbi kormányzati funkciókkal egészüljenek ki: 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások; 045160 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása; 047320 
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek; 072111 Há-
ziorvosi alapellátás; 072311 Fogorvosi alapellátás; 074040 Fer-
tőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás; 082044 
Könyvtári szolgáltatások: 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális ér-
tékek gondozása; 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés; 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; 104042 
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások; 107051 Szociális étkez-
tetés szociális konyhán (267/2022); 096015 Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés köz-
nevelési intézményben; 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődé-
ben, fogyatékosok nappali intézményébe; 104036 Munkahelyi 
étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény-
ben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés. (241/2022)

Döntés a zászlókról   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mogyoródi Pol-
gármesteri Hivatal épületére kitűzendő zászlók: a nemzeti, az 
európai, a mogyoródi, valamint a mindenkori testvértelepülések 
zászlói; illetve Mogyoród valamennyi középületére kitűzendő a 
nemzeti és az európai zászló. (268/2022)

Testvértelepülési szimbólumok   Felkérték a polgármes-
tert, hogy a Turisztikai K�. és a műszaki iroda segítségével járja 
körbe a következő témákat: testvértelepülési szimbólumok elhe-
lyezése a két új körforgalomba, illetve zászló kihelyezése a Kilátó 
kápolnához. (269/2022)

Bizottsági javaslat   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi Bizottság 
javaslatát az ÖB 4/2022.(VI.14.) bizottsági határozat alapján el-
fogadja, és úgy dönt, hogy minden képviselőt és bizottsági tagot 
nyilatkozattételre hív fel. (270/2022)

Év Köztisztviselője   2022. évben az Év Köztisztviselője Díjat 
Tadics Attila, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iro-
da köztisztviselője kapta. (271/2022)

c) Mogyoród, 0198/15 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon te-
reprendezés elvégzését 6 m szélességben és 40 m hosszon,
d) a fejlesztési területen turisztikai célú kiegészítők elhelyezése 
(táblák, szemetesek, játszótér elemek stb., elhelyezése);
f) műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment-feladatok és egyéb 
szükséges szolgáltatások elvégeztetése;
g) az előző pontokhoz szükség szerint közbeszerzési eljárás le-
folytatása. (258/2022)

Vállalkozási szerződés   Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 162/2022. (IV. 25.) határozat 
alapján előkészített szerződés-tervezetet megtárgyalta, és felha-
talmazza a polgármestert a Kaméleon – 98 Bt.-vel a vállalkozási 
szerződés tervezetének aláírására, az egyéb szükséges jognyi-
latkozat megtételére a 2022-2026 Települési Környezetvédelmi 
Program elkészítése céljából. (261/2022)

Nyilvántartások kiegészítése   Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött: 
1) a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartás 
adatai az alábbi kormányzati funkciókkal egészüljenek ki: 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellá-
tás; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellá-
tását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyer-
mekétkeztetés (262/2022),
2) a Mogyoródi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat törzskönyvi 
nyilvántartás adatai az alábbi kormányzati funkciókkal egészül-
jenek ki: 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellá-
tás; 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben; 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (263/2022),
3) a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartás 
adatai az alábbi kormányzati funkciókkal egészüljenek ki: 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások; 074040 
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás; 096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (264/2022),
4) a Juhász Jácint Művelődési Ház–Könyvtár törzskönyvi nyil-
vántartás adatai az alábbi kormányzati funkciókkal egészüljenek 
ki: 

Önkormányzati hírek

A határozatok teljes szövegét az aláb-
bi QR-kód beolvasásával lehet elérni. 
Kód használata: nyissa meg a beépí-
tett kameraalkalmazást kompatibilis 
telefonján vagy táblagépén. Irányítsa 
a kamerát a QR-kódra.

Ez történt júniusban
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Borvirág utca
A képviselő-testület hozzájárult a 
TBK Építő K�.-vel a „Mogyoród, 
Borvirág utca felújítása” tárgyában 
kötött vállalkozási szerződés módo-
sításához, és a kivitelezési munkák-
ra többlet fedezetet biztosított az Ál-
talános tartalék terhére. (274/2022)

A bölcsőde új vezetője
A képviselő-testület a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde intéz-
ményvezető-helyettesének 2022. július 12. napjától az új in-
tézményvezető kinevezéséig, de legfeljebb 2022. december 31. 
napjáig Pintér Krisztinát nevezte ki. (275/2022)

Ágdaráló a Nonprofitnak
Meg�nanszírozták a Mogyoród Településüzemeltető Nonpro-
�t K�. részére fejlesztési célú támogatás keretein belül egy ipari 
ágdaráló beszerzését. (277/2022)

VEKOP fejlesztés 
A Szent László Emlékhely és Látogatóközpont üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök beszerzését a Mogyoród Turisztikai K�. 
�nanszírozni tudja a TOP-Plusz pályázatból. Ugyanebből a 
forrásból jut még egy gondnok/karbantartó alkalmazására. Az 
előterjesztésben szereplő összegből hiányzó 380 000 forintot az 
önkormányzat biztosítja. (278/2022)

Klastromdombi feljelentés
Régészeti lelőhely helyrehozhatatlan károsodását okozó mű-
emlék vagy védett kulturális javak megrongálása ügyében tesz 
feljelentést az önkormányzat a Gödöllői Rendőrkapitányságon 
a klastromdombi építkezés miatt. (291/2022)

Távozik Szikszai Éva
A képviselő-testület mint a munkáltatói jogok gyakorlója
tudomásul vette Szikszai Éva, a Mogyoródi Pillangós Óvoda 
intézményvezető 2022. július 18-án benyújtott kérelmét, és 
hozzájárult az óvodavezető határozatlan idejű közalkalmazotti 

JÚLIUSI DÖNTÉSEK
Sok fontos kérdésben kellett döntést hoznia júliusban a képviselő-testületnek, ezért négy 
alkalommal is összeültek, és még az igazgatási szünet előtti péntek reggelén is folytatták 
a munkát. Dönteniük kellett a megüresedett intézményvezetői pozíciók betöltéséről, a 
klastromdombi építkezés miatt tett feljelentésről, és az önkormányzati intézmények téli 
fűtéséről.

jogviszonyának 2022. augusztus 15. napjával, közös megegye-
zéssel történő megszüntetéséhez. (282/2022) Eldöntötték, hogy 
augusztus 1-jén pályázatot írnak ki az óvoda vezető feladatai-
nak ellátására. Az új óvodavezető kiválasztásáról egy szakmai 
bizottság fog dönteni, amelyben a szülők delegáltja is jelen lesz. 
(284/2022)

