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MOGYORÓD MA
MOGYORÓD

Mogyoród nagyközség önkormányzatának közéleti lapja • 2022. június • 3. évfolyam 4. szám

Szent László-hétre készülünk
Távozik Marosán László

Nyári táborok 
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



Felemelő érzés volt szerkeszteni a Mogyoród Ma júniusi lapszámát: egymást 
követik benne a jobbnál jobb programok beszámolói és ajánlói. Megünne-
peltük a gyermeknapot, a pedagógusnapot, megemlékeztünk Trianonról, 

fantasztikus sikerű jótékonysági koncertet és családi sportnapot szerveztünk, két 
látványos sportbemutatót is megcsodálhattunk. Az önkormányzat küldöttsége lá-
togatást tett testvértelepülésünkön, Santa Lucia di Piavéban, és templomainkban 
bizonyságot tettek és áldást kaptak a konfirmálóink és elsőáldozóink. 

Persze szomorú dolgok is történtek, meghalt Kamarás Lajos, Marosán László pe-
dig felmondott, és nem vezeti többé a művelődési házat, s a társasházak folyamatos 
térnyerése ellen is egyre nehezebb harcolnia az azt ellenzőknek.

Az előttünk álló nyár azonban csupa jó dologgal kecsegtet: rögtön itt van a Szent 
László-hét, amelynek színes és izgalmas programjai között egészen biztosan talál 
mindenki kedvére valót. S hogy a gyerekek ne unatkozzanak a nyár további hetei-
ben sem, összeszedtük a mogyoródi táborozási lehetőségeket is.

Persze, tudom én, a fiataloknak legjobb ilyenkor pihenni, élvezni a szabadsá-
got, félig megérve lelegelni a fáról a cseresznyét, és a barátokkal, szomszédokkal, 
osztálytársakkal lógni naphosszat. A szülők pedig végre kinyújtózhatnak a kerti 
székben, olvashatnak egy jót, megsüthetik azt a grillhúst, vagy elmehetnek végre 
pecázni a hétvégén.

Mégis azt javaslom: ennyi fantasztikus program közül ha nem is mindegyiken, de 
néhányon mindenképp vegyenek részt. Már csak azért is, mert az elmúlt években 
nem volt erre lehetőség, és ki tudja, mit hoz még a jövő, élvezzük addig is együtt a 
mogyoródi nyarat!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Előttünk a nyár!

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, 
Címlapfotó: Kamarás Tamás/Isza Ferenc, Korrektor: Kuklai Katalin • email: info@mogyorodma.hu, • Telefon: +36205565509 • Nyomda: 
szóKép Nyomdaipari Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 24. • IssN: 2732-0537

A mogyoród ma szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező anyagokat, cikkeket, olvasói leveleket közzététel esetén a 
szöveggondozáson túl a tartalomnak megfelelően szerkessze. • Készült: 2500 példányban. A lap ingyenes, minden mogyoródi háztartásba 
eljuttatjuk. Lapzárta minden második hónap 5-én, megjelenés 15-én.
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A hónap témája

nyári táborok Mogyoródon
Nyakunkon a nyár, már véget is ért az iskola, a legtöbb szülő és gyermek ilyenkor már 

javában nyári táborokat keres. Nekik segítünk összeállításunkkal, amelyben a mogyoródi 
lehetőségeket vesszük sorra.

Azt, hogy mi az az orató-
rium, senkinek nem kell 
magyarázni Mogyoródon. 
A Don Bosco nővérek kö-
zel harminc éve törődnek 
gyermekeinkkel, vesznek 
részt a mindennapjainkban. 
1992 óta minden nyáron 
napközis tábort tartanak, 
énekszóval, játékokkal, kö-

zösség- és csapatépítéssel. 
Az oratóriumban a legtöbb 
mogyoródi felnőtt részt vett 
fiatalként, és nem is kérdés 
számukra, hogy amikor el-
jön az ideje, küldik-e a majd 
a gyermekeiket. Idén június 
20-tól július 15-ig tart az 
oratórium, a helyek egy nap 
alatt beteltek.

