
1

MOGYORÓD MA
MOGYORÓD

Mogyoród nagyközség önkormányzatának közéleti lapja • 2022. április • 3. évfolyam 3. szám

Bemutatjuk az Év Sportolóit
Kurucz Árpád, a Magyar 
Sajtófotó Pályázat díjazottja

UKRÁN MENEKÜLTEK 
MOGYORÓDON



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



Furcsa dolgok történnek a világban mostanság… A magyarok minden eddiginél 
erősebben két táborra szakadtak, két alternatív valóságban hisznek, és védelme-
zik azt az utolsó csepp vérükig. A témák időről időre váltakoznak, az emberek 

pedig, akár a vaspor a mágnes körül, már-már előre megjósolhatóan foglalnak állást.
Kezdődött a coviddal és az oltásokkal. Az első hónapokban mindenki döbbenten fo-

gadta a még soha nem tapasztalt világjárványt, majd ahogy telt az idő, úgy jelentek meg 
sorra a járványhívők és a szkeptikusok. Az egyik tábor szinte már mániákusan fertőtle-
nített, csak az ablakból beszélgetett a rokonokkal, és bármire képes lett volna, hogy az 
elsők között kapjon oltást. Az emberek másik fele sportot űzött a kötelező maszkhasz-
nálat szabotálásából, az oltást pedig mereven elutasította. Két kis párt is a programjába 
emelte a kötelező covid oltás elleni küzdelmet, az egyikük be is jutott a parlamentbe.  
A véleménykülönbség szinte vérre menő harcokká, hatalmas küzdelemmé eszkalálódott.

Alig csengett le a járvány, már kezdődött is az orosz–ukrán konfliktus, kísértetiesen hasonló forga-
tókönyvvel. Kezdetben megijedtünk, a hozzánk érkező menekülteknek mindenki segített, aki csak 
tudott. Mára már kezd formálódni a két pólus: az egyik elítéli a putyini háborút annak minden bor-
zalmával együtt, megdöbben azon, hogy lehet egy független államot megtámadni a civil lakosságát 
nem kímélve, a másik empatizál az oroszokkal, nem érti „miért kellett felbosszantani a medvét”, és 
kétségbe vonja a népirtásokat bemutató felvételek valóságtartalmát. Egymásnak még nem estek, de 
úgy érzem, ez csak idő kérdése.

A tortára habként jöttek még az országgyűlési választások áprilisban, ahol az ellenzékre és a kor-
mánypártra szavazók néztek értetlenül egymásra: az egyik nem értette, hogy nem látja a másik, 
hogy mennyire rosszul mennek a dolgok, a másik pedig pont azt gondolta, hogy ennél jobban már 
nem is élhetnénk. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ők már legalább 12 éve más mozit néznek.

A tendencia viszont ugyanaz: a tények relatívakká váltak, mindenki annak a hírforrásnak hisz, 
amit olvas, és azt gondolja, manipulál a másik. Nincsenek már referenciaszemélyek, akik függet-
lenek, akiknek mindenki ad a szavára. Pedig milyen jó lenne, ha ma is élne Falka József atya vagy 
Kamarás József doktor! Vagy épp szerencséjük van, hogy már felülről figyelik a történéseket, és nem 
kell megélniük, milyen őrültté vált a világ, nem kell kétségbeesve kiáltaniuk: „Állítsák meg a Földet, 
ki akarok szállni!”

Herczku Nóra
főszerkesztő
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ÁTADTÁK az Év Sportolója és 
az Év Ifjú Sportolója DÍJAKAT

Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának nevében Babják Gábor kép-
viselő méltatta azokat a sportolókat, 
akik teljesítményükkel hozzájárultak 
Mogyoród jó hírnevének növeléséhez. 
Ők a sport bármely területén tartósan 
és példamutatóan végzett munkájuk-
kal kiérdemelték és kivívták maguk-
nak, hogy mindenki felfigyeljen rájuk.

Szabó Nikoletta birkózó, 
2021. az Év Sportolója
Szabó Nikoletta az 
FTC birkózó szakosz-
tályának tagja és a ma-
gyar birkózó válogatott 
2001-ben született juni-
or korosztályos sporto-
lója. Niki a Mogyoród 
KSK-ban kezdett bir-
kózni, Kéri Zoltán edző 
kezei alatt, aki a mai na-
pig figyelemmel kíséri 
pályafutását, sőt: erre a 
díjra is ő jelölte.

– Ötödik osztályban 
Kéri Zoli bácsi volt a 
testnevelés tanárom. 

de az olimpiai szereplés is bakancslis-
tán van – nevetett. – A mindennap-
jaimban egymás után következnek az 
edzőtáborok és a versenyek. Hétvé-
gente és a nagyobb megmérettetések 
után pihenünk, ilyenkor hazajövök 
Mogyoródra. Nagyon örülök ennek 
a díjnak, meghatódtam, amikor meg-
tudtam, hogy Zoli bácsi jelölt rá, és 
meg is kaptam. Sajnálom, hogy nem 
lehettem ott a díjátadón, épp Bulgári-
ában voltam az U23 Európa-bajnoksá-
gon. Így a szüleim vették át az elisme-
rést helyettem.

Tornádó Hungary SE „Froxy” 
csapat, 2020. az Év Ifjú 
Sportolója
2020-ban az Év Ifjú Sportolója meg-
osztott díjban részesült a Tornádó 
Hungary SE „FROXY” csapata: Da-
róczy Kinga, Jankó Julcsi, Klacsán 
Réka, Kocsis Eszter, Opálszki Gabi és 
Prondvai Nóra.

– Nóri, Réka és Julcsi 11 évvel ezelőtt 
kezdtek nálam, még 7–8 éves koruk-
ban. Ők voltak az első tanítványaim. 
Kezdetben csak mogyoródi lányokból 

 Idén a mogyoródi hagyomá-
nyoktól eltérően és a korona-
vírus okozta járványhelyzet 
miatt, a mogyoródi csata és az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulójára em-
lékező önkormányzati rendez-
vényen köszöntötték a 2020-as 
és a 2021-es év sportolóit.

Sok ügyességi feladatot csináltunk, 
amit nagyon szerettem, és jó is voltam 
bennük. Zoli bácsi mondta, hogy ha 
van kedvünk, menjünk el egy birkó-
zó edzésre. Néhány barátnőmmel el is 
mentünk, tetszett, és maradtunk. Ma 
azonban közülünk már csak én űzöm 
ezt a sportot – árulta el Niki a Mogyo-
ród Mának. 

Niki 13 éves korában kezdett verse-
nyezni, az első komoly sikere a 2019-es 
junior magyar bajnokság 1. helyezése, 

majd a felnőtt magyar 
bajnokság ezüstérmese 
volt. Az Austria Ope-
nen pedig 2. lett ért el. 
Bár hivatalosan az FTC 
kötelékébe tartozik, a 
gyakorlatban a magyar 
birkózóválogatottal edz 
nap mint nap.

– Komoly munka ez, 
de van értelme. Szere-
tem csinálni, és nagy 
céljaim vannak. Nem 
volt még világversenyen 
érmem, azt minden-
képp szeretném elérni, 

Sport
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A fiatal lány családjában az a szo-
kás, hogy 14 éves korukig rendsze-
resen sportolnak a gyerekek. Katica 
a tánc és a dzsessz balett után kipró-
bálta a kézilabdát és a birkózást is, 
mielőtt letette volna a voksát a kick-
box mellett. 

– A kezdetektől fogva ugyanabban 
a csapatban vagyok, akiket nagyon 
szeretek. Jó érzés lejárni az edzésekre, 
a versenyeket pedig egyenesen imá-
dom. Egyáltalán nem stresszelek a tel-
jesítmény miatt, inkább élvezem a jó 
hangulatot, a nagy forgatagot – mesél-
te nevetve Katica.

A könnyed hozzáállásnak meg is van 
a gyümölcse: a 14 éves lány számos 
versenyen indult, 2020-ban magyar 
bajnok lett, majd 2021-ben is. Beke-
rült a magyar válogatottba, megnyerte 
2021-ben a világ kupát, és ugyaneb-
ben az évben az Európa-bajnokságon 
bronzérmes lett. Idén megnyerte az 
Európa-kupát, nemrég pedig a diák 
olimpiát. Ősszel újabb kihívás elé néz, 
indul a világbajnokságon Dublinban, 
jövőre pedig már a junior korcsoport-
ban versenyzik.

– Jövőre középiskolába megyek, a 
budapesti Innovációs Gimnáziumban 
fogok tanulni. Az a tervem, hogy a 
tanulás mellett is folytatom a sportot, 
továbbra is heti háromszor ott leszek 
az edzéseken és természetesen a ver-
senyeken is! – zárta szavait.

Farkas Barnabás, 2021. az Év 
Ifjú Sportolója
Barnabás az Újpest FC 2006-ban szü-
letett labdarúgója, aki jelenleg a Buda-
pesti Dózsa György Gimnáziumban 
tanul. A családi legendárium szerint 
egyszerre tanult meg járni és focizni.

– Elkezdtem focizni a Mogyoród 
KSK-ban, és szépen lassan alakult ki 
minden. Kezdetben félénk voltam, 

nem mertem a nagyobbak ellen ki-
állni, magamban rúgtam a labdát. Az 
edzőm azonban bízott bennem – árul-
ta el Barna.

Nem hiába, amint megerősödött 
Barna önbizalma, úgy jöttek a sikerek 
is. Hamarosan a csapata egyik legmeg-
határozóbb tagja, és csapatkapitánya is 
lett.