Madéfalvi hagymafesztivál
Mogyoród testvértelepülésként részt 
vesz a 2022. szeptember 16–18. kö zött 
megrendezendő Madéfalvi Hagy ma-
fesztiválon. (290/2022)

Fűtés az intézményekben
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat intézményeinek föld-
gáz- és villamosenergia-ellátás beszerzése érdekében ajánlatké-
rői eljárást indít. Az ajánlatkérő eljárás értékelési szempontjai 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Amennyiben eléri 
a nettó 15 millió forint értékhatárt, úgy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kéri fel a polgármestert. (294/2022)

Kálvária-döntések
Eredménytelennek nyilvánították a Kálvária-kilátó műemléki 
rekonstrukció közbeszerzési eljárását. A polgármester tárgyalni 
fog a tervező A Fiúk Építész Stúdióval a Kálvária épület műszaki 
tartalmának csökkentéséről, amely reális áron megvalósítható. 
(293/2022) Módosítják az Európa Universitas K�.-vel kötött, a 
Kálvária turisztikai fejlesztésére vonatkozó egyszerűsített meg-

valósíthatósági tanulmány 
készítésére vonatkozó szer-
ződés teljesítési határide-
jét az építészeti áttervezés 
határidejének megfelelően. 
(292/2022) 

Óvodai ügyek
A Mogyoródi Pillangós Óvoda üzemeltetésében lévő főző-
konyha által készített étkeztetés térítési díja 2022. szeptember 
1-jétől módosul: a tízórai 176 forint, az ebéd 310 forint, az 

közös tulajdonú (39 tulajdonos) 36150 m2 ingatlanból 3690 m2 
terület nagyságra 5 535 000 forint értékben a kilátó környéké-
nek fejlesztését célzó állami támogatás részeként. (306/2022)

Szociálpolitikai Kerekasztal
Elfogadták a a Szociálpolitikai Kerekasztal 2022. I. félévi mun-
kájáról szóló tájékoztatót. (304/2022)

Lámpák karbantartása
A Mogyoród Nagyközség területén található közvilágítási háló-
zat aktív elemeinek (2301 db lámpatest) karbantartására további 
egyéves időtartamra az Iguvill K�.-t bízták meg. (307/2022)

uzsonna 143 forint, míg a napi háromszori étkezés 629 forintba 
fog kerülni. (297/2022)
Elfogadták és jóváhagyták a Mogyoródi Pillangós Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és Pedagógiai Program-
ját (298/2022) és a módosított csoportszámok adatai alapján, 
valamint két új kormányzati funkció felvételével az intézmény 
Alapító Okiratának módosítását. (299/2022)
Engedélyezték és támogatták a 2022. évet és 2023. évet érintő 
költségvetésében a 9. csoport miatt történő dolgozói létszám 
emelkedését és ehhez a bér- és egyéb költségek változásainak 
rögzítését, tervezését. (300/2022)

LSP-támogatás
Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 
az LSP Team Sportegyesület a versenyeken való részvétel költ-
ségeinek, edzőtábor, és terembérleti díjának �nanszírozására. 
(295/2022)

Összedobták a támogatást
75 000 forint támogatásban részesült Dráb Benedek, amelynek 
összegét Paulovics Géza, Dr. Hézinger Lajos, Kur�s László, Ku-
rucz Péter és Dr. Szabó István képviselők felajánlásaként tisz-
teletdíjukból személyeként 15 000 forint összegben biztosítja. 
(296/2022)

Szociális támogatások
Elfogadta a képviselő-testület a 2022. év I. félévére vonatkozó 
szociális jellegű támogatások felhasználásáról szóló tájékozta-
tót. (301/2022)

Kockázatértékelési besorolás
Elfogadták a Mogyoród település kockázatértékelési besorolá-
sának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, miszerint Mogyoród 
Nagyközség kockázati besorolása változatlanul II. osztály ma-
rad. (302/2022)

Nem lesz büntetőlámpa
Úgy döntöttek, hogy nem kívánják továbbfejleszteni a Fóti 
út–Mátyás király úti jelzőlámpás csomópontot annak magas 
költségei (bruttó 4,5 millió forint) miatt, azaz nem lesz bünte-
tőlámpa. (303/2022)

Vételi szándék
Útlejegyzés céljából felajánlották a vételi szándékot a 0195/6 
hrsz. 36181 m2 ingatlanból egy 93 m2 nagyságú területre 
139 500 forint értékben (305/2022), és a 0195/7 hrsz. osztatlan 

Önkormányzati hírek

HIRDETÉS

A határozatok teljes szövegét 
az alábbi QR-kód beolvasásá-
val lehet elérni. Kód használata: 
nyissa meg a beépített kame-
ra-alkalmazást kompatibilis 
telefonján vagy táblagépén. 
Irányítsa a kamerát a QR-kódra.
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Madéfalvi 
HAGYMAFESZTIVÁL

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete vállalkozási szerződést kötött a TBK Építő Kft.-vel 
„Mogyoród, Borvirág utca felújítása” tárgyában. A Bor-
virág út 430 folyóméteren teljesen megújul. A munkálatok 
bruttó kivitelezési költsége: 45 410 931 forint.

Népszámlálás
A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon 2022 őszén 
nép- és lakásszámlálás lesz a természetes személyekről 
és az otthonokról. Összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat.

Önkormányzati hírek

HIRDETÉS

MOGYORÓD
2146 Fóti út 24., Gödöllői út 29.

Ajánlatunk: augusztus 17-től 23-ig

Szeretettel várjuk Önöket!
www.godollocoop.hu

facebook.com/godollocoop

A népszámlálás hazánk leg-
nagyobb, mindannyiunk éle-
tét érintő statisztikai adatgyűj-
tése. Az ennek során gyűjtött 
adatok alapvetően határozzák 
meg a jövőnket, megbízha-
tó alapot nyújtanak az orszá-
gunkat, a településeinket és a 
közvetlen lakókörnyezetünket 
érintő legfontosabb döntések 
előkészítéséhez. 

