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Közérdekű

A Nemzeti Választási Iroda 2022. ja-
nuár 26. és február 11. között postázta 
minden választópolgár részére a névre 
szóló értesítőjét arról, hogy a választás 
napján melyik szavazókörben szavaz-
hat. Amennyiben valamely mogyoródi 
választópolgár nem kapott értesítőt, úgy 
számára a helyi választási iroda vezetője 
azt kérésére pótolja. Az értesítő auto-
matikusan megküldésre kerül azoknak 
a választópolgároknak a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről, akik Mogyoró-
don idő közben lakóhelyet létesítettek. 
A névjegyzékre a választás napján már 
nem lehet felvenni választópolgárt. Mo-
gyoródon települési szintű lakóhellyel 
rendelkező választópolgár, valamint az 
a választópolgár, akinek lakcíme nem 
Mogyoródon van, de a szavazás napján 
a településen kíván szavazni, a 2. számú 
szavazókörben, a Polgármesteri Hiva-
talban (címe: 2146 Mogyoród, Dózsa 
György út 40.) adhatja le szavazatát.

Aki 2022. március 18-án 16 
óráig kérte a nemzetiségi 
névjegyzékbe való felvéte-
lét, az a szavazás napján a lakcíme 
szerint egyéni választókerületi jelöltre 

Választási 
tudniValók 

Április 3-Án orszÁg-
gyűlési vÁlasztÁs 
és orszÁgos népsza-
vazÁs lesz, amelyről 
minden vÁlasztópol-
gÁr megkapta mÁr a 
névre szóló értesítő-
jét. ÖsszegyűjtÖttük 
a legfontosabb tud-
nivalókat.

és nemzetiségének listájára szavazhat. 
A listáról töröltetni magunkat sze-
mélyes vagy elektronikus azonosítást 
követő elektronikus benyújtás esetén 
legkésőbb 2022. április 1-jén 16.00 
óráig, levélben történő vagy elektro-
nikus azonosítás nélküli elektronikus 
benyújtás esetén legkésőbb 2022. már-
cius 30-án 16.00 óráig lehet. 
Az a választópolgár, aki 
a szavazás napján Magyar-
ország területén, de ma-
gyarországi lakcíme sze-
rint eltérő szavazókör 
területén tartózkodik, és 
ott szeretné leadni a voksát, átjelent-
kezésre irányuló kérelmet nyújthat 
be személyesen vagy elektronikusan.  
A kérelemnek legkésőbb 2022. márci-
us 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie 
a Helyi Választási Irodához. Ezt a ké-
relmet 2022. április 1-jén 16.00 óráig 
lehet visszavonni személyesen vagy 
elektronikus azonosítást követő elekt-
ronikus ügyintézéssel. 

Aki egészségi állapota, 
fogyatékosságai, illetve 
fogva tartása miatt nem 
tud a szavazókörbe elmen-
ni, mozgóurnát igényelhet. Az igény-
lésének többféle határideje van: levél-
ben 2022. március 30-án 16.00 óráig 
nyújtható be. Személyesen, elektro-
nikus azonosítással pedig 2022. ápri-
lis 1-jén 16.00 óráig lehet benyújtani, 
illetve a korábbi kérelmet módosítani, 
azt visszavonni. Ügyfélkapun keresz-
tül, azonosítást követően a HVI-hez, 
illetve a szavazatszámláló bizottsághoz 

benyújtott írásos kérelemmel a szava-
zás napján 12.00 óráig lehet mozgóur-
nát igényelni. 

Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján külföldön 
tartózkodik, Magyarország 
külképviseletén szavazhat. A külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelmet a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő, a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgár 
nyújthat be. A kérelemnek és annak 
módosítására irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 
óráig, míg a törlésére irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2022. március 30-
án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához. 

A kérelmeket elektronikusan a 
Nemzeti Választási Iroda www.valasz-
tas.hu honlapján is be lehet nyújtani. 

Érvényes személyazono-
sító okmány bemutatása 
nélkül a választójog gya-
korlására nincs lehető-
ség. A szavazás előtt ellenőrizze, 
hogy az igazolványai érvényesek-e! 
A 2020. március 11. napján vagy azt 
követően lejárt vagy lejáró igazolvány 
a veszélyhelyzetre figyelemmel érvé-
nyesnek tekintendő.