oratórium

katonai-tábor

tenisztábor

Focitábor   →
Hagyományosan idén is 
megrendezi az 5–10 éves 
fiúknak és lányoknak a Mo-
gyoród KSK két focitáborát, 
amire nem csak az egyesü-
leti tagok jelentkezhetnek. A 
helyszín:  a már megszokott 
Mogyoród – Műfüves Sport-
pálya a Mogyoród, Sport ut-
cában, ahol a KSK játékosai 
rúgják a bőrt. A napközis 
táborban egész nap sportfog-
lalkozásokat tartanak, sokat 

játszanak és fagyiznak, no és 
a három étkezés sem marad-
hat el. Az első turnus június  
20–24-ig, a második augusz-
tus 22–26-ig lesz. Jelentkezés: 
Tokai Norbert testnevelőta-
nárnál a 06-70/2830588 szá-
mon, vagy a norberttokai@
gmail.com e-mailen.

Részvételi díj: 25 ezer fo-
rint/fő/hét KSK-tagoknak, 
és 30 ezer forint/hét nem 
KSK-tagoknak

Másfél évtizede a világ minden 
tájáról érkeznek a gyerekek a 
mogyoródi military táborba, 
ahol a katonai élet minden-
napjait ismerhetik meg. A 
gyermekek tábori sátrakban 
alszanak, napközben gyakor-
latoznak, megismerkednek a 
katonai élet mindennapjaival, 
és persze a fegyverbemutató 
és a harckocsizás sem marad-
hat ki. A szabad helyek itt is 
elfogytak már.

Azoknak, akik már tudnak 
teniszezni, és azoknak is, 
akik csak szeretnének, nap-
közis tenisztábort szervez 
három turnusban az Open 
Tenisz Völgy. Június 20–24-
ig és július 18–22-ig a 6–10 
éves korosztályt várják, júli-
us 4–8. között pedig a 10–
14 éveseket. A táborozók 

sokat lesznek a szabadban, 
mozognak, játszanak, ver-
senyeznek.

Jelentkezni az info@open-
teniszvolgy.hu e-mail címen 
vagy a 06-20/3432624-es 
számon lehet.

Részvételi díj: 45 ezer 
forint/fő, a testvérkedvez-
mény 10 százalék.

→

→

→
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HIrdeTés

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Decmann Gréta
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. Plaszkony Adrienn
Dr. Henter Áron
Dr. Paul Róbert

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

www.kerepesvet.hu | e-mail:info@kerepesvet.hu |  facebook: KerepesVet
Kívánságra házhoz megyünk!

A Mogyoród KSK Kézi-
labda Szakosztálya napkö-
zis kézilabdatáborba várja 
az alsós lányokat a Szent 
László Általános Iskola 
sportcsarnokába augusz-
tus 22–26. között. Naponta 
két-három edzést tartanak 
sok játékkal, társasoznak, 
számháborúznak, sétálnak, 
fagyiznak, sőt jó idő esetén 
még strandolni is fognak. 

nyári táborok Mogyoródon

kézilabdatábor

Az ételkészítés alapjait lehet 
elsajátítani a kiskukta-tábor-
ban, amelyet a 11–18 éves 
korosztálynak hirdettek meg. 
Ez egy napközis tábor, ahova a 
gyerekek reggel 8 és 10 között 
érkeznek és délután 16 és 19 
óra között mennek haza. Egy 
ottalvós kalandtábor tábo-
ri konyháján a főzősátorban 
fognak a szakács néni mel-
lett a gyakorlatban is tanulni: 
mindennap készítenek egy 
levest és egy főételt, vacsorára 
pedig egytálételt. A főzési idő 
délelőtt 10 órától délután 2-ig 
tart. A többi időt a gyerekek 
társasjátékkal, spottal töltik ki, 
ha kedvük van, megnézhet-
nek egy kommandós- vagy 
kutyás bemutatót. 
Jelentkezni Horváth Zsoltnál 
lehet: 
 e-mailen: info@fozotabor.hu 
 telefonon: 06-20/3396400. 
Ára: 20 ezer forint/hét.