A népszámlálást 2022. októ-
ber 1. és november 28. között 
tartják, amely három időszak-
ra tagolódik: 
1. időszak: 2022. október 
1. és 2022. október 16. között 
az internetes önkitöltési idő-
szakban az adatszolgáltatók 
kizárólag interneten keresztül, 
önállóan tölthetik ki a nép-
számlálási kérdőíveket; a KSH 
az ehhez szükséges belépési 
kódokat postai úton küldi ki 
minden háztartás részére. Az 
értesítő címzése nevet nem, 
csak címet tartalmaz, ezért 
nyomatékosan kérjük a tisz-
telt lakosságot: gondoskodja-
nak arról, hogy a házszámok 
jól látható helyen és állapot-
ban legyenek kihelyezve az 
ingatlanokon. Mogyoród 
Nagyközség Önkormány-
zatának 22/2007. (XII.03.) 
rendelete is szabályozza ezt, 
az alábbi pontjaiban: 4. § (1) 
Az utcában az ingatlanokat, 

épületeket ... a közterületről 
jól látható táblán feltüntetett 
számmal kell ellátni. 7. § (2) 
Az épület tulajdonosa saját 
költségén köteles pótolni a 
hiányzó vagy elavult ház-
számtáblát. 
2. időszak: 2022. október 
17. és 2022. november 20. 
között zajlik a számlálóbiztosi 
terepmunka, ebben az idő-
szakban az adatszolgáltatás 
már csak a számlálóbiztosok 
közreműködésével, személyes 
interjúk által teljesíthető. A 
számlálóbiztosok felkeresnek 
mindenkit az otthonában, aki 
nem teljesítette online a kér-
dőívek kitöltését. A számláló-
biztosok hivatalos igazolvány-
nyal rendelkeznek, kérjük, 
hogy győződjenek meg ennek 
meglétéről, mielőtt bárkit 
beengednének az otthonukba. 
Kérjük szíves együttműködé-
süket a népszámlálás sikeres 
lebonyolításának érdekében! 
3. időszak: 2022. novem-
ber 21. és 2022. november 
28. között kerül sor a pótösz-
szeírási időszakra. Ebben az 
időszakban már csak azon 
személyek összeírására kerül-
het sor, akik sem az internetes 
önkitöltés, sem a számlálóbiz-
tosok általi interjú keretében 
sem teljesítették adatszolgálta-
tási kötelezettségüket. Ekkor 

az összeírásból kimaradt sze-
mélyeknek kell jelentkezniük 
a helyi népszámlálási felelős-
nél (Jegyző) a Polgármesteri 
Hivatalban, akinek gondos-
kodnia kell ezen személyek 
összeírásáról is. 

Kérjük a tisztelt lakosság 
közreműködését a kötelező-
en felveendő adatok megadá-
sában az internetes önkitöltés 
által, illetve ennek elmulasztá-
sa esetén a számlálóbiztosok 

részére. A népszámlálás meg-
tagadása a 2016. évi CLV. tör-
vény 17. pontjának 32. § (2 )
alapján az alábbi szankciókat 
vonhatja maga után: „A köz-
igazgatási bírság összege ter-
mészetes személy esetében 
200 000 forintig terjedhet.” 

A népszámlálás során gyűj-
tött adatok kizárólag statisz-
tikai célra használhatók fel. 
Azok összesített formában ke-
rülnek nyilvánosságra, semmi-
lyen módon nem összeköthe-
tők a válaszadók személyével. 

Amennyiben kérdése van a 
népszámlálással kapcsolatban, 
azt felteheti a mogyorod@
mogyorod.hu e-mail címen, 
illetve a 06-30/663-9803 tele-
fonszámon. 

szeptem ber 15-én, csütörtökön 
indulunk, és 19-én, hétfőn érke-
zünk vissza. 
A mogyoródi küldöttség ösz-
szeállítása a fesztivál prog-
ramjaitól is függ, és ennek 
megfelelően azok a csoportok 
előnyben részesülnek a kiuta-
zásunk kapcsán, amelyek fel-
lépésükkel méltó módon kép-

viselhetik nagyközségünket. 
Természetesen azokra a csalá-
dokra is számítunk, akik  több 
éve részt vesznek a madéfalvi 
testvérkapcsolat ápolásában, és 
új jelentkezőket is várunk. 
Az utazással kapcsolatban bő-
vebb információt Hutter József 
ad a 06/30-411-4856-os telefon-
számon.

Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata a Borvirág utca 
I. ütemeként a Szánkó utca 
–Nagyhomoki utca közötti 
szakasz útépítési feladatokra 
a közbeszerzést követően a 
TBK Építő Kft.-vel kötött kivi-
telezési szerződést. A munkát 
2022. július közepén kezdték 
el, várhatóan augusztus 21-én 
át is vehetjük az új útszakaszt. 
A meglévő köves, murvás út 
bontását követően egy 3 mé-
ter széles, aszfaltburkolatú út 
kiépítésére kerül sor, amelyhez 
egy egyoldali szegély és csapa-
dékvíz-szikkasztó földárok is 
kialakításra kerül. Az útpadkák 
és a kapubehajtók helyreállítá-
sa zúzott kővel fog történni. 

Paulovics Géza polgármester 
és a TBK ügyvezetője, 

dr. Takács István

Megújul a Borvirág utca

A több mint 10 éves hagyo-
mányra visszatekintő Hagyma-
fesztivál programjai az előző 
évekhez hasonlóan alakulnak, 
egy hosszú hétvégét vesznek 
igénybe. Emellett számunk-
ra egy-egy teljes napot jelent 
az oda- és visszaút is, ezért 

Az idei év szeptemberében 
újra lesz Madéfalván Hagy-
mafesztivál, amelyre mi, 
mogyoródiak ismételten 
meghívást kaptunk madé-
falvi barátainktól. 
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Tadics Attila 
az Év Köztisztviselője

a Pető�-pályázatot

A Juhász Jácint Műve-
lődési Ház–Könyvtár 
nyílt pályázatot hir-
detett  a Pető�-bicen-
tenárium alkalmából 
irodalmi és képzőmű-
vészeti kategóriában. 
Sok csodálatos alko-
tás érkezett, amelyek 
közül a legjobbakat 
mutatjuk be.

ŐK NYERTÉK

HIRDETÉS

kozom, illetve megcsinálom, 
amilyen munkát még kapok 
a hivatal vezetésétől. Emel-
lett az ügyfelekkel tartom a 
kapcsolatot: személyesen és 
telefonon is szoktam segíteni 
nekik. 

A legkedvesebb feladatai a 
nyomozással, utánajárással 
járó bonyolult háttérmunkák, 
amelyeket főleg címképzési, 
illetve anyakönyvi ügyekben 
kell végeznie. 