Választással kapcsolatos ügyintézé-
sével és kérdésével fordulhat a  He-
lyi Választási Irodához személye-
sen vagy telefonon (06-28/540-716;  
06-30-663-9803), továbbá tájékozód-
hat a www.valasztas.hu honlapon.



Bizonyára meglepődött, hogy nem a szokásos idő-
pontban találja a postaládájában a Mogyoród Mát. 
Választási különszámunkat kifejezetten a 2022-es 

országgyűlési választások és országos népszavazás alkal-
mára állítottuk össze. 

Megtudhatja belőle, hogy hova kell menni szavazni, 
milyen iratokra van szüksége hozzá, és olyan hasznos in-
formációkra is kitérünk, hogy mozgásképtelenség esetén 
hogyan igényelhet az utolsó pillanatig mozgóurnát.

Szavazni április 3-án reggel 6 és 19 óra között lehet öt 
mogyoródi szavazókörben, a részletes utcalistát is meg-
találja a lapunkban. Azok, akik 19 órakor még sorban 
állnak, szavazhatnak, de ezután a szavazatszámláló bi-
zottság lezárja a voksolást. 

Az idén rendhagyó módon az országgyűlési választás-
sal egy időben népszavazást is tartanak. A szavazáskor 
a választóknak a gyermekek és az LMBTQ-mozgalom, 
különösen a transznemű mozgalom közötti kapcsolatok 
szabályozására vonatkozó kérdésekre kell válaszolniuk. 

Az országgyűlési választás során két szavazólapot ka-
punk. Az egyiken a pártlisták közül lehet választani, 
itt hat párt fog szerepelni: a DK–Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd, a Normális Élet Pártja, a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt, a Megoldás Mozgalom, a Mi 
Hazánk Mozgalom és a Fidesz–Magyar Polgári Szövet-
ség–Kereszténydemokrata Néppárt.

A másik lapon pedig hét egyéni országgyűlési képvi-
selő-jelölt közül választhatunk. Választókerületünkben 
immár harmadik ciklus óta képviseli az országgyűlésben 
az érdekeinket Vécsey László, a Fidesz–KNDP jelöltje. 
A 63 éves politikus a Moszkvai Autóközlekedési és Út-
építési Egyetemen végzett mérnökként, 1998–2014 kö-
zött lakóhelye, Szada polgármestere volt. 2010 óta tagja 
a Fidesznek, a parlament törvényalkotási bizottságának 
elnöke. Az elmúlt két választáson jelentős fölénnyel győ-
zött, majdnem kétszer annyi voksot szerezve, mint a töb-
bi jelölt.
Kihívói a következők:

Az ellenzéki összefogás részéről a 49 éves Hohn 
Krisztina, aki politikai karrierjét Baranya megyében 

kezdte Mánfa polgármestere-
ként, majd az LMP-ben kez-
dett politizálni. A 2018-as vá-
lasztásokon listáról jutott be a 
parlamentbe: Gémesi György 
helyére ült be, aki gödöllői polgármesteri tevékenysége 
folytatása miatt lemondott a mandátumáról.

A Mi Hazánk Mozgalom a 39 éves Halász Gézát indít-
ja a választókerületben, aki a Szegedi Tudományegyetem 
magyar-történelem szakán tanult, majd szakedzőként 
diplomázott a SOTE testnevelési és sporttudományi ka-
rán. Családjogi mozgalmakon keresztül kezdett politi-
zálni, képviselőjelöltsége mellett a Mi Hazánk családjogi 
szakpolitikusa.

A Kutyapárt helyi jelöltje Bősze Gábor, az MKKP ál-
talános Megmentésügyi Biztosa, aki a mentős életet 
cserélte le politikusságra, mert a kék villogó fényről és 
az ezzel járó közlekedési előnyökről így sem kell lemon-
dania. Vállalja, hogy minden állampolgárra kiterjeszti a 
kék lámpa jogát és az első kék lámpához való jogot! Már 
2018-ban is indult a választókerületben, akkor 1109 sza-
vazatot (1,72%) szerzett.

A Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom a 35 
éves Kopka Sándort indítja a választókerületünkben, aki 
születése óta gödöllői lakos, és jelenleg vállalkozóként te-
vékenykedik a környéken. 

A Gődény György nevével fémjelzett Normális Élet 
Pártja Szibilla Lászlót indítja a 6. számú országos egyéni 
választókerületben. Politikai pályafutását nemrég kezdte, 
1999 óta családi vállalkozásban könnyűszerkezetes háza-
kat épít.