2020-ban igazolt át az Újpesthez, 
ahol kiemelt tehetségként kezelik, első 
szezonjában mind az U15, mind az 
U16 korosztállyal bajnoki címet nyert. 
Bekerült a klub Talent Programjába, 
ahol tudatosan készítik fel a profi lab-
darúgó pályára. 

– Főleg hétvégenként vagyok Mo-
gyoródon, hétközben minden időmet 
elviszi az iskola és az edzés. Még min-
dig nagyon kötődöm a KSK-hoz, ha 
tudok, lejárok edzésekre, meccsekre. 
Emellett animátorkodom az Oratóri-
umban, és részt veszek a Mogyoródi 
Ifjúsági Testület munkájában – fejte-
gette a fiatal focista. – Nagy álmom, 
hogy egyszer címeres mezt vehessek 
fel, hogy a futballból élhessek, ezt csi-
nálhassam, amíg csak tudom.

állt a csoport, később azonban ösz-
szeolvadtak a dunakeszi tanítványa-
immal. 2016-ban találtuk meg ma-
gunknak a Froxy nevet, és onnantól 
hatalmas lelkesedéssel vetették bele 
magukat a lányok a munkába – fejte-
gette az edzőjük, Papp-Lantos Laura.

A csapat számos hazai megméret-
tetéseken mutathatta be akrobatikus 
rock and roll tudását és csillogtathatta 
meg tehetségét.

2019-ben a budapesti területi pont-
szerző bajnokságon értek el első és 
második helyezést, még ebben az év-
ben részt vettek az országos bajnok-
ságban is. A Lányok pályafutásuk 
kezdete óta összesen 154 alkalommal 
szereztek említésre méltó eredményt. 

– Mivel a csapattagok többsége az 
érettségire készül, így most a mi mun-
kánk épp szünetel. A banda egyik fele, 
Nóri, Gabi és Kinga viszont a Tornádó 
színeiben egy nagyobb formációval 
együtt a magyar bajnokságra készül – 
folytatta Laura. – A sikereinket min-
denképp szeretném megköszönni a 
szülőknek, akiknek a támogatása na-
gyon sokat jelentett és jelent.

Nemes Katica, 2021. az Év Ifjú 
Sportolója
Katica hét évvel ezelőtt kezdett 

kick-boxolni, a mogyo-
ródi Lajos Sport 

Klubban (LSP). 
A klub vezetője, 
és Katica edzője 
Nagy Lajos feke-
te öves mester.
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Pályázat benyújtása   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zata pályázatot nyújt be a József Attila utca teljes hosszban 
történő útfelújítási munkálataira „Belterületi utak, járdák, hi-
dak felújítása” jogcímen. A beruházás 30 millió forintba kerül, 
amelyből az önerő 10 millió forint. (44/2022.)

Kézbesítési szerződés   Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 
M-BERT Szolgáltató Kft. küldemény-előllítási, valamint -kéz-
besítési tevékenységre vonatkozó ajánlatát, amely az adóiroda 
munkáját segíti a határozatok kiküldésében. (45/2022)

Megérkezett az útszóró só   Egy kamionnyi (24-26 tonna) 
útszóró sót szállított le az Aperta Kft. Mogyoródra, az 1 120 000 
forintos számla ellenértékének kifizetését elrendelték. (46/2022)

Jelzőlámpa telepítése   Megrendelte Mogyoród Nagykö-
zség Önkormányzata az új bölcsődéhez vezető, Mátyás király 
úti kereszteződésben lévő jelzőlámpa telepítéséhez szükséges 
földmunkákat és villamos munkákat 1,5 millió forint értékben. 
(48/2022)

Pályázat útfelújításra   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy élni kíván a Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programban felmerülő pályázati lehetősé-
gekkel, és pályázatot nyújt be a Vörösmarty utca, a Borvirág utca 
második szakasza, a Borsó utca, a Berektető utca aszfalt nélküli 
része, a Jégvirág utca vagy a Középsőhomoki utca felújítására a 
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése programban. 
(49/2022)

Újjáépül a Kálvária   113 millió forint támogatási igényt nyúj-
tott be az önkormányzat a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. felé a Kálvária újjáépítési munkáira vonatkozóan 
és meg is nyerte azt. (50/2022)

Fizetési kötelezettségek tervezése   Az önkormány-
zat három évre előre megtervezte a hitelállománya törlesztését: 
évente nagyságrendileg 65 millió forintot fog törleszteni 2025-ig. 
(55/2022)

Bevételi terv   Az önkormányzat három évre megtervezte a 
saját bevételeit, átlagosan évente 336 millió forint fog befolyni a 
helyi adókból, a saját vállalkozásokból, illetve az illetékekből és 
bírságokból 2025-ig. (56/2022)

FEBRUÁRI DÖNTÉSEK
A februári testületi ülés kezdetén Paulovics Géza polgármester beszámolt arról, 
hogy csőtörés volt az iskolában, és nagyjából öt medencényi víz folyt el. A károk elhárításával 
párhuzamosan az ottani 60 éves vascsövek helyére KPE csövek kerültek.

Képviselők juttatása   Módosította az önkormányzat a kép-
viselők juttatásáról szóló 2014-es rendeletét. (57/2022)

Turisztikai üzleti terv   Elfogadták a Mogyoród Turisztikai és 
Településfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti tervét 64 029 400 forint be-
vétellel, 64 029 400 forint kiadással, 0 forint várható eredménnyel 
(58/2022), valamint a Mogyoród Nonprofit Kft. 2022. évi üzle-
ti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal, 
amelyhez 151 109 549 forint feladatfinanszírozást biztosítanak. 
(59/2022)

Filmpark kérése   Elutasította a képviselő-testület a Mogyo-
ród Filmpark Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervet a 
Mogyoród külterület 0341/22 és 0341/47 helyrajzi számú ingat-
lanokra vonatkozóan. (60/2022)

Partszakasz-rekonstrukció   Az önkormányzat felhatal-
mazta dr. Varga A. Tamást az általa megvizsgált partszakasz 130 
méteres részén a benőtt növényzet és a bedőlt fák eltávolítására 
saját költségén. A GeoTeszt Kft. szaktervező cég által készített ta-
nulmányban szereplő problémás helyek tulajdonosait értesítik, 
és felhívják a figyelmüket a szabálytalanságok megszüntetésére. 
(61/2022)

Óvodai beiratkozás   Határozatott hozott az önkormányzat 
az óvodai beiratkozásról, amely 2022. április 20–22. 8–16 óráig 
lesz. (62/2022)

Belterületbe vonás   Egy fős szavazati különbséggel a belte-
rületbe vonás mellett döntött az önkormányzat a következő tel-
keknél:
– Mogyoród, a 0180/26 (3,544 m2), a 0180/27 (4,040 m2), a 
0180/28 (3,363 m2), a 0180/29 (3,086 m2), a 0180/30 (1,857 m2), 
a 0180/31 (842 m2), a 0180/56 (2,076 m2), valamint a 0180/57 
(2,246 m2), a helyi építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 építési 
övezetben tartozó, „szántó” művelési ágú ingatlanok, (63/2022)
– Mogyoród, a 0160/120 (1,527 m2), a helyi építési szabályzat 
szerint jelenleg Vt4 építési övezetben tartozó, „kivett, közforga-
lom elől el nem zárt magánút” művelési ágú ingatlan, (64/2022)
– Mogyoród, a 0180/23 (6.600 m2), valamint a 0180/24 (3,816 
m2), a helyi építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 építési övezet-
ben tartozó, „szántó” művelési ágú ingatlanok, (65/2022)
– Mogyoród, a 0180/25 (3,545 m2), a helyi építési szabályzat sze-
rint jelenleg Lke6 építési övezetben tartozó, „szántó” művelési 
ágú ingatlan, (67/2022)

Önkormányzati hírek
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mindösszesen 165 000 forint támogatás felhasználására vonat-
kozó szakmai beszámolót és elszámolást. (77/2022)

Kerekasztal-tájékoztató   A képviselő-testülete elfogadta a 
Szociálpolitikai Kerekasztal 2021. évi munkájáról szóló tájékoz-
tatóját. (79/2022)

Szavazatszámláló bizottság   A képviselő-testület megvá-
lasztotta a Mogyoród Nagyközség területén működő szavazat-
számláló bizottságokba a tagokat és póttagokat. (80/2022)

Polgármester szabadsága   Paulovics Géza polgármester 
2022-ben 48 munkanap szabadságra jogosult, amelynek kivéte-
lét be is ütemezte. (81/2022)

Építési szabályzat   Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy egyeztes-
sen a főépítésszel, és a márciusi ülésre készítse el a Helyi Építési 
Szabályzat, valamint a Településkép védelmi rendelet módosí-
tását a decemberi pénzügyi bizottsági ülésen javasoltak alapján. 
(82/2022)

Örökségvédelmi bizottság   A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy Mogyoród nagyközség területén található régészeti le-
lőhelyek felülvizsgálata érdekében létrehozza a Helyi Örökségvé-
delmi Bizottságot. Elnöke Trabalka Szilvia alpolgármester, tagjai 
Babják Gábor és Zachár Zsolt. Feladata a Mogyoród nagyközség 
területén található 32 régészeti lelőhely felülvizsgálata, és a Klast-
rom dombon zajló építkezés felülvizsgálata. (84/2022)

Hulladék-gazdálkodás   A képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 76. számú előterjesztés mellékletét képező, DTKH Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megkül-
dött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú 
módosítását nem fogadja el. A DTKH Duna-Tisza közi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. Teljesítésigazolásra vonatkozó 
felkérését áttekintette, az abban foglaltakat nem támogatja, egy-
ben felkéri a polgármestert, hogy a teljesítés igazolást ne írja alá, 
és ezen döntésére vonatkozó határozatot küldje meg a szolgálta-
tónak. (85/2022, 86/2022)