– Ezek igen összetett fel-
adatok. Az ötvenes évek-
ben elég gyatrán vezették a 
mogyoródi anyakönyveket, 
ráadásul egy gödöllői anya-
könyvi felügyelő bele is javí-
tott a bejegyzésekbe, szintén 
hibásan. Mostanában távozik 
el az a korosztály, aki akko-
riban házasodott, vagy szü-
letett, és néha napokig tart, 

mire kiderítem, hogy mit 
miért és hogyan jegyeztek be 
hatvan-hetven-nyolcvan év-
vel ezelőtt. Kiveszem a pán-
célból a papírokat, próbálom 
összerakni a képet, értelmez-
ni a régi jogszabályt. 1895-től 
vannak anyakönyvi irataink, 
az ennél korábbi bejegyzések 
az egyházi anyakönyvekben 
találhatók. Ezekre azonban 
csak nagyon ritkán van szük-
ségünk – mutatta. – Sokszor 
más településen dolgozó kol-
légákkal is együtt kell mű-
ködni, néha noszogatni őket. 
Ez nem mindig kellemes, de 
ez is a munkám része. 

Munka után Attila legin-
kább �lmezni vagy számító-
gépezni szeret, illetve nagy 
kedvence a keleti kultúra, 
ezen belül is a japán világ. 

– Középiskolában még volt 

olyan tervem, hogy keleti 
kultúrát tanuljak a bölcsész-
karon, ám a magyartanárom 
lebeszélt róla. Az ázsiai világ 
iránti lelkesedésem és csodá-
latom a mai napig is megma-
radt, mindenképpen szeret-
nék egyszer eljutni Japánba, 
és felfedezni a nagyvárosait 
éppúgy, mint a gyérebben 
lakott, vidéki részeket. Ehhez 
azonban sok pénz, és sok idő 
kell – magyarázta. 

Mogyoródon jelenleg 7851-
en laknak. Ha elérjük a 10 ezer 
fős lakosságszámot, akkor sok 
minden át fog alakulni a te-
lepülésen: többek között az 
is, hogy egy újabb, főállású, 
anyakönyvekkel foglalkozó 
kollégát kell alkalmaznia a hi-
vatalnak. Addig azonban At-
tilát kereshetjük az ügyes-ba-
jos dolgainkkal.

Sokan ismerjük Tadics Attilát, 
aki amellett, hogy háttérmun-
kát végez a Mogyoródi Pol-
gármesteri Hivatal igazgatási 
irodáján, az ügyfélszolgálaton 
is segít a helyi lakosoknak, 
emellett anyakönyvvezető-
ként esketni is szokott.

– Idén lesz ötödik éve, hogy 
a hivatalban dolgozom, ez 
életem első munkahelye. A 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem elvégzése után Gödöllőn 
végeztem a szakmai gyakor-
latomat. Ekkor kerestek ide 
Mogyoródra valakit, én pedig 
megragadtam a lehetőséget, 
aminek azóta is nagyon örü-
lök – fejtegette. – Meglehe-
tősen változatos feladataim 
vannak: az anyakönyvi ügyek 
mellett címképzéssel, népes-
ség-nyilvántartással, hatósági 
bizonyítványokkal is foglal-

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Igazgatási iro-
dájának munkatársa Tadics Attila kapta a 2022-es 
Év Köztisztviselője díjat. Attila öt éve dolgozik a hi-
vatalban, ez az első munkahelye, és a legkedvesebb 
feladata az anyakönyvi ügyekben való nyomozás. 

gra�ka műfajban alkotók-
nak, illetve az „amatőr” írók 
számára, hogy szubjektív 
értelmezésükben, minden 
műfaji megkötés nélkül be-
mutathassák Pető� Sándort 
a XXI. század emberének. 

Pályázni lehetett kép-
zőművészeti alkotással, fes-
tészet, gra�ka, kisplasztika, 
egyéb tetszőleges techniká-
val készült alkotással, illetve 

irodalmi művel, 
verssel, mesével 
és novellával. A 
pályázatra szá-
mos alkotás ér-
kezett, a zsűri 
tetszését a kö-
vetkezők nyer-
ték el:

A Juhász Jácint Művelődési 
Ház–Könyvtár pályázatot 
hirdetett a következő cím-
mel: Pető� Sándor életmű-
vének, korszakokon átívelő 
hősies alakjának bemutatá-
sa a ma emberének alkotá-
saiban.

A pályázat célja, hogy le-
hetőséget adjon az „amatőr” 
képzőművészet, festészet és Továbbá Benedek Károlyné Rendek Ilona, Trombitás Ist-

vánné Morvai Teréz, Benedek Károly, Sleisz Rudolf és Szabó 
Ferenc.

Sok szeretettel gratulálunk!

Képzőművészeti kategória
I. Majzerné Makádi Anita „Júliám”
II. Tímár Edit Ágnes „Föltámadott a tenger”
III. Fodor Kamilla és Péter Zoltán „Minek nevezzelek?”
Különdíj: Paulovics Rita „Anyám tyúkja”

Irodalmi kategória
I. Fülöp Dániel Bendegúz Pető� színdarab
II. Farkas Rebeka „Pető� 2022”
III. Fodor Kamilla „Minek nevezzelek?”
Különdíj: Speier Viktor „Kortársköltő”

Önkormányzati hírek



14 15

KÉT ÉV KIHAGYÁS UTÁN JÚNIUS 
UTOLSÓ HETÉBEN ISMÉT MEGREN-
DEZTÜK A SZENT LÁSZLÓ-HETET. A 
PROGRAMOK KÜLÖNBÖZŐ HELY-
SZÍNEKEN ZAJLOTTAK A MOGYO-
RÓD TURISZTIKAI KFT., VALAMINT A 
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ–
KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN.

tagtoborzást tartott. A sokak 
érdeklődését fenntartó Astra 
Filmstúdió is csatlakozott a 
programsorozathoz, és nyílt 
nap keretében előzetes re-
gisztrációt követően fogadta 
a látogatókat. Ezzel párhuza-
mosan zajlott a Művelődési 

Ház által kiírt Pető�-pályázat 
díjátadója. Péntek este zsú-
folásig megtelt a tornaterem, 
ahol Pál Feri atya tartott „Mi 
segít át az élet megoldhatat-
lan helyzetein?” címmel előa-
dást. A hétvégi programokat 
a VEKOP-projekt átadásával 

egybekötve a Főtérre álmodta 
meg a Turisztikai K�., így a 
Szent László Emlékhely–Lá-
togatóközpont mellett zajlott 
a Szent László Tanösvény 
ünnepélyes átadása, vala-
mint a Középkori vigadalom 
elnevezésű programnap. Az 

Civil élet

Így mulattunk a Szent László-héten
A legnagyobb mogyoródi 
programsorozatot, a Szent 
László-hetet, a katolikus 
egyházközség ünnepe, az úr-
napi szentmise és körmenet 
nyitotta, majd a megszokott 
vezetéstechnikai program-
mal telt a vasárnap délután a 