A hetedik jelölt Antal Tamás független jelölt, akiről 
lapzártánkig nem találtunk érdemi információt.

Lapunk második felében visszatekintünk Mogyoród 
elmúlt négy évére: sorra vesszük, hogy milyen beru-
házások történtek nagyközségünkben az előző ciklus 
alatt.

Április 3-án találkozunk, reméljük, minél többen eljön-
nek, élnek a jogaikkal, és kinyilvánítják a véleményüket!

A Mogyoród Ma csapata

MOGYORÓDVálasztás előtt állunk

Impresszum: mogyoród Nagyközség Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja • Kiadó: Te Történeted Bt., • Kiadó székhelye: 1214 Bu-
dapest, szabadság utca 28. • Felelős kiadó: Herczku Nóra a Te Történeted Bt. ügyvezetője • Főszerkesztő: Herczku Nóra, Fotó: Isza Ferenc, 
Korrektor: Kuklai Katalin • email: info@mogyorodma.hu, • Telefon: +36205565509 • Nyomda: szóKép Nyomdaipari Kft., 1158 Budapest, 
Késmárk utca 24. • IssN: 2732-0537
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személyazonosság igazolása:
1.  személyazonosító igazolvány [kártyaformátumú; valamint 

régi, kemény vagy puha borítójú személyazonosító igazol-
vány; ideiglenes személyazonosító igazolvány],

2.  vezetői engedély,
3.  útlevél [szolgálati, külügyi szolgálati, hajós útlevelek (bordó 

borítójú); diplomata útlevél (zöld borítójú); ideiglenes útle-
vél (kék borítójú)].

A 2022. április 3. napján (vasárnap) tartandó országgyűlé-
si képviselők általános választása és országos népszavazás során 
érvényesnek tekintendő az az okmány, amely 2020. március 11. nap-
ján vagy azt követően járt le.

személyi azonosító igazolása:
1.  a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcím-

kártya) túlsó oldala,
2.  hatósági bizonyítvány, illetve igazolása személyazonosító 

jelről.
lakcím igazolása:

1.  lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
2.  lakcímbejelentő lap átvételi elismervény szelvényrésze, 

amelyet a lakcímbejelentéskor az ügyintéző a bejelentés 
igazolásaként aláírásával, dátummal és bélyegzőlenyomat-
tal látott el,

3.  régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-
ben tartalmazza a lakcímet.

Választási tájékoztató
a szavazás céljából megjelenő választópolgárnak, mielőtt a szavazólapot megkaphatná, személyazo-
nosságát, személyi azonosítóját és lakcímét igazolnia szükséges. ezeknek igazolása – magyar hatóság 

által kiállított, érvényes okmánnyal – az alábbiak szerint történhet.

Mogyoród nagyközség szavazókörei
Mogyoród 1. száMú szavazóköre 
Cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.  
(Egészségház – Művelődési Ház)

A körzethez tartozó utcák: 
Arany János út
Árpád vezér út
Bajcsy-Zsilinszky köz
Bajcsy-Zsilinszky út
Béke út
Édes tanya
Erzsébet királyné útja
Fóti út
Gárdonyi Géza utca
Gesztenye utca
Kert utca
Kótyisi út
Mátyás király út

Mérleg út
Mikszáth Kálmán út
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Napraforgó utca
Pataksor út
Rózsa utca
Sarló út
Sport köz
Sport út
Szarvas tanya
Tímár tanya
Zrínyi út

A körzethez tartozó utcák:
Akácos utca
Antal tanya
Cseresznyés utca
Csíkvölgyi út
Dombóvári utca
Dózsa György út
dr. Pesthy Frigyes utca
Eper utca
Erdőalja köz
Erdőalja utca
Fácános utca
Galamb utca
Gödöllői út 1–55.
Gödöllői út 2–16.
Gyöngyvirág utca

Mogyoród 2. száMú szavazóköre 
Cím: 2146 Mogyoród, dózsa györgy út 40.  
(Polgármesteri Hivatal)

Hangulat utca
Határ út
Hungaroring út
Ibolya utca
Ipar utca
Ivó utca
Kerektó utca
Kikelet utca
Kikerics utca
Kiss Ernő út
Körtefa utca
Körte utca
Kukukkhegy utca
Kútvölgyi út
Lejtő utca
Lévay tanya