– Mogyoród, a 0183/13 (387 m2), a helyi építési szabályzat sze-
rint jelenleg Lke6 építési övezetben tartozó, „szántó” művelési 
ágú ingatlan, (68/2022)
– Mogyoród, 2062 (652 m2), a helyi építési szabályzat szerint je-
lenleg Lke2 építési övezetben tartozó, „kivett gazdasági épület, 
udvar” művelési ágú ingatlan, (69/2022)
– Mogyoród, 0183/40 (1,398 m2), a helyi építési szabályzat sze-
rint jelenleg Lke6 építési övezetben tartozó, „szántó” művelési 
ágú ingatlan. (70/2022)
Felmerült, hogy érintettsége miatt Kamarás Zsuzsa képviselő 
asszony ne szavazzon a 67/2022 határozat esetén, ám ezt egy sza-
vazatkülönbséggel elutasították. (66/2022)

Sissy-utak   Az önkormányzat elfogadta a Sissy Villapark 
megközelítését biztosító utak, a 1577/101 hrsz., amely „kivett 
közforgalom számára megnyitott magánút”, mérete 106 m2  
(1/1 tulajdoni hányad), a 1577/173 hrsz., amely, „kivett közforga-
lom számára megnyitott magánút”, mérete 1186 m2 (1/1 tulajdo-
ni hányad) valamint, a 0102/4 hrsz.-ú „kivett út” művelési ágú,  
738 m2 (12/15 tulajdoni hányad) nagyságú ingatlanok ingyenes 
átvételét. (71/2022)

Nem lesz kamera   Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 73. számú Kame-
rarendszer kiépítése a Dr. Kamarás József Egészségházban napi-
rendet leveszi napirendjéről, mert az a költségvetés elfogadásával 
okafogyottá vált. (72/2022)

Beszámolók elfogadása    A képviselő-testület elfogadta 
– a Községünkért Mogyoródért Alapítvány részére nyújtott, 
mindösszesen 2 848 096 forint támogatás felhasználására vonat-
kozó szakmai beszámolót és elszámolást (73/2022),
– a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda részére a közneve-
lési szerződésben vállalt feladatainak ellátása céljából nyújtott, 
mindösszesen 3 500 000 forint támogatás felhasználására vonat-
kozó szakmai beszámolót és elszámolást (74/2022),
– a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete részére az utcai 
gondozó szolgálat támogatása céljából nyújtott, mindösszesen 
80 000 forint támogatás felhasználására vonatkozó szakmai be-
számolót és elszámolást (75/2022),
– a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére a szer-
ződésben meghatározott fejlesztési célokra nyújtott, összesen 
1 475 981 forint támogatás felhasználására vonatkozó szakmai 
beszámolót és elszámolást. A Nonprofit visszafizetési kötelezett-
sége 261 929 forint. (76/2022)
– a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány részére a „2021. évi pe-
dagógusnap megszervezése és lebonyolítása a Mogyoródi Szent 
László Általános Iskola pedagógusai részére” céljából nyújtott, 

A határozatok teljes szövegét 
az alábbi QR kód beolvasásával 
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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Hulladékgazdálkodás   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a DTKH Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a mindkét 
fél érdekeit szolgáló korábban megküldött szerződésmódosítást 
jóváhagyja. (93/2022)

Szavazatszámláló bizottság   A képviselő-testület két pót-
tagot választott a szavazatszámláló bizottságba. (110/2022)

Telephely-korszerűsítés A képviselő-testület „A helyi egész-
ségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályáza-
ton benyújtásra kerülő „Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyének korszerűsítése” című, dr. Gémesi György gö-
döllői polgármester által megküldött támogatási kérelem tartalmát 
megismerte, és annak megvalósításával egyetért. (111/2022)

Patakpart-helyreállítás   Az önkormányzat nyílt, feltételes 
közbeszerzési eljárást fog folytatni a Mogyoródi-patak (1456 
hrsz.) partoldalán a 128 hrsz. ingatlant érintő szakaszon bekö-
vetkezett vis maior suvadás helyreállításának kivitelezésére, a fi-
nanszírozás pályázati forrásból valósul meg. (112/2022)

Közbeszerzési terv   Elfogadták Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét (113/2022), és 
módosították az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 19/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletét. 
(114/2022)

Mogyoródi Borműhely   Engedélyezték a „Mogyoródi” meg-
jelölés használatát Dömök László és Juhász János mogyoródi 
őstermelők részére, a „Mogyoródi Borműhely” elnevezés hasz-
nálatához kapcsolódóan. (115/2022)

Bölcsődei ügyek   Jóváhagyta a képviselő-testület a Mogyo-
ródi Napraforgó Bölcsőde Szakmai Programját és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. (116/2022)

Óvodai ügyek   A képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel 
Mogyoród területén továbbra is egyetlen önkormányzati óvoda 
működik – a köznevelési intézmény felvételi körzetének kiala-
kítását változtatás nélkül, Mogyoród Nagyközség teljes közigaz-
gatási területére kiterjedően határozza meg. (117/2022) Jóvá-
hagyták a Mogyoródi Pillangós Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és Pedagógiai programját is. (118/2022) A testület 
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támogatja a Mogyoródi Pillangós Óvoda konyhájába hűtőszek-
rény vásárlását. (121/2022)

Jelzőlámpa üzemeltetése   Az önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást köt a Mogyoród, Fóti út Mátyás király út 
kereszteződésénél létesített gyalogátkelőhely nyomógombos jel-
zőlámpa üzemeltetési munkáira a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel. (119/2022)

Közlekedésfejlesztési koncepció   Egyetlen ajánlattevő-
ként a gödi MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Betéti Társaság 
készíti el Mogyoród közlekedéstervezési (fejlesztési) koncepció-
ját. (120/2022)

Turisztika ügyei   A képviselő-testület a Mogyoród Turisztikai 
és Településfejlesztő Kft. beszámolóját a mogyoródi rendezvé-
nyekről és az elszámolást a 2021. évi rendezvényekkel kapcsolat-
ban megismerte és elfogadta. (122/2022)
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2021. évi rendezvény-
keret megmaradt összegét, amelyet a Turisztika Kft. 2022. feb-
ruár 28. napján visszautalt, azaz 622 837 forint összeget a Tu-
risztika Kft. a 2022. évi rendezvények során újra felhasználhatja. 
(123/2022)

Nem lesz vidámpark
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 78/2022. (II. 28.) 
határozatát visszavonja, és a 2146 Mogyoród, Rózsa utca 2. 
szám alatt található ingatlannak a Szent László Látogatóköz-
ponthoz tartozó területen kívüli részét a kérelmező Varga 
Jánosné részére vidámparki játékok üzemeltetésére mégsem 
adja használatba a 2022. március 29.–április 5-ig terjedő idő-
szakra. (124/2022)

Ingatlan ügyek   
– A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Mogyoród, 0183/20 
helyrajzi számú (1751 m2), a helyi építési szabályzat szerint jelen-
leg Lke9 építési övezetbe tartozó, „szántó” művelési ágú ingatlan 
belterületi telkekké alakuljon (125/2022),
– Úgy döntöttek, hogy az önkormányzat nem indul az árverésen, 
és nem kívánja megvásárolni a 3573 helyrajzi számú, természet-
ben a Mogyoród, Kikelet utca 26/a szám alatt található ingatlant 
7 000 000 forintért. (126/2022)
– A Fülöp Anna ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés 
alapján a 0182/23 helyrajzi számú ingatlan megvételére az ingat-
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benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást. (136/2022) 
A Községünkért Mogyoródért Alapítvány részére nyújtott 
mindösszesen 500 000 forint támogatás felhasználására vonat-
kozó szakmai beszámolót és elszámolást úgy fogadták el, hogy 
az alapítvány a támogatás értékéből 364 772 forintot felhasznált, 
a támogatás összegéből megmaradt 135 228 forintot az önkor-
mányzat bankszámlájára 2022. február 22. napján visszautalta. 
(137/2022)
Az L.S.P. Kick-Boksz TEAM Sportegyesület terembérleti díj és 
edzőtábor költségeinek támogatásának céljából nyújtott 500 000 
forint támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót 
és elszámolást is elfogadták, azzal, hogy a sportegyesület a támo-
gatást az elmúlt években kialakult Covid-19 okozta veszélyhely-
zet miatt nevezési díjkifizetésére is felhasználta, ami a támogatási 
szerződésben nem szerepelt. (135/2022)
A Mogyoródi Ifjúsági Testület részére „a helyi ifjúság kultúrá-
val, közreműködéssel, hagyományok ápolásával, egészséges 
életmóddal, sporttal és a sportolás feltételeinek megteremtésé-
vel, a természeti és épített környezet megóvásával, közösségépítő 
rendezvények szervezésével kapcsolatos tevékenységek anyagi, 
illetve működési támogatása” céljából nyújtott, mindösszesen 
544 356 forint támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást 
elfogadták, akképpen, hogy az Ifjúsági Testület a támogatás érté-
kéből 439 566 forint-ot felhasznált. (138/2022)

Változás a bizottságban   Az Örökségvédelmi Bizottság tag-
jaiban változás történt. Összeférhetetlenség miatt Zachár Zsolt 
tagságát vissza kellett mondani, Babják Gábor pedig önszántából 
mondott le. Helyettük Hutter József és Kamarás Zsuzsanna let-
tek bizottsági tagok. (139/2022)