A sok-sok móka és kaca-
gás után garantált az izom-
láz, no meg a táboros póló. 
Jelentkezni a részvételi díj 
befizetésével lehet Sárkö-
ziné Kralovits Erikánál a 
06-70/946-6149-es számon, 
illetve a gumilany@gmail.
com e-mail címen. 
Részvételi díj: 18 ezer fo-
rint/fő, kézilabdás sportköri 
tagoknak 14 ezer forint/fő.

kiskukta-tábor

→

→
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Óvodai tetőfelújítás   Kiválasztásra került az a vállalkozó, aki 
a Gesztenyés Óvoda tető- és födémszigetelési felújítását fogja ki-
vitelezni, megbízták a kivitelezés projektmenedzserét és műszaki 
ellenőrét. (144/2022)

Kálvária újjáépítése   Egyszerűsített megvalósíthatósági ta-
nulmányt készíttet a testület a „Mogyoródi 240 éves kálvária újjá-
építése” projekthez. (145/2022)

Forrás a Borvirág utcához   A mogyoródi Borvirág utca fel-
újításához szükséges közel bruttó 40 millió forint forrást az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletében az Ingatla-
nok beszerzésének előirányzata sora terhére biztosítja. (146/2022)

Adatfeldolgozói szerződés   Támogatták a DTKH Duna-Ti-
sza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megküldött 
adatfeldolgozói szerződés aláírását. (148/2022)

Faültetés a buszfordulóba   Elfogadta a képviselő-testület a 
Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület felajánlását és támogat-

Ez történt 
az önkormányzatnál 
áprilisban

Az épülés és szépülés jegyében telt az áp-
rilis hónap: döntés született a Gesztenyés 
óvoda tetejének felújításáról, a Kálvária 
újjáépítéséről, és forrást különítettek el a 
Borvirág utca aszfaltozásához.

ta az egy db platánfának a Mogyoród, Mátyás király úti buszfor-
dulóba történő elültetését. A tulajdonosi hozzájárulást megadta 
az önkormányzat a Lokálpatrióta Civil Egyesületnek, és a platán-
fát kiültették. (147/2022)

A beszámolókat elfogadták
–  a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapi-

tányság 2021. évben végzett munkájáról szóló, előterjesztéshez 
mellékelt, MOGYORÓD TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁ-
NAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 
TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL című beszámolóját. (154/2022)

–  a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevé-
kenységéről szóló szakmai beszámolóját (155/2022)

–  a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi be-
számolóját 171 000 forint adózott eredménnyel és 10 800 000 
forint mérleg főösszeggel. Továbbá a képviselő-testület hozzájá-
rult ahhoz, hogy a 171 000 forint adózott eredményét a Társaság 
eredménytartalékába helyezze. (156/2022)

–  a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát. (157/2022)

Belterületbe vonások   Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Önkormányzati hírek

1  Az önkormányzat hozzájárult a követ-
kező területek belterületbe vonásához:
– a Mogyoród, 3114/2 (823 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 
építési övezetbe tartozó, „kivett, zárt-
kerti művelés alól kivett terület” mű-
velési ágú ingatlan belterületi telekké 
(198/2022),
– a Mogyoród, 3112/1 (146 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 
építési övezetbe tartozó, „kivett helyi 
közút” művelési ágú ingatlan belterületi 
úttá (199/2022),
– a Mogyoród, 2200/2 (1.028 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 
építési övezetben tartozó, „kivett udvar, 
rendezetlen funkciójú épület” művelési 
ágú ingatlan belterületi telekké, vala-
mint a 2200/1 (26 m2) ”kivett helyi közút” 
művelési ágú ingatlan belterületi úttá 
(200/2022),
– a Mogyoród, 2109 (1.197 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 