Közérdekű
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Meggyes utca
Nefelejcs utca
Nyúl utca
Őzike köz
Pacsirta utca
Panoráma utca
Pincesor út
Rákóczi út
Rézsü utca
Ródi köz
Ródi utca

Rózsa köz
Rövid utca
Somlói út
Szilvás utca
Sztráda sor
Temető út
Templom út
Vadvirág utca
Virág utca
Vizipark út

A körzethez tartozó utcák:
Ady Endre utca
Ág utca
Alkotmány út
Cserkész utca
Gödöllői út 18–76.
Gödöllői út 76/A
Iskola út

Mogyoród 3. száMú szavazóköre
Cím: 2146 Mogyoród, gödöllői út 17.  
(Általános Iskola)

Mogyoród 4. száMú szavazóköre
Cím: 2146 Mogyoród, gödöllői út 17.  
(Általános Iskola)

Mogyoród 5. száMú szavazóköre
Cím: 2146 Mogyoród, veresegyházi út 8.  
(Pillangós Óvoda)

József Attila utca
Kossuth Lajos utca
Mély út
Petőfi Sándor út
Somogyi Béla utca
Szabadság út
Széchenyi utca
Szentjakab park

A körzethez tartozó utcák:
Akác köz
Benczúr Gyula utca
Bolnoka utca
Derecske dűlő
Diófa köz
Diófa utca
Erdőszél utca
Erdő út
Feszty Árpád utca
Glóbusz utca
Gödöllői út 57–végig

Gödöllői út 78–végig
Homoktövis utca
Józan utca
Kamillás utca
Kerekerdő utca
Középső Homoki utca
Közép utca
Lotz Károly utca
Lucernás utca
Munkácsy út
Őzgida utca
Őzjáték utca

A körzethez tartozó utcák:
Berekakácos utca
Berektető út
Bocskai út
Borsó út
Borvirág út
Busai tanya
Erdősor utca
Ferenc József utca
Grassalkovich utca
Jégvirág út
Jókai Mór utca

Lilaakác köz
Ludovika utca
Nagyhomoki út
Nyulas út
Orgona utca
Öregbükk utca
Őzike út
Sissi utca
Szánkó út
Vadász út
Veresegyházi út
Vörösmarty Mihály utca

A szavazókörök határainak térképi megjelenítése 
a https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/
szavazohelyiseg-kereses elérési útvonalon keresztül megtekinthető, 
a település-, közterület- és házszám adatok beírását követően.

Bővebb tájékoztatást a Mogyoródi Helyi Választási Iroda nyújt 
az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-28/540-716
Fax: 06-28/540-715
Mobil: 06-30/663-9803
Mobil: 06-30/663-9801
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu

Radnóti köz
Radnóti út
Somlyóhegyi utca
Sörfőző utca
Szadai út
Szántóutca
Székely Bertalan utca

Szőlő út
Táncsics út
Tavasz utca
Tölgyespuszta
Tölgyes utca
Vasút utca
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a barokk stílusú temetői kál-
vária mogyoród legrégebbi és 
legjelentősebb álló műemlék-
épülete volt. 2016-ban elbon-
tották, mert életveszélyessé 
vált, most azonban újjáépül: 
az alapkövet március 11-én 
tették le.

Közélet

A kálvária a római katolikus lakosságú 
településeknek, így Mogyoródnak is 
az egyik kultikus helye, a keresztútjá-
rás, keresztúti ájtatosság gyakorlásának 
színtere. A katolikus temető dombjának 
tetején, 1770-ben épült, késői barokk 
stílusban. A kiskápolna egyszerű oltára 
alatt az Úrkoporsó, felette Piéta-kép volt. 
Bal oldalon az ülő Krisztus szobrát lát-
hattuk. Két oldalt félkör alakban vezetett 
fel lépcső Krisztus és a két lator ónból 
készített szobrához, amelyet Őriből ho-
zattak annak idején. Jobb oldalon egy 
kis fülkében a lélekharang kapott helyet. 
A stációkat és a kálváriát az önkormány-
zat helyi értékké nyilvánította.

Az építmény állaga már a XX. század 
folyamán romlásnak indult, végül élet-
veszélyessé vált, ezért 2016-ban elbon-
tották, jelenleg a köveiből összeállított 
kőhalom, közepén fakereszttel jelzi a 
kálvária helyét.