Pályázat   A képviselő-testület a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekez-
désének megfelelően, az államháztartáson kívüli forrás átadására 
vonatkozó rendelkezésekre rendeletet alkot, az alábbi módosítá-
sokkal a támogatási időszak január l-jétől – december 31-ig tart.
A 4. §-ban a vagylagosság megállja a helyét, magánszemélyt nem 
zárják ki a pályázatból, támogatását arányaiban a pénzügyi tá-
mogatásnál figyelembe veszik, az SZMSZ 1. számú mellékleté-
nek 2.12 pontja törlésre kerül. (140/2022)

lan tulajdonosainak vételi ajánlatot tesznek 5 047 920 forint ér-
tékben. (127/2022)

Belső ellenőrzés   Mogyoród Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete tudomásul veszi a Mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéseiről szóló összefog-
laló jelentést a 105/2022 sz. előterjesztésben foglaltak alapján. 
(128/2022)

Nem lesz hivatali kocsi   Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hivatali 
gépjármű beszerzéséről szóló előterjesztést leveszi napirendjéről. 
(129/2022)

Számviteli szerződés   A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadja az SZKKI Data Kft. számviteli, adatszolgáltatási, ügyvi-
teli és tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződé-
sét. (130/2022)

Bérlő visszautasítása   A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Mogyoród, Hungaroring út 2/A sz. alatti, 0219/48 hrsz. 
alatt lévő, gazdasági épület megnevezésű ingatlanban található, 
11,3 m2 nagyságú helyiségét nem kívánja bérbe adni a Friss Gon-
dolat Sportegyesület részére. (131/2022)

Református kérés   Elfogadták a a Mogyoródi Református 
Egyházközség kérelmét, és a Nonprofit Kft. üzleti tervének ter-
hére biztosítják az önkormányzati tulajdonban lévő, 0219/47 
helyrajzi számú és a 0219/50 helyrajzi számú földút területének 
megerősítését rosttalajjal. (132/2022)

Székelykapu áthelyezése   Az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulását adja a 0219/50 helyrajzi számú, a Kálvin közben 
elhelyezendő székelykapu elhelyezéséhez, az áthelyezési költsé-
geket a református egyház vállalja. (132/2022)

Beszámolók elfogadása   Elfogadták a Mogyoródi Speciális 
Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évről szóló szakmai 
beszámolóját. (133/2022), a Mogyoródi Közhasznú Polgárőr 
Egyesület 2021. évről szóló szakmai beszámolóját (134/2022), 
és a Mogyoród Községi Sportkör részére a Mogyoród KSK Ké-
zilabda szakosztályának felnőtt női csapatának NB2-es bajnoki 
részvételéhez és működéséhez céljából nyújtott 500 000 forint 
támogatás felhasználására vonatkozó, 2022. február 16. napján 

az önkormányzatnál március ban
A márciusi ülés kezdetén napirend előtt felszólalt a DTHK munkatársa 
a szemétszállítás változásairól. A szelektív zsákokat ezentúl az önkormányzatnál 
lehet átvenni, a részletek a mogyorodma.hu oldalon találhatók.

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

Egy teljes ülést szentelt a képviselő-testület annak, hogy megvitassák a Helyi Építési  
Szabályzat módosítását. Sok kérdésben parázs vita alakult ki a képviselők között, volt 

olyan határozati pont, amelyet név szerint szavaztak meg.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem változ-
tatja meg a Helyi Építési Szabályzatnak a kialakítan-
dó magánutak szélességével kapcsolatos részét. A kép-
viselők a polgármester kérésére név szerint szavaztak, 
igennel voksolt Kamarás Zsuzsanna, Trabalka Szilvia, 
Hutter József és Kurfis László. Nemet mondott Paulo-
vics Géza és Babják Gábor. Tartózkodott Kurucz Pé-
ter. (96/2022) 

AZ ÜLÉSEN A TOVÁBBI DÖNTÉSEK SZÜLETTEK A HÉSZ-SZEL 
KAPCSOLATBAN: 
– Az eredeti határozati javaslat 2-es pontja szerinti változtatási 
szándéktól, a dokumentáció 1. számú módosítástól visszaléptek. 
(97/2022)
– Az eredeti határozati javaslat 7-es pontját a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Főosztály, valamint 
a Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóságának észrevételét a 
Ródi dűlő új feltáró útra és a dokumentáció 11-es számú módosí-
tásra vonatkozóan nem fogadták el. (98/2022)
– A határozati javaslat 3-as pontját az alábbiak szerint támogatták: 
a dokumentáció 6-os számú módosítás esetén az új lakóterület és 
a Vt. övezet kijelölésétől lépjen vissza, amit az önkormányzati tulaj-
donban lévő és a teljes terület tekintetében is fenntartja. (99/2022)
– A határozati javaslat 4-es pontja az alábbiak szerint módosult: a 
dokumentáció 9-es számú módosítástól, valamint az új lakóterület 
kijelölésétől visszaléptek, és a korábban Lk9 övezeti besorolást fent 
tartják. (100/2022)
– Az eredeti határozati javaslatot kiegészítették a 12-es ponttal: a 
Béke utca és környékének a módosításától visszalép, úgy a Vt. öve-
zet, mint az intézményi övezet módosításától visszalép. (101/2022)

– Az eredeti határozati javaslat 5-ös pontját az alábbiak szerint 
fogadták el: a dokumentáció 13-as számú módosítástól visszalép, 
de a szabályozási terven jelölt építési helyet fenntartja. (102/2022)
– Az eredeti határozati javaslat 6-os pontját, miszerint a dokumen-
táció 14-es számú módosítástól visszalép, elfogadták. (103/2022)
– Az eredeti határozati javaslat 1-es pontját az alábbi kiegészítéssel 
fogadták el: az államigazgatási szervektől beérkezett jogszabályon 
alapuló észrevételeket az előterjesztés mellékletét képező tervezői 
válaszok alapján elfogadja, a tervezetben a szükséges javításokat a 
tervező végezze el. (104/2022)
– Az eredeti határozati javaslat 8-as pontját az alábbiak szerint mó-
dosították: a 4. pont szerinti döntésről az ingatlanok tulajdonosait 
értesítik. (105/2022)
– A határozati javaslat 9-es számú pontját az alábbiak szerint mó-
dosítja: a Somlyóhegyi utcára kivezető tervezett út nyomvonalára 
vonatkozó lakossági észrevételt elfogadja, valamint azt a lakossági 
észrevételt, hogy a Ródi vágásban a 2017-ben elfogadott Szabályo-
zási Tervnek megfelelően a 0183/ 41-es helyrajzi számra visszaállítja 
a tervezett út nyomvonalát. A beérkezett további észrevételekből 
nem fogadják el az 505/3-ra vonatkozót.  (106/2022)
– Az eredeti határozati javaslat egészüljön ki a 13-as ponttal, ami a 
következő: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épület, va-
lamint lovarda kialakítása esetén a legnagyobb beépíthetőségtől 
visszalép, és marad az 5%-os beépíthetőség. (107/2022)
–  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerinti partnerségi 
egyeztetést lezárták, és felhatalmazták a polgármestert a javított 
dokumentáció alapján a Pest Megyei Kormányhivatal állami 
főépítészénél a végső szakmai véleményezés kezdeményezésre. 
(108/2022).

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.

Önkormányzati hírek
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Önkormányzati hírek

A mogyoródiak majdnem 
háromnegyede élt a szava-
zati jogával: 5831 választásra 
jogosultból 4349-en járul-
tak az urnák elé. A szavazás 
eredményes volt, a válasz-
tókerületben az eddigi or-
szággyűlési képviselő, Vé-
csey László nyert 49,58%-kal.
Az országos népszavazás, 
ahogyan egész Magyarorszá-
gon, itt is eredménytelen volt, 

ugyanis a választópolgárok 
kevesebb mint fele szavazott 
érvényesen. Mogyoródon a 
szavazók közül 16-an csak az 

országgyűlési 
vá lasztáson 
voksoltak, a 
népszavazás 
kérdéseire vá-
laszolók közül 
pedig 1445-en 
érvénytelenül 
húzták be az 
ikszeket.

Választás 
Mogyoródon

Április 3-án tartották az országgyűlési válasz-
tásokat, illetve egy négykérdéses országos 

népszavazáson is lehetett voksolni. 
Beiratkozás

▶  Április 20–22. között 8 órától 16 óráig lehet beiratkozni  
a 2022–2023. nevelési évre a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesz-
tenyés Tagóvodájába. 

▶  A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda 2022. április 20–21-én, szer-
dán és csütörtökön 8 és 16 óra között tartja a beiratkozást.

▶  A Mogyoródi Szent László Általános Iskolába 2022. április 21., 
csütörtökön és 2022. április 22., pénteki napon lesz a beiratkozás 
a 2022/2023-as tanévre. 

Bővebb információk
 a www.mogyorodma.hu oldalon.

Zöldzsákátvételi lehetőség
Megérkeztek a DtkH Nonprofit 
Kft. által biztosított zöld zsákok 
az Önkormányzathoz. A biztosí-
tott zsákokat személyesen lehet 
átvenni 2022. április 11-től 2022. 
április 29-ig a Mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
irodáján (Dózsa György út 33.):

•  hétfő: 08.00–12.00 
és 13.00–18.00 

•  kedd, szerda, csütörtök:  
08.00–12.00 és 13.00–16.00

•  péntek: 8–11.00.

Fontos, hogy az átvétel a lak-
címkártya és a szerződésszám 
egyidejű felmutatása mellett 
történik. A 2022. évre 32 db in-

gyenes zöldzsákot vehetnek át 
a lakosok. További zsákokat meg-
vásárolni a ko rábban szerződött 
helyeken lehet:

•  3 Manó Vegyesbolt:  
Nagyhomoki út 10. 