építési övezetben tartozó, „kivett udvar, 
rendezetlen funkciójú épület, gazdasági 
épület” művelési ágú ingatlan belterületi 
telekké (201/2022),
– a Mogyoród, 0183/20 hrsz. -ú (1.751 m2) 
a helyi építési szabályzat szerint jelenleg 
Lke9 építési övezetbe tartozó, „szántó” 
művelési ágú ingatlan belterületi telkek-
ké (202/2022),
– a Mogyoród, 0183/12 (387 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 
építési övezetben tartozó, „szántó” mű-
velési ágú ingatlan belterületi telekké 
(203/2022),
– a Mogyoród, 2134 (1.382 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 
építési övezetben tartozó, „kivett gazda-
sági épület, udvar” művelési ágú ingatlan 
belterületi telekké (205/2022),
– a Mogyoród, 2662 (1.216 m2), a helyi 
építési szabályzat szerint jelenleg Lke7 
építési övezetben tartozó, „szőlő” műve-
lési ágú ingatlan belterületi telekké ala-
kuljon. (206/2022)

Májusi ingatlanügyek 2  Ugyanakkor elutasította a Mogyoród, 
2061 (1 506 m2), a helyi építési szabályzat 
szerint jelenleg Lke2 építési övezetben 
tartozó, „kivett zártkerti művelés alól ki-
vett terület, üdülő, rendezetlen funkciójú 
épület” művelési ágú ingatlan belterületi 
telekké nyilvánítását. (204/2022).
3  A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a Bocskai útról 
nyíló, 2685 hrsz. számú, zártkerti „kivett 
kert” művelési ágú, 684 m2 nagyságú in-
gatlannal kapcsolatban, további tárgyalá-
sokat folytasson a Morvai Ilona tulajdo-
nos (1/1 tulajdoni hányad) által felkínált 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatban. 
(207/2022, 208/2022)
4  A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a tulajdonostól érkezett felajánlást 
megköszöni, de nem kívánja megvásá-
rolni a Mogyoród, Somlói utca 23. és 
25. szám (31 és 32 hrsz.) alá tartozó pin-
cét és présházat 59 000 000 forintért. 
(209/2022)
5  A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
– a 481 hrsz. ingatlan (művelési ága „kivett 
beépítetlen terület”, nagysága 2102  m2) 

1/1 tulajdonosának, a Rákosvölgye Me-
zőgazdasági és Ipari Szövetkezetnek 
útlejegyzés céljával felajánlja vételi szán-
dékát, az ingatlan forgalmi értékének 
összegében, amely 5 100 000 forint. 
(210/2022),
– a 0182/1 hrsz. ingatlan (művelési ága 
„kivett közforgalom elől el nem zárt ma-
gánút”, nagysága 2848 m2) 1/1 tulajdono-
sának, útlejegyzés céljára felajánlja vételi 
szándékát 5 500 000 forint értékben 
(211/2022),
– a korábban a 2089/2 hrsz-ú mogyoródi 
ingatlan belterületbe vonása tárgyában 
meghozott, 351/2022.(X. 30.) sz. Kt. hatá-
rozata alapján felhatalmazást ad Albert-
Szolnoki Nikoletta kérelmező részére 
részletfizetésben történő törlesztésre 
(212/2022),
– hozzájárul ahhoz, hogy a Mogyoród kül-
terület 3324/1. hrsz. ingatlant az Élhetőbb 
Kukukkhegyért Egyesület (székhelye: 
2146 Mogyoród, Gyöngyvirág u. 4., elnö-
ke: Szmolka Annamária) 5 év időtartamra 
közösségi térként használja, gondozza 
(213/2022).
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HIrdeTés

rendezvényre, és azokat Csóré Balázzsal átadta. (169/2022) A ren-
dezvényről bővebben a 18. oldalon olvashatnak. 