A kálvária azonban nem tűnt el. Ott 
van most is, a föld alatt, csak éppen nem 
látjuk. Az épület újjáépítésével lehetőség 
volt újra is gondolni azt. Hozzá lehet 
adni úgy, alázattal hozzányúlva, hogy 

Újjáépül a mogyoródi 
kálvária
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az eredeti műemlék szellemisége 
megmaradjon. A teljes elbontás 
miatt lehetőség van egy megfelelő 
méretű és befogadó képességű ur-
nakripta építésére az eredeti forma 
megbontása nélkül. 

A tervezők Varga N. Dániel és 
Kabdebó Zoltán az A Fiúk Építész Stú-
diótól. Céljuk az, hogy a kálvária úgy 
épüljön meg, amint az eredeti mesterek 
építenék, de a mai technológia ismere-
tében. Az eredeti épületben rendkívül 
gondos geometriai szabályrendszert 
fedeztek fel: az épület tökéletes kört 
formált. Ezt alapul véve készítették el a 
rekonstrukciós terveket: a középső ke-
reszt, amelyen Krisztus szenvedett, egy 
vonalba kerül a kápolna oltárával és az 
urnakripta oltárával. A föld alatti urnasí-
rokat egy ablakon keresztül természetes 
fény világítja majd meg. Megmentették 
és beépítik a Krisztus-korpuszt, illetve 
az eredeti kálvária kövei a kripta oltá-
roszlopába lesznek befaragva.

Miután sikerült 113 millió forintnyi 
pályázati támogatást nyerni a projekt-
hez, 2022. március 11-én Paulovics Géza 
polgármester, Vécsey László országgyű-
lési képviselő, Morvai Balázs pályázatíró 
és Varga Nándor építőmérnök letették 
az alapkövet, és hamarosan újra birtok-
ba vehetik a kálváriát a mogyoródiak.

„Mogyoródi lakosként magunk is 
kötődünk a kálváriához, mert Mogyo-

ród legrégebbi és ikonikus épülete. Ösz-
szeomlása tragikus volt, ugyanakkor 
egy új lehetőség kapuja is, és a mostani 
újjáépítése a feltámadás szimbóluma.  
A rekonstrukció során az épület alatt egy 
urnakriptát alakítunk ki, ezzel új funk-
ciót is kap a kálvária. Ez amiatt is fontos, 
hogy használjuk azt, folyamatosan. A 
modern ember hagyja elpusztulni azt, 
amit nem használ, és ezzel egy újabb 
pusztulást szeretnénk megelőzni” – fej-
tegette Varga Nándor építőmérnök az 
alapkőletételkor. - „Hisszük, hogy a kál-
vária több, mint egymásra rakott kövek 
összessége. Hisszük, hogy az épület ma 
is ott áll, csak átmenetileg nem látható. 
Hisszük, hogy megértettük annak üze-
netét, és a rekonstrukcióval beteljesítjük 
küldetését. Hisszük, hogy a pusztulás 
nem volt hiábavaló, hanem a Teremtő 
Isten figyelmeztető szava, amely lehető-
séget ad nekünk, embereknek, hogy élő 
példáján keresztül megértsük a feltáma-
dás bizonyosságát. Bízunk abban, hogy 
méltók vagyunk a feladatra.” – olvasta fel 
Varga Nándor a betegség miatt jelen len-
ni nem tudó tervezők gondolatait. 

Újjáépül a mogyoródi 
kálvária
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2022. március 
11-én hivatalo-
san is átadták 
a napraforgó 
bölcsődét, 
amely rekord 
gyorsasággal, 
alig egy év alatt 
épült meg. 

gyerekekről négy kisgyermeknevelő és 
két dajka gondoskodik. A fizetendő té-
rítési díjakat a bölcsődei ellátásról szóló 
4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. Reggel 6-tól este 6-ig 
lesznek nyitva, a beiratkozás pedig fo-
lyamatos. Hivatalosan 20 hetes kortól 
fogadják a gyerekeket, de a szakemberek 
1–1,5 évesen ajánlják a bölcsikezdést.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019 nyarán dön-
tött úgy, hogy indulni kíván a Pénz-
ügyminisztérium által meghirdetett 
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című 
pályázaton. A két csoportos, de a későb-
biekben újabb csoportszobával bővíthe-
tő bölcsőde önkormányzati ingatlanon, 
a Mátyás király úti buszfordulóban épült 
meg 282 millió forintból, amelyből 226 
millió érkezett a pályázatból, 56 mil-
liót pedig saját forrásból tettünk hozzá. 
Ebből az összegből fedezni lehetett az 
összes bútor, játék, konyhai eszközök 
és az udvar kialakításának költségeit is. 
Döntés született arról is, hogy a bölcső-
de biztonságosabb megközelíthetősége 
érdekében lámpás gyalogátkelőhelyet 
létesítenek a Fóti út – Mátyás király út 
kereszteződésében