•  Szent-Jakab Nonprofit Kft.: 
Szentjakab park 2. 

•  Deko Festék Diszkont Kft.: 
Gödöllői út 2. 

•  DtkH Nonprofit Kft.:  
Gödöllő, Dózsa György út 69. 
(ügyfélszolgálat is). 

Ebben az esetben is szükséges 
a szerződött ügyfél száma, ezért 
javasolt vagy a szerződést, vagy 
az utolsó csekket vinni, amelyen 
ezen adatok megtalálhatók.

Három nagy értékű 
pályázatból kettőt 
elnyert Mogyoród 
Nagyközség 
Önkormányza-
ta, így 300 millió 
forintból megú-
jul Pisokmáj 
vízelvezetése, 
és további 300 
millió forintból 
korszerűsítik a 
sportlétesítmények 
energetikáját.

Nyertes pályázatok
2022 februárjában három pályázatot is 
benyújtott Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata a TOP PLUSZ 1.2.1 kiírásra. 
▶  A Nonprofit Kft.-vel közösen az ön-

kormányzati sportlétesítmények, 
a Grosics Gyula Sportcsarnok és az 
Ober János Sportcentrum energeti-
kai felújítására pályáztak, és nyertek 
300 millió forintot. Ebből az összeg-
ből igen komoly korszerűsítéseket 
tudnak majd végrehajtani.

▶  A másik nyertes pályázat 300 millió 
forintjából Pisokmáj vízelvezetését 
fogják meg oldani, ami harminc éve 
probléma a településünk számára.

▶  A harmadik pályázatban a Művelő-
dési Ház építéséhez kértünk támo-
gatást, ezt sajnos most nem fogadták 
el. Legközelebb szeptemberben nyíl-
nak újabb források, akkor próbálko-
zunk megint.
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A Napraforgó Bölcsődét 
2022. január 31-én adták át, 
és ugyanezen a napon fo-
gadta el a képviselő-testület 
Körmöci Krisztina intéz-
ményvezetői pályázatát. A 
közös munka azonban ko-
rábban kezdődött: Krisztina 
már az intézmény kialakítá-
sa idején is adott tanácso-
kat, és 2021 decemberétől 
volt ideiglenes intézmény-
vezető. Előtte a Mogyoródi 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatot vezette, ko-
rábban pedig más bölcső-
dékben dolgozott.

– Eredetileg egészségügyi 
szakközépben végeztem, 
és itt a közelben, Kistar-
csán dolgoztam nővérként. 
Ahogy sok kollégám, a 
rendszerváltáskor én is ta-
nulni kezdtem, először a 
Szent István Egyetem üzlet-
gazdász és logisztikus kép-
zésén, majd a gyermekem 

születése után a kisgyermek-
nevelő szakmát is kitanul-
tam. Kezdetben ehhez elég 
volt egy továbbképzés, ám 
néhány év szakmai gyakor-
lat után, amikor 2009-ben 
az ELTE-n elindult a főis-
kolai képzés, azonnal jelent-
keztem az első évfolyamba. 
Nagyon sokat tanultunk itt, 
belemerültünk a gyermek-
lélektanba, a módszertan-
ba. Annyira megszerettem, 
hogy szakvizsgát is tettem, 
és végül kisgyermekneve lők 
gya korlati oktatásvezetője 
szakirányon szakvizsgázott 
pedagógus lettem. Ezután 
több helyen is dolgoztam, a 
Magyar Bölcsődék Egyesü-
letének tanácsadója ként az 
engedélyeztetéstől a szak mai 
munkáig minden, kis gyer-
mekneveléssel kapcsolatos 
területen – foglalta össze 
szakmai múltját. – Voltak 
nehéz időszakaim az életben, 

Már akkor az új mogyoródi bölcső-
dében dolgozott Körmöci Krisztina, 
amikor még teljesen el sem készült 
az épülete. A pedagógus 2020-tól az 
akkor induló Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetője volt, 
majd egy évvel később, 2021 decem-
berében nevezték ki az új bölcsőde 
intézményvezetőjének.

és ezekben az időszakokban 
mindig volt mellettem olyan 
ember, aki nyújtotta felém a 
kezét. Emiatt nagyon hálás 
vagyok, és úgy érzem, vala-
mennyit vissza kell adjak be-
lőle, hogy visszaforgatódjon 
ez az energia. Talán emiatt 
dolgoztam mindig is segítő 
szakmában.

Krisztina már nagyon 
várja a nyitást, és örül a 
nagy érdeklődésnek mind a 
kisgyermeknevelői állások, 
mind a bölcsődei férőhe-
lyek iránt.

– Sokan szeretnék bölcső-
débe hozni a gyermeküket 
egyre fiatalabb korban. Van, 
aki gazdasági kényszerből 
teszi, és van olyan is, aki lelki 
okokból érzi fontosnak. Mi 
a lehető legrugalmasabban, 
egyéni bánásmóddal fogad-
juk a kicsiket. Célom, hogy 
a gyerekek ki tudják bonta-
koztatni magukat és a képes-

az új bölcsőde élén
ségeiket. Az a legszebb ebben 
a szakmában, amikor megta-
lálja az ember a kulcsot egy 
pici babához – fejtegette. 
– Fontosnak tartom, hogy 
a gyerekek szeretetteljes és 
nyitott légkörben legyenek, 
ahol gondozásba ágyazott a 
nevelés. Ez azt jelenti, hogy 
például öltöztetés, pelenká-
zás közben tudatosan kérjük 
a jobb és a bal lábát, a kezét, 
így tanítva neki a testrészeket 
és az irányokat. A játékokat 
is szakmai szempontok alap-
ján válogatjuk össze, sokat 
fogunk gyurmázni, papírt 
tépkedni, horgászni. Alvás-
hoz pedig klasszikus zenét 
hallgatunk majd.

A tervek szerint a csalá-
dokkal is szoros lesz a kap-
csolat: Krisztina önsegítő 
szülőcsoportot tervez indí-
tani, amelyben a családokkal 
is megosztja a módszertani 
és szakmai tapasztalatait.

KÖRMÖCI KRISZTINA

Önkormányzati hírek
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HIRDETÉS

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

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

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

Sokoldalúan képzett szakember és nem mellesleg 
négy gyermek édesanyja Szabó Réka, a Mogyoró-
di Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat új in-
tézményvezetője, aki Újpestről érkezett hozzánk.

Csaknem két éve működik 
Mogyoródon Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, előtte 
ezt a feladatot a Magyar Pro-
testáns Segélyszervezet látta 
el. Az első intézményvezető, 
Körmöci Krisztina januártól 
a Napraforgó Bölcsődét veze-
ti, helyére pedig Szabó Rékát 
szerződtették. Réka igen ta-
pasztalt szakember: szociál-
pedagógus diplomát szerzett 
Egerben, emellett elvégezte az 
addiktológiai konzultáns és az 
emberi erőforrás tanácsadó 
képzést, jelenleg pedig a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
pszichológia szakára jár. Ko-
rábban gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelősként dolgozott a 
IV. kerületben, majd esetme-
nedzser, később pedig szakmai 
vezető volt Újpesten. Emellett 
maga is családos ember: fér-
jével és négy gyermekével a 
XVI. kerületben élnek.

– 2021 novemberében je-
lentkeztem Mogyoródra csa-
ládsegítőnek. Az interjú során 
a jelenlegi intézményveze-
tő-helyettes, Frankó Emese 
körbevezetett Mogyoródon. 
Egyből beleszerettem a telepü-
lésbe, megtetszett ez a miliő, az 
itteni összetartó közösség, így 
azonnal elköteleződtem. Csak 
később derült ki, hogy a szol-

gálat intézményvezetői pozí-
ciója megüresedik, beadtam 
a pályázatomat, és lehetőséget 
kaptam arra, hogy vezessem 
a szolgálatot – fejtegette Réka. 
– A szolgálatunk három terü-
leten segíti a mogyoródiakat: 
egyrészt a házi segítségnyújtá-
ban, amelyet javarészt idősek 
vesznek igénybe, másrészt a 
szociális étkeztetésben, har-
madrészt pedig a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások-
ban. A gyermek- és ifjúságvé-
delmi speciális szolgáltatások 
a gödöllői járási intézményben 
vannak, ugyanakkor a későb-
biekben szeretném például, 
hogy legyen Mogyoródon is 
állandó pszichológus, mediá-
tor, családterápia.

A családsegítő szolgálat 
nagyjából 30 helyi családnak 
segít rendszeresen. A legtöbb-
ször a gyerekek révén kerül-
nek kapcsolatba: abból tűnik 
fel hogy baj van, hogy az is-
kolában, vagy az óvodában 
megváltozik a viselkedésük, 
feltűnően csendesek, vagy épp 
nagyon aktívak, bántják ma-
gukat vagy másokat, rontanak 
a jegyeiken. A pedagógusok 
jelzik ezt az intézményi szociá-
lis segítőnek, aki a szolgálathoz 
irányítja őket.