Szippantós szerződés   Úgy döntött a képviselő-testület, hogy 
módosítja a Szívó Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződését, 
s munkavégzését havonta nettó 1 000 forint/m³+áfa / szippantási 
alkalom összeggel kiegészíti. (165/2022)

Összeférhetetlenségi Bizottság   Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata 2 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett úgy dön-
tött, hogy az Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak és elnöké-
nek a hivatal nem fizeti ki a pótdíját. (166/2022)

Év Pedagógusa   A képviselő-testület 2022. évben az „Év Pe-
dagógusa” kitüntető címet Rádóczkiné Németh Márta pedagó-
gusnak adományozta. A díj átadására a pedagógusnapi ünnepség 
keretében kerül sor. (170/2022)

–  a 127. előterjesztést, amely a 3134/3 hrsz. belterületbe vonási 
kérelme, leveszi napirendről. (158/2022)

–  hozzájárult, hogy a Mogyoród, 2028 (1 221 m2), a helyi épí-
tési szabályzat szerint jelenleg Lke2 építési övezetbe tartozó, 
„kivett közút” művelési ágú ingatlan belterületi úttá alakuljon. 
(159/2022)

–  hozzájárult, hogy a Mogyoród, 4100/1 (10 m2), a helyi építési 
szabályzat szerint jelenleg Lke2 építési övezetbe tartozó, „kivett 
helyi közút” művelési ágú ingatlan belterületi úttá alakuljon. 
(160/2022)

–  hozzájárult, hogy a Mogyoród, 2457/1 (40 m2) és 2457/3 (28 
m2), a helyi építési szabályzat szerint jelenleg Lke7 építési öve-
zetbe tartozó, „kivett út” művelési ágú ingatlanok belterületi 
úttá alakuljanak. (161/2022)

Környezetvédelmi program   A képviselő-testület kiválasz-
totta azt a vállalkozást, amely a 2022–2026 évi település környe-
zetvédelmi programot el fogja készíteni. Hangsúlyozottan kérték 
vizsgálni az M3 autópálya, a 3. számú főút, a 2102. út és a Hun-
garoring zajhatását, az illegális hulladék kérdését, a salaklerakó 
(EGIS) hatását, a pincesor védelmét, a Mogyoródi-patak és annak 
forrásai, a Csíkvölgy és a Somlyó területének védelmét, a Mátyás 
király út végén lévő volt kommunális lerakót, a Hungaroring mel-
lett található, korábbi 2-es sóderbányát, illetve a Rózsa utca végén 
lévő területet. (165/2022)

Új iroda a családsegítőnek   A képviselő-testület elfogadta, 
hogy a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében 
új, 10 m2-es irodahelyiséget alakítson ki a Mogyoród Nonprofit 
Kft. (167/2022). A munkálatok során a családsegítő épületének 
Dózsa György út felőli homlokzatán lévő két db klíma kültéri 
egységeit a Hangya Terasz felőli tetőre áthelyezteti. (168/2022)

Zöld Menedék   A képviselő-testület hozzájárult a Zöld Me-
nedék Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződés módosításához. 
(163/2022)

Szelektív zsákok   Felmerült, hogy az önkormányzat a lakos-
ság részére ingyenesen biztosítson szelektív hulladékgyűjtő zsá-
kokat, de ezt a javaslatot 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal eluta-
sították. (164/2022)

Családi Sportnap   A képviselő-testület hozzájárult Csóré Ba-
lázs kérelméhez, miszerint 2022. május 28-án a Grosics Gyula 
Sportcsarnokban, ingyenesen, jótékonysági családi napot szer-
vezhet, Mogyoródi Családi Csata néven. A polgármester leg-
feljebb 100 ezer forint értékben díjakat szerzett be a családi nap 