Az építkezés 2021. január 20-án kez-
dődött, és egy évvel később, 2022. ja-
nuár 31-én hétfőn megtörtént a mű-
szaki átadás. Ugyanezen a napon a 
képviselő-testület elfogadta Körmöci 
Krisztinának, a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete módszertani tanácsadójának 

intézményvezetői pályázatát. Krisz-
tina már eddig is sokat segített az 
intézmény kialakításában, mint a csa-
ládsegítő vezetője, illetve decembertől 
ideiglenes intézményvezető. 

2022. március 11-én hivatalosan is át-
adta az intézményt és a gyalogosátkelő-
helyet Paulovics Géza polgármester és 
Vécsey László országgyűlési képviselő.

A bölcsődében 28 férőhely van, a 

átadták a bölcsődét

Közélet
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A VEKOP, vagyis a ,,Gyalogszerrel 
felfedezni a Budapest környéki hegy-
ségek és Gödöllői-dombság turisztikai 
termékkínálatát” című pályázat még 
2016-ban kezdődött meg. Az elnyert 
129 millió forint támogatáshoz az ön-
kormányzat további 47 millió forint 
önerőt biztosított, ebből több turis-
talátványosságra is futotta: felépült a 
Szent László Emlékhely és Látogató-
központ, a Természetes Energia Állo-
más pihenőépülete és egy szélmalom, 
valamint megújult a Szent László Kilá-
tó–Kápolna, és készül egy mezítlábas 
ösvény is.

Az önálló fejlesztésű Szent László 
tanösvény kiindulópontja a – Mako-
vecz Imre tervei alapján épült – Szent 
László Kilátó–Kápolna. Az épületben 
kialakításra kerül majd a környék vé-
dett növény- és állatfajait, valamint a 
település nevezetességeit bemutató 
természetvédelmi, földrajzi és helyis-
mereti kiállítás. A kilátó–kápolna kö-
zelébe padok, asztalok és tűzrakó hely 
került, valamint egy bioszikkasztós 
vécéblokk jött létre. 

A Természetes Energia Állomáson 
a hagyományos pihenőhelyekhez ké-
pest újszerű, automatizált megoldások 
at alkalmaztak: napelempark és inno-
vatív pihenőhely létesült, amely az al-
ternatív energiaforrások (napelem és 
szélgenerátor) gyakorlati bemutatását 
szolgálja. A pihenőhely attrakcióinak 
repertoárjában játszótér és szélmalom 
is szerepel. 

Emellett pedig a Szent László Em-
lékhely és Látogatóközpont is teljesen 

látogatóközpont, természetes energia Állomás, és szélmalom épült, valamint megú-
jult a szent lászló kilátó–kápolna, a vekop projekt keretében nyert 129 millió forint 

támogatásból.

A VEKOP-projekt

megújult: a látogatóközpont méltó 
emléket állít Szent László királynak és 
a győztes mogyoródi csatának. Az in-
tézményben helyet kap a Szent László 
király életét és az 1074-es mogyoródi 

csatát bemutató kiállítás, egy helytör-
téneti kiállítás, a főváros környékének 
turisztikai és természeti értékeit be-
mutató kiállítás, valamint egy aján-
déktárgy-értékesítő hely is. 

A munkálatok 2020 augusztusában 
kezdődtek, várhatóan 2022 júniusá-
ban lesz a végleges átadás.
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2018. szeptember elején indult közsé-
günkben az új Egészségház építése, és 
2020 júniusában adták át a mogyoró-
diaknak. Az emeleti, 328 négyzetméteres 
részen két felnőtt és a gyermek háziorvo-
si rendelő, valamint a védőnői szolgál-
tatás kapott helyet, a földszinten 171,5 

az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, a fóti út. 18. 

szám alatti ingatlanon a régi 
gyermekorvosi rendelő és az 

ugyanitt található régi műve-
lődési ház helyén épült az új, 

kétszintes egészségház.

Modern 
Egészségház

Közélet

négyzetméteren a közös használatú he-
lyiségek mellett kialakításra került egy 
multifunkcionális egység szűrővizsgála-
tok, tanácsadás és felmérések végzésére.