– Súlyosabb esetekkel is ta-

lálkozunk, bántalmazással, 
elhanyagolással, mélyszegény-
séggel. Hiszek abban, hogy 
minden helyzetből van felfelé, 
lehetséges a változás, csak kel-
lő empátia és ítélkezésmentes-
ség szükséges hozzá – vallotta 
meg Szabó Réka. – Minden-
kinek úgy segítünk, ahogyan 
neki a legjobb, ugyanakkor 
vannak olyan esetek, mint 
például a gyermekbántalma-

zás, amikor azonnal közbe kell 
lépni. Szerencsére nagyon rit-
kán jutunk el idáig, Mogyoród 
abban is kivételes, hogy a he-
lyi közösségnek nagyon erős 
megtartó ereje van. Az egyhá-
zak, a védőnők, az Oratórium, 
a Mogyoród KSK, az iskola, az 
óvoda, a település vezetése és 
az esélyegyenlőségi kerekasz-
tal mind nagyon sokat tesznek 
a helyi fiatalokért. 

BEMUTATJUK 
a Családsegítő és Gyermek-
jóléti szolgálat vezetőjét
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UKRÁN MENEKÜLTEK MOGYORÓDON
Emberségből színjelesre vizsgázott Mogyoród la-
kossága: amióta háború dúl a szomszédunkban, 
egymás után érkeznek az ukrán menekülteknek 
szánt adományok a családsegítő szolgálathoz. 
Településünk küldöttsége vitt belőle a határra, 
és jutott belőle bőven azoknak a családoknak is, 
akik Mogyoródon húzták meg magukat.

A második világháború óta 
nem volt ilyen jelentős katonai 
konfliktus Európában, mint 
amilyen a szomszédunkban 
zajló orosz–ukrán háború. 
Több mint 10 millió ukrán, az 
ukrajnai gyerekek több mint 
fele hagyta el otthonát február 
24-e óta. Közülük 6,5 millióan 
csak a lakóhelyüket változ-
tatták meg az országon belül, 
3,9 millióan pedig átlépték a 
szomszédos országok határait 
is. Magyarországra egy hó-
nap alatt majdnem 600 ezren 
érkeztek, egy részük a határ 
menti településeken húzta 
meg magát, a többiek viszont 
továbbmentek az ország bel-
seje felé. Legtöbbjüknek nagy 
szüksége van a segítségre: 
gyakran összecsomagolni sem 
volt idejük az induláskor, és 
egyébként sem tudtak maguk-
kal túl sok holmit hozni. 

Szatmárcsekei 
látogatás
A mogyoródiaktól, ahogy álta-
lában, most sem kellett kétszer 
segítséget kérni. A háborús 
helyzetre egy kukukk-hegyi 
lakos, Pintér Zsuzsanna rea-
gált először, és kezdte el egy-
maga a gyűjtést szervezni. 

Zsuzsanna révén a mai napig 
heti rendszerességgel jut el 
adomány a határhoz. A gyűj-
téshez az Önkormányzat Kft-i 
is csatlakoztak, néhány nap 
alatt két kisteherautónyi ado-
mány gyűlt össze, amelyet 
Trabalka Szilvia alpolgármes-
ter, Zachár Zsolt, a Mogyoród 
Turisztikai Kft. vezetője, Bíró 
Péter, a Mogyoród Nonprofit 
Kft. vezetője, és Kamarás Ta-
más, a Mogyoród Testvértele-
pülési Bizottság elnökségi tag-
ja vitt el Szatmárcsekére. Ez a 
kis határ menti település közel 
száz ukrán menekültet foga-
dott be, nekik vitték a ruhákat, 
pokrócokat, tisztálkodósze-

reket és tartós élelmiszereket. 
A látogatás után betértek a 
közeli Tiszakóródra egy kis 
édességgel és néhány játék-
kal. Az ottani általános iskola 
tornatermében és a parókián 
azok húzták meg magukat, 
akiknek a legnagyobb szüksé-
gük van a segítő kezekre, mert 
már korábban is egyik napról 
a másikra éltek. A háború me-
nekülésre kényszerítette őket, 
most tábori ágyakon alszanak.

Befogadó Mogyoród
Mogyoródra folyamatosan 
érkeznek menekültek. Először 
az itt dolgozó ukrán vendég-
munkások családjai jöttek 
nem sokkal a háború kitörése 
után, de volt olyan menekült, 
akit az ukrán–magyar határon 
szedett össze egy mogyoródi 
lakos és hozott haza hozzánk.

– Nagyjából hatvan ember-
ről van szó, a többségük kár-
pátaljai magyar, de vannak 

Közélet
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ÍGY  
SEGÍTHETSZ

▶ Mogyoródon Menekültválság 
Koordinációs Csoport alakult,  

a mogyoródi családsegítő 
irányítja a segítségnyújtást. Két 
célra gyűjtenek adományt: egy-

részt a határ menti településekre 
érkezők számára, másrészt  

a Mogyoródon meghúzódó, 
nagyjából 40 fős menekült 

családok megsegítésére.
▶ Az adományokat hétfőtől 
csütörtökig 9–15 óra között 

lehet behozni a Mogyoródi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat-
ba. (Hangya épület, Mogyoród, 

Dózsa György út 25.)
▶ A családokkal folytatott be-

szélgetések alapján határozzák 
meg, hogy mire van szükségük, 

és azt a Facebook-oldalukon 
rendszeresen kommunikálják. 

Mivel nincs raktáruk, a csa-
ládsegítő épületében helyezik 
el az adományokat, legyünk 
tekintettel erre, és ne vigyünk 

olyan holmikat, amelyekből már 
van náluk elegendő.

▶ Aki pénzadománnyal segíte-
ne, azt is lehet: a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat a 11784009-

20200817 számú számlára várja 
az adományokat, a közlemény-
be pedig be kell írni, hogy MMSZ 

Mogyoródi Csoport.
▶ Mindenkit arra kérnek, hogy 

amennyiben tudomása van 
településünkön tartózkodó me-
nekült családokról, tájékoztas-
sák szolgálatunkat e-mailben 
(info@mogyorodcsaladsegito.
hu) vagy a 06-30-663-9814-es 

telefonszámon. Aki szállást vagy 
munkát tud felajánlani, az is ke-
resse nyugodtan a családsegítő 

munkatársait.  
A segítségnyújtásról  

a legfrissebb információkat  
a mogyoródi családsegítő  

a Facebook-oldalán osztja meg.

UKRÁN MENEKÜLTEK MOGYORÓDON

HIRDETÉS

köztük Ukrajna belső részéről 
érkezettek is. Néhányan mun-
kásszállón laknak, a többiek 
albérletben. Mindegyikük-
kel felvesszük a kapcsolatot, 
és segítünk nekik, amiben 
kell – fejtegette Szabó Réka, a 
családsegítő vezetője. – Talán 
a legnagyobb segítségre egy 
nagycsaládnak van szüksé-
ge: ők eleve szegregátumban 
éltek már Ukrajnában is. Az 
édesanya elhozta a gyereke-
ket a határig, és a legnagyobb 
fiú vigyázott a kicsikre addig, 
amíg ő visszament a többie-
kért. Most már újra egyesült 

kal, nagy fájdalmakkal talál-
koznak.

– A legtöbben nem akartak 
eljönni, és vissza szeretnének 
menni. Jó egzisztenciájú em-
berek, akik ahhoz szoktak, 
hogy tudnak gondoskodni 
magukról, és nagyon nehéz 
most a bizonytalanságban él-
niük, kiszolgáltatottnak len-
niük. Sokuknak maradt ott-
hon rokona, telefonon tartják 
velük a kapcsolatot, és bizony 
gyakran előfordul, hogy rossz 
híreket kapnak – magyarázta 
Szabó Réka. – Ilyen traumá-
val ritkán találkozunk, nagyon 
nehéz lehet elveszíteni az em-
bernek az otthonát és futni az 
életéért. Ez nagyon megviseli 
az ideérkezőket, akik rendkí-
vül hálásak a mogyoródiak 
vendégszeretetéért, az adomá-
nyokért.

a család, de nem könnyű ne-
kik beilleszkedni a más szo-
kások és a nyelvi nehézségek  
miatt sem. Van két kisma-
mánk is, egy ukrán és egy 
magyar nyelvű, ők minden bi-
zonnyal itt fogják világra hoz-
ni a gyermeküket.

Fájdalmas sorsok
A családsegítő szakemberei 
az adománygyűjtést és a me-
nekültekkel való kapcsolattar-
tást a saját feladataik mellett 
végzik. Hihetetlen türelemre 
és empátiára van szükségük, 
ugyanis nagyon nehéz sorsok-
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Klastrom húsvétIsmét fantasztikus ün-
nepváró hangulatot 
teremtett a Mogyo-
ród Testvértelepülési 
Bizottság a Kamarás 
Klastrom House-ban. 
Húsvéti rendezvé-
nyükön bábszínház, 
interaktív koncert és 
kézműveskedés várta 
a legkisebbeket.

fontosak a népmesék

Hadnagy Jolán, négy gyermek édesanyja és kisnagyma-
ma, továbbá a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesü-
let és egy néptánccsoport vezetője, három kórus oszlopos 

tagja, illetve óvónő tartott előadást a Mogyoród települési 
Értéktár Bizottság meghívására.

helyreáll a rend. Utat mutat, hogyan 
tudjuk jobbá tenni az életünket, hogyan 
tudjuk az igazat, a szeretetet szolgálni. 
Így tudjuk a királyságot is elnyerni, és 
nemcsak fizikailag, hanem átvitt érte-
lemben – fogalmazott. – A mese definí-
ciója szerint kitalált történet, ahol bármi 
lehetséges. De vajon tényleg valótlanok? 
Tényleg bármi lehetséges? Szerintem a 
népmesékben nem így van, azoknak más 
síkon van valóságalapjuk. És nem történ-
het meg akármi, ugyanis szigorú szabá-
lyok vannak bennük.

Fontos, hogy a népmeséket ne ké-
pernyőn nézzék a gyerekek, hanem mi 
magunk meséljük nekik könyvből vagy 
fejből. 