Groupama Tanpályán. Hét-
főtől kezdődtek a Művelődési 
Ház programjai: Görög Ibo-
lya protokollszakértő Min-
dennapi maceráink címmel 
tartott előadást, a Madách 
Színház közreműködésével 
Nyáry Krisztián Elfogyni 

az ölelésben: Ady szerelmei 
című vetítésre gyűltek ösz-
sze kedd este az érdeklődők. 
A kisebbeket üvegfestéssel 
várta Csillag Erzsébet a Han-
gya Teraszon. A Faluházban 
a Jakab Mihály Népdalkör 
lángossütéssel egybekötött 

átadáson beszédet mondott 
Vécsey László országgyűlé-
si képviselő, Paulovics Géza 
polgármester, valamint Za-
chár Zsolt, a K�. ügyvezetője. 
Az eseményen részt vett az 
olaszországi testvértelepülés-
ről, Santa Lucia di Piavé-ból 

érkezett tíz fős küldöttség is, 
akik az Antica Fiera elnevezé-
sű középkori programjuk egy 
kis szeletét hozták el nekünk. 
Az idei Szent László-hetet a 
vasárnapi Folklórdélután, ezt 
követően pedig a New Level 
Empire esti koncertje zárta.
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Mogyoród 
szépítői

„Szívem-lelkem bele-
adom az önkénteske-
désbe”
Pásztor Julianna világ életében 
szeretett szervezni, így nem 
volt kérdés, hogy tagja legyen- 
e az iskolai szülői munkakö-
zösségnek. Ők érték el, hogy 
legyen újra gyermeknap az 
iskolában, és olyannyira bele-
jött a programok szervezésé-
be, hogy elvégezte a közmű-
velődési szakember képzést, 
és ezek után elhelyezkedett az 
akkori Művelődési Házban.

– Egy nap megkeresett Dráb 
Orsi, hogy van egy ötlete. Egy 
sportnapot szeretett volna 
rendezni, ahova meghívhat-
nánk például Rubint Rékát. 
Egyeztettünk Hutter Józse�el, 
és ő mondta, hogy a Szent 
László hét nyitónapján töké-
letes rendezvény lenne. Csat-
lakozott hozzánk Dér Péter is, 
így született meg a „Mozdulj 
rá az egészségre” 2017-ben. 
Délelőtt sportrendezvények 
voltak, délután tánc, buli és 
egész nap egészségügyi szű-
rések. Természetesen Rubint 
Réka is eljött – emlékezett 
vissza Julcsi. – Ezek után sorra 
jöttek az ötletek, például hogy 
szervezzünk alapítványi bált 
az óvodának és az iskolának. 
Orsi ötlete volt, hogy legyen 
tematikus, így lett az első év-
ben westernfarsang, majd 
piros-fekete, végül kalózos és 

tengerészes. Sajnos ezeknek 
a rendezvényeknek a covid 
véget vetett, de nagy álmom, 
hogy újrakezdjük őket.

Egyvalamit nem tudott 
elmosni a járvány: a Főtér 
szépítését: még a legnagyobb 
lezárások idején is volt Mo-
gyoródnak tojásfája, majd 
májusfája.

– Először az iskola készített 
májusfát 2018-ban, az ő ötle-
tüket fejlesztettük tovább, és 
kerestünk meg szervezeteket, 
közösségeket, hogy díszítsünk 
együtt fát. Tavaly és idén tojás-
fát is készítettünk húsvétkor. 
Olyan jól sikerült a kezdemé-
nyezés, hogy a díszítő csapa-
tok azóta is automatikusan 
jelentkeznek minden évben 
– folytatta. 

Julianna már évek óta nem 
dolgozik a Művelődési Ház-
ban, azonban a Mogyoród 

Turisztikai Hivatallal folya-
matosan együttműködik, és 
szinte minden rendezvényen 
részt vesz.

– Konferáltam a Mindenki 
Karácsonyán, a Mogyoró(d)
feszten részt vettem a szerve-
zésben és a lebonyolításban, 
és a jövővel kapcsolatosan is 
vannak nagy terveim. Nagyon 
szeretném aktiválni a Pince-
sort, és még több rendezvényt 
szervezni oda. Jelenleg a csa-
ládi vállalkozásunkban dol-
gozom, és nemsokára boldog 
nagymama leszek, az önkén-
teskedésbe azonban még min-
dig szívem-lelkem beleadom.

„Mindig van egy jó 
ötletem”
Dráb Orsolya az az ember, 
akinek a saját bevallása szerint 
is mindig van egy jó ötlete.

– Ezek azonban sokszor 

annyira grandiózusak, hogy 
nem árt, ha van mellettem va-
laki, aki leránt a földre – nevet. 
– A közösségi ténykedésem 
akkor kezdődött, amikor Be-
nedek �am óvodás lett. Nem 
sokkal később a Gesztenyés 
Óvoda Alapítványának elnö-
ke lettem, az iskolában pedig 
természetesen szülői munka-
közösségi tag. 

Az egyik, amire nagyon 
büszke vagyok, hogy Lázár 
Csilla SZMK-vezetővel együtt 
négy éven keresztül megszer-
veztük a Nagy Sportágválasz-
tó mintájára, a „Vigyázz! Kész! 
Sport!” rendezvényt, ahol a 
mogyoródi sportlehetősége-
ket mutattuk be az általános 
iskolában – emlékezett vissza. 
– Ez 2016-ban volt, a követke-
ző évben találkoztunk Pásztor 
Julcsival, és kezdtünk közösen 
tevékenykedni. Nagy szeren-
csénkre Mogyoród is nyitott 
volt az újításokra, és az önkor-
mányzat is a kezdeményezé-
sek mögé állt, úgy anyagilag, 
mint más segítségben. Sok 
projektünk, például a fadíszí-
tések a puszta véletlennek kö-
szönhető, a bolhapiacot pedig 
közösségi igény hívta életre. 
A Tökfény est viszont a saját 
kezdeményezésem, és büsz-
ke is vagyok rá! Először csak 
a töklámpásokat hoztuk ki 
a Főtérre, ennek nagy sikere 
volt. A következő évit majd-
nem elmosta az eső. Ekkor 
tartottunk volna jótékony-
sági süteményvásárt Zsákai 
Lencsi megsegítésére, így 
összevontuk a kettőt, és meg-
tartottuk az iskola üvegfolyo-
sóján. 2020-ban csatlakoztak 

hozzánk Debrődi Andreáék 
a Night Projection fényfes-
téssel, ekkor „költöztünk” a 
Béke térre. Ebben az évben 
egy másik beteg kislánynak, 
2021-ben pedig az iskola ala-
pítványának gyűjtöttünk. Új-
donságként kézműves vásárt 
is tartottunk, amelynek szin-
tén nagy sikere volt. Sokat je-
lent, hogy a polgármester és a 
Községünkért, Mogyoródért 
Alapítvány minden évben tá-
mogat minket.