Az új Egészségház 375.035.206 fo-
rintos összköltségű építését az önkor-
mányzat a Pénzügyminisztérium 193,38 

millió forint vissza nem térítendő támo-
gatásával valósította meg. A támogatás 
forrása a „Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014–2020 
megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás”.

A Gesztenyés óvoda felújítása
patinás épület a gesztenyés 
óvoda, amely 1946 óta fogad-
ja a mogyoródi gyermekeket. 
a páratlan hangulatú intéz-
mény azonban a pályázati 
forrásoknak köszönhetően 
szinte teljesen megújul.

2021 nyarán, az óvodai szünetben tör-
tént meg Gesztenyés óvoda konyhájá-
nak felújítása, amelyre még 2020-ban 
nyert 7.745.613 forintot az önkormány-
zat, amelyet 2.581.871 forint önerővel 
egészített ki. A teljes konyha megújult, 
kicserélték a burkolatot, a villany- és 
vízvezetéket, valamint új eszközöket 
szereztek be.

Idén nyáron egy újabb felújítás köve-
tezik: 2022. június 20. és 2022. augusz-
tus 22. között kicserélik az óvoda tete-

jét. Ehhez 29.757.123 forint érkezett 
pályázatból, amelyhez 9.919.041 forin-
tot tett hozzá az önkormányzat. A mun-
kálatok idején az épület és az udvar sem 
lesz használható, ezért biztonsági okok 

miatt gyerekek és dolgozók nem tartóz-
kodhatnak az óvodában. A tető befe-
jezése után kezdődhet meg a takarítás, 
a  felújítás miatt a nyári összevont ügye-
let a Pillangós óvodában lesz.
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Vis maior 
pályázatok

 A zord időjárás, a heves esőzések többször is kárt okoztak 
a Mogyoródi-patak medrében, rézsűjében, és néhol még 

az utakat is megrongálták. Ezek egy részét sikerült az úgy-
nevezett vis maior pályázatok segítségével újjáépíteni, 

amelyekből összesen 129 millió forintnyi érkezett az elmúlt 
években Mogyoródra.

A Mogyoródi-patak medrét a Baj csy-
Zsilinszky és a Dózsa György utca között 
összesen 39.305.961 forintból állították 
helyre, amelyből 30.858.000 forint pá-
lyázati forrásból érkezett. A munkálatok 
2021. májusára fejeződtek be.

A patak Fő téri szakaszán a meder ré-
zsűje károsodott, ehhez 30.838.712 fo-
rint érkezett és 3.425.524 forint önerőt 
tett hozzá az önkormányzat. A mun-
kálatok 2021. júniusára fejeződtek be. 
Egy hónappal később, 2021. 06. 22-es 
átadással a Berekakácos és a Bocskai ut-
cában is felújítás folyt, az esőzés okozta 
útkárosodásokat javították. Állami for-
rásból 20.730.000 forint érkezett, ame-
lyet 1. 836.513 forinttal egészítettünk ki.

A patak medrének újjáépítése nem 
fejeződött be: a Bajcsy-Zsilinszky utca 

és a Dózsa György utca kereszteződé-
sénél lévő hídnál meder suvadás lépett 
fel, amelyet 466.344.000 forint pályá-
zati pénzből és 5.378.500 Ft önerőből 
újítunk fel 2022. július 21-ig.

Új utakon 
mogyoród

A mogyoródi lakosság számára 
talán legfontosabb fejlesztés az 
utak felújítása. Ehhez is számos 
állami pályázatot sikerült igény-
be venni az elmúlt években. 

Megújult a Dózsa György út, a Mérleg 
utca, és felújítottuk a Béke teret. Ehhez 
összesen 144.314.191 forint állami tá-
mogatást kaptunk, amelyet 50.929.060 
forint önerővel egészítettünk ki. 

A Berekakácos és a Bocskai utcát a 
lezúduló esővíz károsította meg, ezeket 
2020-ban renoválta az önkormányzat. 
A teljes költség egyharmadát a költség-
vetés állta, mellé 20.730.000 forintot 
sikerült pályázati forrásból Mogyoród-
ra hozni. Emellett több útszakaszt sa-
ját erőből újított fel az önkormányzat: 
ilyen például a Feszty Árpád út, a Körte 
utca, illetve a Borsó utca első szakasza.