A határozatok teljes szövegét az aláb-
bi QR-kód beolvasásával lehet elérni. 
Kód használata: nyissa meg a beépí-
tett kamera-alkalmazást kompatibilis 
telefonján vagy táblagépén. Irányítsa 
a kamerát a QR-kódra
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Változtatási tilalom
Változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület a Mogyoród 
42/1 és 42/2 helyrajzi számú területekre, ezen területekre telek-
alakítási és építési tilalmat rendel el annak érdekében, hogy a 
természetes környezet védelmét megóvja. (174/2022). Felhatal-
mazták a polgármestert, hogy a következő rendes ülésre készít-
sen elő egy olyan, szabályozásra alkalmas vitaanyagot, amely 
alapján a képviselő-testület megvitatja azt a kérdést, hogy hol és 
hogyan kell a változtatási tilalmat elrendelni. (175/2022).

Klastrom-dombi feljelentés
A klastrom-dombi társasház építés ügyében régészeti lelőhely 
helyrehozhatatlan károsodása miatt ismeretlen tettes ellen fel-
jelentést kíván tenni a képviselő-testület. (177/2022). A Helyi 
Örökségvédelmi Bizottság működésének a határidejét kiter-
jesztették 2022. december 31-ig. (194/2022, 195/2022)

HÉSZ változtatás
A képviselő-testület a HÉSZ-változtatásokkal kapcsolatban 
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére, szerződések megkötésére. (178/2022) A szükséges vál-
toztatásokat gyorsított eljárásban kell végigvezetni. (180/2022)
A testület változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendele-
tet alkotott Mogyoród Lk1, Lke1, Lke2, Vt1, Vt4  és Vt-P besoro-
lású építési övezetekre annak érdekében, hogy a településképet 
megőrizze, és az infrastruktúra-hálózat túlterhelésétől a telepü-
lést megóvja. (181/2022) A tilalom alól kivételt képeznek:
–  a jelenleg is futó önkormányzati pályázatok, 
–  a 4540-es, a 4580-as, a 4551-es és a 1525/1-es helyrajzi számú 

utak, 
–  az 0180/23-tól 31-ig terjedő helyrajzi számok, a 0180/56 és 

0180/57 helyrajzi szám, az 505/2, 505/3, az 508, az 509 és az 
510/2 helyrajzi számok szintén utak kialakítása céljából,

–  a Fóti út, Gödöllői út menti területek helyrajzi számonként: 
580/2, 533, 1057/1, 1022, 1492/1, 743/1, 1331, 743/4, 1244, 
443/3, 538/1, 443/2, 0342 helyrajzi szám abból a célból, hogy 
a Magyar Közúttól az önkormányzat út melletti olyan terü-
leteket vegyen át, ami árok és egyéb terület, ami senkinek a 
gondozásában nem áll. (182/2022)

Intézmények pénzmaradványai
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te jóváhagyta az önkormányzat és intézményei pénzmarad-

Májusi döntésEk
Fontos döntések születtek májusban: a képviselő-testület több határozatot is hozott a 
klastrom-dombi építkezéssel, és a mogyoródi társasház-építéssel kapcsolatban. A civil 
szervezetek között 10 000 000 forintot osztottak szét.

ványát. A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 
676 326 407 forintban határozza meg, amelyből kötelezettség-
gel terhelt maradvány 544 395 673 forint, így a 2021. évi szabad 
maradvány összege 131 930 734 forint. Azonban 610 814 054 
forint már visszatervezésre került az önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletébe, így a fennmaradó 65 512 353 fo-
rint szabad maradvány, amelyet működési tartalékba helyez. 
(186/2022)

Nonprofit beszámoló
Elfogadta a képviselő-testület a a Mogyoród Településüzemel-
tető Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 8 995 ezer forint 
adózás előtti eredménnyel. (187/2022)

Pszichológus a családsegítőbe
Jóváhagyta a képviselő-testület egy főállású pszichológus szer-
ződtetését a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-
hoz. Az új kolléga júliusban kezdhet. (188/2022)

Bölcsődei étkezés
A bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása érdekében a testület 
felhatalmazta az intézményvezetőt, hogy szolgáltatási szerző-
dést kössön a FoodNest Kft.-vel. (189/2022)