– Akkor fejlődik a képzelőerő, a fan-
tázia, ha a gyerekek nem kapnak kész 
képeket. Amikor mesét mesélünk, akkor 
maguk alkotják meg a történetet, a saját 
lelki szemeikkel. A mesefilm befolyásol, 
megköti a képzeletet. Ráadásul ha vala-
milyen „borzalom” történik, a filmben 
készen kapja a képet hozzá, ami lehet, 
hogy megriasztja. Amikor hallgatja a 

A népmese nem csak a gyerekhez, hanem 
minden emberhez szól, aki gyermeklelkü-
letét meg tudja őrizni. A mese eredetileg 
felnőtt műfaj volt, a múlt században még 
felnőttek mesélnek felnőtteknek, és ezt 
hallgatták a körülöttük játszó gyermekek. 
Hadnagy Jolán az előadásában kiemelte: 
a magyar népmesék nagyon fontosak a 
gyermekek nevelésében, mert nemcsak 
szórakoztatnak, hanem egy világnézetet, 
egy világképet közvetítenek nekik.

– A magyar népmesék legfontosabb 
üzenete, hogy a világban végül mindig 

Civil élet

Oktatás

MIÉRT
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Klastrom húsvét
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Mogyoródon, 
Budapesten, 

telkiBen 
ZsáMBékon 
bolti őrzésre 

vagyonőröket 
keresünk.

Állandó nappalos, 
élelmiszerbolt üzletlánc, 

munkaidő a bolt 
nyitvatartási idejében.

Hétköznap: 1200 Ft/óra
Hétvégén: 1400Ft/óra

ÉrvÉnyes vagyonőri 
okmÁnyok 

szüksÉgesek!

Jelentkezni 
e-mail-ben: 

• misi.vagyonvedelem@gmail.com
vagy minden hétköznap 

08-17-ig telefonon: 
• 06-30/595 8910

royal 
Work-round kft.

mesét, csak annyira csúnyán képzeli eze-
ket el, amit el tud bírni – folytatta. – A 
gyerekek 7–8 éves korukig nagyon érzé-
keny időszakukat élik, és ebben az idő-
ben a népmesék segítségével meg tudjuk 
mutatni nekik a helyes értékeket.

A népmesék megfogalmazzák az 
alapvető férfi- és női szerepeket, illetve 
iránymutatást adnak a szülő-gyerek és a 
testvérek közötti kapcsolatokban. A nép-
mesei testvérek néha torzsalkodnak, ver-
senyeznek, de sokszor szeretik és segítik 
egymást. A gyerekek a szülőkkel szem-
ben tisztelettudóak, elfogadják a dönté-
seiket, akkor is, ha igazságtalanok.

A kimondott szóra vigyázni kell, mert 
annak ereje van, az alakítani tudja a vi-
lágot. Ez történik, amikor az anya elát-
kozza a gyermekeit, de ez történik akkor 
is, amikor egy kimondott szó megtöri a 
gonosz hatalmát.

Fontos az önzetlenség, a segítség: a 
főhős gyakran szolgálatot keres, önzetle-
nül segít másokon, akik a későbbiekben 
meghálálják neki ezt.

Áldozatot kell hozni, a célokat csak így 
lehet elérni. Sokszor előfordul például, 
hogy az alvilágból úgy hozza fel a főhőst 
a griff, hogy az a saját húsával eteti.

Lényeges üzenet, hogy mindannyian 
esendőek vagyunk, és hibázunk. Ennek 
viszont mindig vannak következményei, 
amik a mesében a bonyodalmat okozza. 

Nem ér véget a világ, ha hibázunk, 
de újra kell kezdenünk addig és addig, 
ameddig nem sikerül.

A népmesék arról is szólnak, hogy az 
értéket észre kell venni, akkor is, ha nem 
csillog. Ilyen például a gebe a szemét-
dombon, aki a tűztől éled majd fel: ez 
egy újabb üzenet, merjünk tüzet vinni az 
életünkbe!

Telt ház volt a Kamarás Klastrom House-
ban április 9-én. A húsvéti rendezvényre 
hetvenen jöttek el, köztük mogyoródi 
rászoruló gyerekek és kárpátaljai mene-
kültek is, akiknek nem kellett fizetni a 
belépésért. 

A délutánt az Ákom-Bákom Bábcso-
port kezdte a Kiskondás című előadásá-
val, utána pedig A húsvéti mese csodái 
következett Kovács Istvánné, Marika né-
nivel, aki közkedvelt állandó előadója a 
Klastrom-rendezvényeknek. A négyórás 
együttlétet a Répa, retek, mogyoró inter-
aktív gyermekműsor zárta. 

Mindeközben a külső termekben válto-
zatos foglalkozások várták a kicsiket: le-
hetett tojást festeni hagyományos módon 
hagymahéjjal, viasszal írókázni, agyagdí-
szeket és más húsvéti díszeket készíteni, 
üveget festeni, mézeskalácsot díszíteni. A 
kertben néhány nyuszi várta, hogy meg-
simogassák őket, az ünnepi kinézetről 
pedig hajfonással és hajsütéssel gondos-
kodott a Kócos Manó.
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KURUCZ ÁRPÁD EGYIKE AZOKNAK A TEHETSÉGES 
FIATALOKNAK, AKIK ÖREGBÍTIK MOGYORÓD 
HÍRNEVÉT: NEMCSAK AZOKKAL A DÍJAKKAL, 
AMELYEKET ELNYER, HANEM A KÉPEI VEL IS, 
AMELYEKEN MEGMUTATJA A MOGYORÓDI 

MINDENNAPOKAT A NAGYVILÁGNAK.

Felfelé ívelő karrier
Árpi néhány évet töltött a bul-
várban, majd 2006 és 2015 
között a Népszabadság, azóta 
pedig a Magyar Nemzet fo-
tórovatának tagja. Képei nívós 
magazinokban jelennek meg, 
a National Geographic ma-
gyar fotóit kizárólag ő készíti. 
Emellett dolgozik az amerikai 
Getty és a török Anadolu hír-
ügynökségnek is. 

– Bármilyen hihetetlen, úgy 
kerültem be ezekre a helyekre, 
hogy egyáltalán nem törtet-
tem. A National Geographic 
például egy fotóm kapcsán ta-
lált rám: egy szobrásszal készí-
tettek interjút, és a róla készült 
régebbi képemmel szerették 
volna illusztrálni. A művész 
viszont ragaszkodott hozzá, 
hogy friss anyagot készítsek 

Civil élet

A látványon túli világ

Kurucz Árpád fotóriporter 
harmadik lett Emberábrázolás 
kategóriában a Magyar Sajtó-
fotó Pályázaton az idén. Ez 
nem az első díja, és vélhetőleg 
nem is az utolsó, és tehetségét 
nem csak itthon, hanem kül-
földön is elismerik. 

A kezdetek
– Minden a Fasori Evangé-
likus Gimnázium fotószak-
körében kezdődött, akkor 
tudatosult bennem, hogy 
ezt szeretném csinálni. Az 

érettségi után elvégeztem a 
MÚOSZ fotóriporter-képzé-
sét, majd el is helyezkedtem 
életem első munkahelyén, 
a Napi Magyarországnál. Itt 
azonnal a mély vízbe kerül-
tem, szinte zöldfülűként men-
tem tüntetésekre vagy épp 
Kárpátaljára árvizet fényké-
pezni. Amíg az osztálytársa-
im egyetemi bulikkal töltöt-
ték a nyarat, én éjjel-nappal 
dolgoztam. Be kell valljam, 
egy kicsit meg is ijedtem ettől, 
gyorsan felvételiztem építő-

mérnöknek. Rövid idő alatt 
azonban rá kellett jöjjek, hogy 
a fotózás az egyetlen, amit csi-
nálni szeretnék – elevenítette 
fel a múltat Árpi. 

Szakmai hitvallás
– Soha nem építettem tudato-
san a karrierem, egyetlen vágy 
dolgozott bennem, hogy szak-
mailag mindig többet és töb-
bet tegyek le az asztalra. Ne-
kem az a jó fotó, ahol a látvány 
ugyanolyan fontos, mint a lát-
ványon túli világ, ennek a két 
dolognak az egyensúlya, kere-
sése a legizgalmasabb kérdés 
számomra a szakmámban. 
Akkor vagyok elégedett, ha 
olyan képeket tudok készíteni, 
amelyeket érintetlenek tud-
nak maradni időtől és földraj-
zi távolságoktól egyaránt.
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Szeretnél egy nagy múltra  
visszatekintő, magyar  

nagyvállalatnál dolgozni? 

A Magyar Posta Zrt.

MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkatársat keres

Milyen feladataid lennének?
• Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek 

részére
• Hírlap előfizetések gyűjtése
• Hírlapok és sorsjegyek értékesítése
• Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett 

összegekkel

Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal:
• 8 általános iskolai végzettség
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
• „A” vagy „B” típusú gépjárművezetői engedély

Amit kínálunk:
• Munkaviszony: Határozatlan
•  Megbízható, stabil vállalati környezet
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Igényes munkakörnyezet
•  Jó csapat
•  Bérezés: bruttó alapbér + motoros pótlék  

+ ösztönző  
•  Elérhető havi jövedelem: bruttó 340 000 Ft/hó
•  3 hónap elteltével cafatéira: bruttó 20 000 Ft/hó

További információk:
• A munkavégzés helye: Mogyoród posta, 2146 

Mogyoród, Fóti út 10. (Pest megye)
• Napi munkaidő: 8 óra
• A munkakör azonnal betölthető

Jelentkezés:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajzod a 
karrier.posta.hu honlapon a Jelentkezés gombra 
kattintva, vagy a toborzasnyugat@posta.hu email 
címre küldheted el. 