A szalmabálákat először 
a Mogyoród Turisztikai K�. 
díszítette fel Pásztor Julival 
a tavalyi Mogyoró(d)fesztre. 
Ekkor merült fel, hogy meg-
hagyhatnák és időről időre 
aktualizálhatnák őket.

– A szalmabála nyúl már 
régi álmom volt, másfél órába 
telt, mire elkészült. A fülét na-
gyon nehéz volt rögzíteni, ám 
szerencsére amikor próbál-
koztunk vele, épp jött fagyiz-
ni a gyermekeivel egy építési 
vállalkozó, aki rögtön elárulta 
a megoldást, sőt még segített 
is benne – elevenítette fel. – A 
többi projektben már volt se-
gítségem, legutóbb Juhász Éva 
Leopoldinával, Dobrovszkiné 
Gelencsér Andreával és Ner-
pel-Hajdara Nórával közösen. 
Szerencsés vagyok, mert ha 
használható az ötletem, akkor 
mindig megvalósul, és mindig 
megtalálom azokat, akik szí-
vesen részt vesznek és segíte-
nek benne.

„Addig folytatom, amíg 
élek”
Juhász Éva Leopoldina kis-
gyermekkora óta szeret kéz-

művesedni, a gyermekei szü-
letése előtt pedig ötvösként 
dolgozott.

– Kisgyerekes anyukaként a 
protestáns egyház heti klub-
jaiban és táboraiban kezd-
tem el gyerekfoglalkozásokat 
tartani. Majd az én gyerme-
keim felnőttek, elváltam, és 
az új férjem révén kerültem 
Mogyoródra 16 évvel ezelőtt. 
2018 végétől a Fóti Gyermek-
városban dolgozom, megle-
hetősen barátságos munka-
időben, így 2019 januárjában 
megkerestem a Mogyoród 
Turisztikai K�.-t, hogy gyer-
mekprogramokat szeretnék 
szervezni. Ők felajánlották 
a Faluházat ingyenes hely-
színnek, illetve azt, hogy el-
készítik a plakátjaimat. Az 
anyagköltséghez a szülők 
adománnyal járulnak hozzá. 
Ami „nyereségként” megma-
radt, azt a gyerekekre költöt-
tem: pizzát rendeltem belőle 
az évzáró bulinkra. Amióta 
elindultunk, folyamatos az 
igény a nyári táborra, ami 
idén augusztus 22–24-ig meg 
is rendezek a Községünkért, 
Mogyoródért Alapítvány se-
gítségével. Két nap alatt be-
teltek a helyek, csak kislányok 
jelentkeztek, úgyhogy igazi 
csajos programot tervezek, 
varrással, festéssel, rajzolás-
sal, �lc �gurák készítésével 

és horgolással. A terveim sze-
rint szeptembertől a felnőttek 
sem maradnak kézműves 
foglalkozás nélkül: havon-
ta egyszer, szombat délután 
amatőr varróklubot szeretnék 
indítani, ahova a teljesen kez-
dők jelentkezését is várom! A 
Poldy Műhely szeptembertől 
a Faluházban folytatódik to-
vább, bár lehet, hogy abban is 
lesz apróbb változás. 

Éva másik nagy megvaló-
sult álma a Mézeskalácsfalu, 
amely először 2021 adventje-
kor valósult meg. 

– Minden évben kint va-
gyok a Mogyoró(d)feszten, 
és kézműves foglalkozásokat, 
tombolát rendezek. Tavaly 
a Kamarás Klastrom House 
adott nekünk helyet, ott talál-
koztam Kamarás Tamással, és 
kértem, hogy adjon helyet a 
projektnek. 29 alkotás készült 
el, amelyek nagy részét a ki-
állítás után értékesítettük is. 
Volt olyan készítő, aki a saját 
művét vette meg, így adako-
zott! Az eladásból származó 
230 ezer forintot ugyanis hoz-
zátettük a Klastrom Advent 
alatt összegyűlt adományok-
hoz, és bevásároltunk kará-
csonyra mogyoródi rászoruló 
családoknak. A mézezkalács-
falu annyira sikeres volt, hogy 
folytatjuk idén is, sőt, addig, 
ameddig én élek!

Civil élet
Szinte minden rendez-
vényen találkozunk ve-
lük, és a civil kezdemé-
nyezések többségében 
benne van a kezük. 
Ők azok a lelkes lakók, 
akik önkéntesként, 
szabadidejükben tesznek a közösségért. Vannak közös 
projektjeik, és egyéni kezdeményezéseik is. Bemutatjuk 
a Szent László-hét sportnapjai, az óvodai és iskolai ala-
pítványi bálok, a Tökfény-estek, a Mézeskalács falu és a 
Poldy műhely szervezőit, valamint a tojás- és májusfák, 
no meg a szalmabálák lelkes díszítőit: Pásztor Juliannát, 
Dráb Orsolyát és Juhász Éva Leopoldinát.
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Azt, hogy mi az az oratórium, 
senkinek nem kell magya-
rázni Mogyoródon. A Don 
Bosco nővérek harminc éve 
törődnek gyermekeinkkel, 
vesznek részt a mindennap-
jainkban. Nyári táborukban 
a falu legtöbb középkorúja is 

Hagyományosan közös misével és élvezetes elő-
adással zárult az idei nyári, egészen pontosan a 

30. oratórium.

JUBILÁLT AZ 
ORATÓRIUM

részt vett �atalként, és nem is 
kérdés számukra, hogy ami-
kor eljön az ideje, küldik-e 
a majd a gyermekeiket. A 
helyek a tábor meghirdetése 
után néhány nappal már be-
teltek, az együtt töltött három 
hétről a Facebook-oldalukon 

számoltak be a Don Bosco 
nővérek. 

Az első napon bevezették 
a gyermekeket az idei témá-
ba, ami nem más, mint „Lásd 
meg a csodát” 

A napi rutin három héten át 
változatlan volt: reggel közö-
sen kezdték a napot, játszot-
tak egy kicsit kint a még kel-
lemes reggeli időben. Ezután 
kézműves foglalkozások kö-
vetkeztek, hogy mindenki al-
kothasson valami szépet. A 
nap további részében láthat-
tak egy rövid jelenetet a napi 
témával kapcsolatban, majd 
kiscsoportos beszélgetések 
során, kicsit el is mélyülhettek 
az adott témában.