Bővül az óvoda
A képviselőtestület úgy döntött, hogy a 2022-as 2023-as nevelési 
év folyamán a 3. életévét betöltő gyermekek három éves koruk 
előtt történő felvételét támogatja, elfogadja. Az elhelyezésükhöz 
bővíteni kell a csoportlétszámot kilenc óvodai csoportra (Gesz-
tenyés tagóvoda három csoport, Pillangós Óvoda hat csoport). 
Az óvodavezető a segítő pedagógiai asszisztensek számának, 
munkaidejének és kifizetéseinek kalkulációját a 2022. júniusi 
testületi ülésen terjeszti elő. (190/2022) A Mogyoródi Pillan-
gós Óvoda átszervezését, az ezzel kapcsolatos Alapító okirat és 
a szakmai alapdokumentumok módosítását a képviselő-testület 
támogatja. (191/2022)

Kálvária-rekonstrukció
Elindul a közbeszerzési eljárás a Kálvária-kilátó rekonstruk-
ciójára. (192/2022)

Számviteli szerződés
A Képviselőtestület elutasította az SZKKI Data Kft. számviteli, 

Önkormányzati hírek
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Májusi döntésEk
– Mészáros Tamás ultrafutó (222/2022),
– Juhász Éva Leopoldina (Poldy Műhely) (225/2022),
–  Nemesné Lédeczi Lilla (Várandós Anyák Program, Kisgyer-

mekes Anyák Program) (226/2022, 227/2022),
– Hollai Iván (Narvalfilm) (234/2022),
– a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány. (235/2022)

Összeférhetetlenségi bizottság
A képviselő-testület 2022. május 1-jétől az Összeférhetet-
lenségi Bizottság tagjai és elnöke részére a bizottsági tagi és 
elnök részére járó tiszteletdíjat/pótdíjat számfejteni rendeli. 
(238/2022)

adatszolgáltatási, ügyviteli és tanácsadói tevékenységre vonat-
kozó megbízási szerződését. (193/2022)

Szünidei étkeztetés
Idén is lesz szünidei gyermekétkeztetés szülői igény alapján a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ré-
szére. (196/2022)

Gyermekvédelmi értékelés
A képviselő-testület a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megismerte 
és azt elfogadta. (197/2022)

Településrészek
A testület elfogadta a településrészek és építési övezetek felül-
vizsgálatához előkészített vitaanyag dokumentációját, és azt, 
hogy Mogyoród nagyközség közigazgatási területén 36 telepü-
lésrészt alakítsanak ki. (237/2022)

Civil támogatások
A helyi társadalmi és civil szervezetek támogatására benyújtott 
pályázatok száma: 21, igény mindösszesen: 29 468 518 forint.
A 2022. évben elkülönített 10 000 000 forint keretösszegből 
vissza nem térítendő támogatásban részesített pályázók:
–  a Szent László Hagyományőrző Íjász Egyesület 400 000 fo-

rint (216/2022,
– a Veterán KH. Egyesület 200 000 forint (218/2022),
–  a Mogyoródi Gesztenyés Óvoda Alapítvány 200 000 forint 

(219/2022),
– a Mogyoródi FC 2 500 000 forint (220/2022),
– a Mogyoródi 1074 Közalapítvány 300 000 forint (221/2022),
–  az LSP Team Sportegyesület 400 000 forint (223/2022),
–  Bergl Alexandra mogyoródi körzetet felügyelő őrsparancs-

nok 100 000 forint (224/2022),
–  a Mogyoródi Polgárőr Egyesület 400 000 forint (228/2022),
–  a Mogyoródi Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let 140 000 forint (229/2022),
–  a Jakab Mihály Népdalkör (Babicz Balázsné) 360 000 forint 

(230/2022),
– a Mogyoród Községi Sportkör 4 500 000 forint (231/2022),
–  a Községünkért Mogyoródért Alapítvány 100 000 forint 