A munkakörrel kapcsolatban érdeklődni lehet 
telefonon: 36-30-772-9247 (H-Cs: 09:00-15:00-ig, 
P: 09:00-13:00-ig)
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta 
Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, 
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott 
adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő másik 
betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási 
eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának 
visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu 
e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a 
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről 
a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató 
menüpontjában.

róla. Ezeknek annyira pozitív 
visszhangja volt az amerikai 
szerkesztőségben, hogy több 
megbízást is kaptam, mos-
tanra pedig a magyar képek 
jelentős részét én készítem a 
lapba – fejtegette.

Magyar és külföldi 
elismerések
A Magyar Sajtófotó Pályáza-
ton rendszeresen elismerik, 
2010-ben pedig a Pictures of 
the Year neves világversenyen 
hozta el a fődíjat, mégpedig a 
mogyoródi Military-táborban 
készült sorozatával.

– Azok a képeim, amelye-
ket a pályázatokra küldök, 
mindig a napi munkáim so-
rán vagy utána készülnek. 
Szeretek mogyoródi témákat 
feldolgozni, a Forma–1-gyel, 
az Aquaparkkal, a mogyoró-
di temetővel megmutatom 
szülőfalumat a nagyvilágnak 
– magyarázta Árpád. – Persze 
olyan is előfordult már, hogy 
tudatosan terveztem fotózást: 

ilyen volt egy amerikai konfe-
rencia, amely után maradtam 
pár napot New Yorkban és Las 
Vegasban. Az ott készült fo-
tóimat felfedezte egy magyar 
kortárs galéria, ahol azóta is 
árulják őket. A múlt év végén 
pedig a Közel-Keleten jártam, 
egy könyv illusztrálására kér-
tek fel, amely a keresztény-
ség ottani helyzetéről szólt. 
Mindig is érdekelt ez a téma, 
de egymagam biztosan nem 
juthattam volna be azokra a 
helyekre, ahova összekötteté-
sekkel végül sikerült. 

Mogyoródi gyökerek
Árpi tősgyökeres mogyoródi, 
a családja az 1700-as évek óta 
él a faluban. Számára sem volt 
kérdés, hogy a feleségével itt 
alapítanak családot és nevelik 
gyermekeiket.

– Sok minden köt ide, a csa-
ládom, a barátaim. Azokkal 
a srácokkal még most is ösz-
szejárunk, akikkel annak ide-
jén a Kerek-tavon hokiztunk, 
csak most Dunakeszin ütjük a 
korongot – nevetett. – Persze 
ahogy sokakban, bennem is 
felmerült, hogy külföldön pró-
báljak szerencsét, de úgy dön-
töttünk a feleségemmel, hogy 
Mogyoródnál nincs jobb hely 
a gyermekeink felneveléséhez.
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Kilencszáznegyvennyolc év-
vel ezelőtt, 1074. március 14-
én vívta meg a dicsőséges mo-
gyoródi csatát Géza és László 
herceg Salamon király ellen. 
Az atlétikus termetű László 
kitűnő hadvezér hírében állt, 
nem csoda, ha Salamon király 
az ő távollétében tette meg 
az első lépést: megtámadta 
Gézát. A két testvér azonban 
együttes erővel vágott vissza 
Mogyoródnál. 

A krónikák szerint Lász-
ló felettébb elemében volt 
a csata előtt. Ide-oda szá-
guldozott, hogy buzdítsa az 
embereit, lándzsájával egy 
bokorra támadt. A levelek 
közül egy fehér menyét bújt 
elő, végigfutott a lándzsáján, 

Március 11-én, pénteken Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Juhász 
Jácint Művelődési Ház–Könyvtár ünnepi műsorral emlékezett az 1074-es 
mogyoródi csatára, valamint az 1848-as forradalomra és szabadságharcra.

EMLÉKEZÉS 
a mogyoródi csatára

és a herceg kebelébe bújt. A 
katonák ezt nagyon jó elő-
jelnek tartották. A győzelem 
után viszont sírva ment vé-
gig a csatatéren, és végső bú-
csút vett azoktól is, akik ko-
rábban ellene fordultak, és 
akiket az ő serege ölt meg. 
Nemcsak erős, de nagyon jó 
ember is volt.

A csata után Géza ke-
rült a trónra, halálakor pe-
dig László követte őt. Nevé-
hez számos nagy tett fűző-
dik, például a magántulaj-
don védelmének megszilár-
dítása, Horvátország elfogla-
lása (1091) és az első magyar 
szentek avatása. Őt magát 
is szentté avatták 1192-ben, 
és kivételes fizikuma miatt 

az „Isten atlétájának” neve-
zik. A győztes csata emléké-
re bencés apátságot és kolos-
tort alakított a későbbi Kiss 
Ernő utca tetején található 
Klastrom dombon.

A legendás királyt nem 
csak az országban, de Mo-
gyoródon is nagy tiszte-
let övezi: az ő nevét viseli az 

általános iskola és a Szent 
László Kilátó–Kápolna. 
Szobra a Gödöllői út mellet-
ti téren áll. A csata évfordu-
lójára pedig minden évben 
megemlékezünk.

Idén Paulovics Géza pol-
gármester ünnepi beszéde 
után bemutatót tartottak a 
Mogyoródi Sándor Huszá-
rok, fellépett a Jakab Mihály 
Népdalkör, a Karikás Nép-
tánc Egyesület és a Kékpánt-
lika Néptánccsoport, műsort 
adtak az egyházi és az ön-
kormányzati óvodások, va-
lamint a Szent László Álta-
lános Iskola egy diákja elsza-
valta a Nemzeti dalt. 

Civil élet



21

Látványos edzés 
Mogyoródon

A saját testsúlyos edzés koronázatlan ki-
rálya, a magyar streeet workout bajnok, 
Kiss Bence a Fighter Spirit Team Mo-
gyoród sportegyesület szervezésében 
Mogyoródra látogatott, és bemutatót, 
valamint edzést tartott a Mátyás király úti 
sport-parkban. 

Bence 2015 nyarán kezdte el az edzést, 
akkoriban labdarúgással foglalkozott, és 
a fizikumát szerette volna erősíteni. Ek-
kor talált rá a saját testsúlyos edzésre, és 
egy lakótelepi porolórúdon kezdte gya-
korolni azt.  

– Nagyon hamar megszerettem a 
sportágat, és otthagytam a focit is miatta. 
Majd telt az idő, és 2017-ben elkezdtem 
versenyezni is. Ahogyan az várható volt, 
az első két versenyem kudarcba fulladt, 
éppen ezért rá kellett jönnöm, hogy tuda-
tosabban kell az edzéseimet alakítani. Ek-
kor volt az a pont, hogy elkezdtem külön-
böző, edzéssel kapcsolatos szakmai anya-
gokat olvasni könyvekből, kutatásokból, 

illetve ekkor kezdtem önfejlesztéssel is 
foglalkozni. A fő cél az volt, hogy az el-
méleti tudást áthelyezezzem gyakorlatba, 
őszintén ezek jelentették a legnagyobb ki-
hívást – fogalmazott.

Ez a döntés, hogy középiskola mellett 
elkezde magát fejleszteni, rendkívül jó-
nak bizonyult, hiszen a következő ver-
senyen, ami egy országos verseny 
volt, első helyezést ért el. (2017 – 
Budapest Urban Games). Majd 
2018-ban a világbajnoki selej-
tezőn 3. helyezett lett. 2019-ben 
egy Nyíregyházán megrendezett 
országos versenyen szintén az 
első helyet hozta el, majd 2019-
ben sikerült megnyernie a ma-
gyar világbajnoki selejtezőt, ez-
zel pedig kvalifikálta magát a vi-
lágbajnokságra Moszkvába, ahol 
77 ország versenyzőjével mérte 
össze a tudását. A vb előtt részt 
vett egy szlovák nemzetközi ver-
senyen, ahol 2. helyezést ért el.

– Ebben az időben már el-
mélyülten foglalkoztam az ön-
fejlesztés különböző irányzatai-
val, mint például az érzelmi in-
telligencia, szemléletmód és pro-

duktivitás. Hatalmas szerepet töltöttek 
be ezek a témakörök az életemben, és 
így lehetőségem volt egy hatalmas men-
tális előnyre szert tennem a versenyzők 
között. Jelenleg pedig eljutottam addig, 
hogy mindezt a tudást átadjam mások-
nak is. Az új küldetésem már nem a ver-
senyek, hanem az értékteremtés mások 
életében – tette hozzá.

Az edzéseiről több YouTube-videó is 
készült, amelyek már  külföldön is egyre 
népszerűbbek.

A meghívás célja nem titkoltan az volt, 
hogy a saját testsúlyos edzést népszerűsít-
sék a mogyoródi fiatalok között. A ren-
dezvény jól sikerült, így a Fighter Spirit 
Team Mogyoród számíthat arra, hogy 
egyre többen bukkannak majd fel edzeni 
a Mátyás király úti sportparkban.

Sok fiatal kipróbálta Kiss 
Bence vezetésével a street 
workout látványos sport-
ját. Remélhetőleg többen 
is lesznek olyanok, akik 
később is ellátogatnak a 
Mátyás király úti sport park-
ba edzeni.

2022. május 19. csütörtök

a művelődési házban

HIRDETÉS
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2022. június 4. szombat 16.30
Falka József tér

A TRIANONI TRAGÉDIÁRA 
EMLÉKEZÜNK
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