Délután pedig fergeteges 
csapatjátékok következtek, 
aminek folyamán öt csapat 
mérte össze az erejét.

Többször kirándultak, foci- 
és családi estet is tartottak, 
egyszóval mindenki sok-sok 
élménnyel gazdagodhatott az 
oratórium négy falán kívül és 
belül egyaránt.

– Nagyon nagy hálával és 
szeretettel gondolunk visz-
sza mi is az elmúlt négy hét-
re. Köszönjük a sok-sok támo-
gatást és hogy megbíztok ben-
nünk annyira, hogy ránk bíz-
zátok gyermekeiteket. Remél-
jük, sikerült tartalmas és örök 
élményekben gazdag napo-
kat okozni számukra – fogal-
maztak az oratórium után a 
Don Bosco nővérek. – Várunk 
mindenkit sok szeretettel 
szeptembertől az évközi ora-
tóriumban, addig is jó pihe-
nést, és további kellemes nya-
rat kívánunk mindenkinek!

Életet ment a SZŰRŐVIZSGÁLAT

HIRDETÉS

Az ÁNTSZ jelentése szerint 
magyar népesség egészsé-
gi állapota katasztrofálisan 
rossz. A halálozás mértékét 
mutató számok olyan ma-
gasak, hogy Magyarország 
világviszonylatban „dobogós 
helyen” áll. A halálokok kö-
zött a szív- és érbetegségek 
állnak első helyen, az ösz-
szes halálozás mintegy felét 
okozva, a halálozás mintegy 
negyedéért pedig a dagana-
tos betegségek felelősek. E 
betegségek népegészségügyi 
fontossága tehát kiemelkedő, 
hiszen a születések számát 
messze meghaladó halálozás 

jelentősen hozzájárul a né-
pességfogyáshoz. 

A szűrővizsgálatok célja a 
betegségek és egyes beteg-
ségmegelőző állapotok korai 
felismerése, lehetőleg a tü-
netmentes szakban, amikor 
a biológiai elváltozás már 
kialakult, de klinikai tüne-
tek még nem jelentkeznek, 
a beteg panaszmentes. Bár a 
vizsgálatokra meghívást ka-
punk, jogi értelemben nem 
kötelezőek, hiszen csak a 
közösségre veszélyes fertő-
ző betegségek elleni szűrés-
re kötelezhetőek az egyének, 
a rák viszont nem közveszé-

lyes, hanem csak önveszé-
lyes betegség. A szűrővizs-
gálaton való részvétel csak 
az egészségügyi ellátórend-
szer által felkínált és ajánlott 
lehetőség.

Nagyon sokan mégsem él-
nek vele, mert félnek szem-
besülni egy esetleges rossz 
hírrel, illetve el szeretnék 
kerülni a bizonytalanság-
ban töltött időt, amíg vár-
nak a vizsgálat eredményé-
re. Pro és kontra érveket ösz-
szevetve érdemesebb a szer-
vezett lakossági szűrővizsgá-
latokon részt venni, mint egy 
kezelhetetlen végstádium-

A XXI. században már nem a járványok jelentik a legnagyobb 
egészségügyi problémát az emberiség számára, hanem a krónikus 
és a daganatos megbetegedések. 

ban szembesülni a betegség-
gel. Mindenkiben megvan az 
a bizonyos félelem a vizsgá-
lat pozitív eredményétől, de 
merjünk szembe nézni a ki-
sebb problémával, és nem 
szőnyeg alá söpörni!
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35 éves a Mogyoród 
Pisokmáj Kertbarát Kör 

Sport

HIRDETÉS

Világbajnokságon indul 
a mogyoródi kajakos

Szakács Botond 2004-es születése óta 
Mogyoródon él, ide járt a Gesztenyés, 
majd a  Laura Vicuna Római Katolikus 
Óvodába. Kilenc évesen, 2013-ban kez-
dett el kajakozni a Központi Sport- és 
I�úsági Egyesületben (KSI). Nevelőedző-
je az az Agócs Mihály volt, aki Szabó 
Gabriel lát és Kozák Danutát is edzette.

A sport olyannyira az élete fontos ré-
szévé vált, hogy az iskoláit is ehhez al-
kalmazkodva választották ki: olyan in-
tézményekbe járt, amelyek közel voltak 
a „vízhez”, először a XIII. Kerületi Eötvös 
József, majd a Pannónia utcai Általános 
Iskola tanulója volt, most pedig a buda-

pesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumba jár 
angol-francia szakra.

A mindennapos edzés és a sok energia-
befektetés az elmúlt két évben hozta meg 
a gyümölcsét: Botondnak sikerült bevere-
kednie magát az élmezőnybe, és most már 
stabil döntősnek számít az Országos Baj-
nokságban. 2021-ben a szintén mogyoró-
di kötődésű Ballay László edző segítségé-
vel a 7. helyezett volt 1000 m-es távon. A 
2022-es szezonra pedig Tóth Petra készí-
tette fel, az ő segítségével ez év májusában 
a felnőtt olimpiai kerettel együtt három 
hetes edzőtáborban vett részt Sevillában. 
Itt a „nagyokkal” együtt csaknem 400 ki-

lométert evezett. 
Az edzőtábor után a szintén 

KSI-s Samu Péterrel kezdte 
meg a felkészülést páros szá-
mokban, ami olyan jól sikerült, 
hogy a tavalyi i�úsági világ-
bajnokság bronzérmeseit le-
győzve kijutottak a június végi 
i�úsági Európa-bajnokságra 

Belgrádba, ahol ezüstérmet szereztek ka-
jak kettesben 1000 méteren. Az Eb után 
a 2022. július 30.–augusztus 1. között 
megrendezett szegedi I�úsági Országos 
Bajnokságon csak 3. helyen értek célba, 
így egy újabb versennyel, az úgynevezett 
szétlövéssel döntötték el, hogy ki induljon 
a szeptember eleji, szintén szegedi világ-
bajnokságon. A Szakács Botond–Samu 
Péter páros itt behúzta az első helyet, így 
ők indulnak a hazai vb-n.

A Pisokmáj-völgy területén lévő zártkerti 
övezetben élők 1986-ban alapították meg 
a Kertbarát Kört 46 fővel, amelyből tízen 
ma is aktívan részt vesznek a szervezet 
munkájában. A Kertbarát Kör elnökei 
voltak Tóth László és Studt József, jelen-
leg pedig Nagy Kálmán látja el ezt a fel-
adatot. 

Az összejövetelen emléklapot és ser-
leget kaptak a kerek évfordulós tagok, 
valamint megemlékeztek a már elhunyt 
társaikról is. A szervezet jelenlegi létszá-

ma 30–35 fő, azonban volt olyan időszak, 
amikor 130 fővel dolgoztak, ekkor indult 
a területen a közművesítés szervezése. 
Ahogyan Kálmán fogalmazott, „akkor 
még �atalok voltunk”. A lemorzsolódás 
okaként az elköltözés, a halálozás, a ki-
öregedés egyaránt felsorolható. 

A Kertbarát Kör szervezésében indult 
meg a Pisokmájban lévő utcák, kertek 
közművesítése: áram bevezetése, víz- és 
csatornahálózat, gázvezeték, valamint a 
telefonhálózat kiépítése. Rengeteg feladat, 
ami civil összefogás nyomán valósult meg 
önerőből.

 A szervezet a 35 év alatt az éves mun-
ka- és pénzügyi terveit rendszeresen el-
készítette, a meghatározott feladatokat 
igyekeztek végrehajtani. A jelentősebb 
évfordulókat mindig megtartották, vala-
mint rendszeresen részt vettek a Kerté-
szek és Kertbarátok Országos Szövetsége 
eseményein is. 

Az elmúlt évtizedekben rendszeresen 

megtartották a kertek szemléjét, és a tu-
lajdonosok munkáját oklevéllel ismerték 
el. A kis közösség minden évben a Berek-
tető úti pihenőparkban együtt ünnepelte 
május 1-jét, augusztus 20-át vagy épp a 
karácsonyt. A területet azonban sajnos 
építkezés céljából kiszabályozták, így azt 
a jövőben már nem tudják igénybe venni. 

A mogyoródi borászok közreműködé-
sével tanultak szőlőművelést és borászko-
dást. Állandó résztvevői a települési prog-
ramoknak, legyen az főzőverseny, szüreti 
felvonulás vagy ünnepi megemlékezés. 
Részt vettek a „Legszebb konyhakertek 
Magyarországon” országos vetélkedőn, 
ahol 2014-ben Studt József FM minisz-
teri oklevélben és ajándékban részesült, 
2015-ben pedig Seer Lajos, Merkel István 
és Nagy Kálmán FM elismerő oklevelet és 
ajándékot kapott. Az országos szövetség 
szervezésében 100 fős kertbarát csopor-
tot láttak vendégül Németországból, 85 
fős csoportot a Vajdaságból. 

Zöldülő

A Pisokmáj Kertbarát Kör tavaly ünnepelte fennállásának 35. 
évfordulóját. A vírushelyzet azonban csak idén júniusban tette 
lehetővé számukra, hogy egy ebéddel és tombolával egybekö-
tött közgyűlés keretében összejöjjenek és ünnepeljenek.

Szép sikereket ér el egy �atal mogyoródi kajakos, Szakács 
Botond: miután ezüstérmet szerzett Belgrádban, szeptember 
elején indulhat a világbajnokságon.
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2022. október 6. 2022. október 8.

2022. szeptember 25.
2022. szeptember 24.

ARADI VÉRTANÚK 
TISZTELETÉRE RENDEZETT 

ÜNNEPI MŰSOR

IV. MOGYORÓ(D)FESZT

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ
SZÜRETI FELVONULÁS 

ÉS MULATSÁG

2015 óta kap Mogyoród 
belépőjegyeket a Magyar 
Nagydíjra. Ezeket Paulovics 
Géza polgármesternek ad-
ják át, és ő gondoskodik ar-
ról, hogy eljusson a helyi la-
kosokhoz. 

– Miután 2014–ben megvá-
lasztottak, a Hungaroring ve-
zetése megbeszélésre hívott, 
és a korábbi vezetéssel ellen-
tétben én biztosítottam őket 
a támogatásomról és együtt-
működésemről. A következő 
évben aztán felajánlottak 300 
jegyet, majd 2016–ban, ami-
kor a harmincadik évfordu-
lót ünnepelték, 500–at. Ezek 
a legegyszerűbb, legolcsóbb 
sétálójegyek. Régebben még, 

AjánlóSport

Július utolsó napjaiban nem 
csak az borzolta a kedélyeket 
Mogyoródon, hogyan tudott 
Max Verstappen a 10. helyről 
az élre kerülni és megnyerni a 
Magyar Nagydíjat, hanem az 
is, hogy mi lett a sorsa annak a 
200 belépőjegynek, amelyet a 
polgármester kapott a Hunga-
roringtől.

MI LETT A MOGYORÓDI 
FORMA–1 BELÉPŐK SORSA?

ha nem volt nagy tömeg, fel 
lehetett menni velük a tribün-
be, ma már sajnos nem – em-
lékezett vissza a kezdetekre 
Paulovics Géza polgármester. 
– A kezdettől fogva szétosz-
tottam a jegyeket, mégpedig 
azoknak, akik jelentkeztek 
érte. Az első években még a 
futam előtti napon is kínál-
gattam, annyira nem volt rá 
igény. Olyan is előfordult, 
hogy az oratóriumnak adtam 
a belépőket, és ki tudott men-
ni az összes gyermek. Az évek 
során egyre nagyobb lett az 
érdeklődés az ajándék jegyek 
iránt, ez alól kivétel volt a 
2020–as év, amikor nem me-
hettek be nézők, és a 2021–es, 

amikor oltáshoz és negatív 
PCR-teszthez volt kötve a be-
lépés. A tavalyi jegyek jelentős 
része is a nyakamon maradt.

A polgármester elmondta: 
általában aki szeretne jegyet, 
az már tavasszal megkeresi 
őt, de olyan is van, aki már a 
futam után jelzi, hogy jövőre 
is jönne. 

– Idén mindenki ki szeretett 
volna menni a Forma–1–re: 
már decemberben elfogytak 
a jegyek, pedig általában csak 
tavaszra szoktak. Tartottam is 
tőle, hogy a nagy érdeklődés 
miatt nem fogunk jegyet kap-
ni, de ha nem is 300, 200 da-
rabot küldtek. Pedig kétezret 
is szét tudtam volna osztani, 

annyian kerestek meg. Sokan 
viszont csak az utolsó pilla-
natban eszméltek, és a futam 
előtt néhány nappal hívtak 
fel a jegyek miatt. Akkor pe-
dig már régen nem volt. Így 
is volt, aki négy jegyet kért, 
és kettőt tudtam neki adni, 
és olyan is, aki megosztotta a 
jegyet másokkal – fejtegette. 
– A versenyen magam is kint 
voltam a Szervező Bizottság 
tagjaként, és a saját bőrömön 
tapasztaltam meg, hogy nem 
csak Mogyoródon, de minde-
nütt megnőtt iránta az érdek-
lődés: hatalmas volt a tömeg.