(232/2022),
–  Csányi József körzeti megbízott rendőr 200 000 forint 

(233/2022),
–  a Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Hagyomány-

őrzők Egyesülete 200 000 forint (236/2022).
Támogatásban nem részesített pályázók:
– a Harci Szellem Egyesület (217/2022),

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.
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Önkormányzati hírek

Látogatás 
ItáLIában
Április végén a 
Mogyoródi Testvér-
települési Egyesület 
delegációja – Zach-
ár Zsolt elnök, 
Kamarás Tamás 
olaszországi kapc-
solatokért felelős 
tag, Orosz Enikő 
tolmács tag és 
Trabalka Szilvia al-
polgármester – az 
olaszországi test-
vértelepülésre, San-
ta Lucia di Piavé-be 
látogatott. 

Az utazás célja kettős volt: 
köszönteni a 70. születés-
napját ünneplő és nyug-
díjba vonuló polgármes-
tert, Riccardo Szumskit, 
valamint az ottani test vér-

települési bizottság vezetői-
vel egyeztetéseket folytatni a 
jövőbeni terveinkről, illetve 
meghívni őket a Szent Lász-
ló Hétvége programjára. 

Minden alkalommal 
igyekszünk olyan ajándékot 
vinni, amely minket, ma-
gyarokat, mogyoródiakat 
tükröz, így esett a válasz-
tásunk ez alkalommal Ma-
rosán László két mogyoró-
di festményére, Mogyoró-
si Eszter csodálatos, graví-
rozott húsvéti tojásaira, a 
Mogyoródi népviselet című 

kiadványunkra, a 
Mogyoródi Bor-
műhely boraira és 
az olaszok által any-
nyira kedvelt tokaji 
aszúra. 

Santa Lucia di Piave 
egy igazi gasztrotelepülés, 
ahol kihagyhatatlan a piz-
za, a pasta, a borgoluce-i 
bivalyburger és természete-
sen a prosecco. 

A hazautazásunk előt-
ti zárónapon a Coneglianó-
ban rendezett középko-
ri várjátékon vettünk részt, 
ahol a szervezők megemlí-
tették küldöttségünk jelen-
létét és az 1074-es mogyo-
ródi csatát is. Számos ötle-
tet merítettünk a mogyo-
ródi rendezvényeinkhez. A 
búcsúvacsoránk a Piave fo-
lyó partján, egy különle-
ges étteremben volt. Az ola-
szok ismét tanúbizonyságot 
tettek nemcsak vendégsze-
retetükről, hanem szakmai 

profizmusukról, tenni aka-
rásról, mindezt együttmű-
ködve, egy közös célért, po-
litikai, civil és magán erőket 
egyesítve. 

Az ott tartózkodásunk 
alatt került feloldásra a 
maszkviselés és számos, a 
pandémia miatt korábban 
meghozott döntés. Nagy 
örömmel fogadták az invi-
tálást júniusi programjaink-
ra, amelyre 12 fővel érkez-
nek 23-ikán. Jelenleg a he-
lyi kulturális életet indítják 
újra és szervezik program-
jaikat, valamint az önkor-
mányzati választásra készül-
nek, ahol az alpolgármester, 
Luca Bellotto és egy koráb-
bi polgármester, Fiorenzo 
Fantinel küzdenek meg a 
polgármesteri székért. SZ
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telező garázs, nagyobb telek-
méretek), azonban erre vonat-
kozóan a mai napig nem tör-
tént előrelépés – véleményez-
te a történteket Trabalka Szil-
via alpolgármester. – Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy a 
változtatási tilalom addig tart, 
amíg a HÉSZ-módosítás élet-
be nem lép, illetve az bármi-
kor vissza is vonható. A ren-
deletbe foglalt kivételek utak, 
amelyekről utólag kiderült, 
hogy nem is kellett volna be-
levenni, mert utakra nem vo-
natkozik a tilalom. Egy másik 
fontos tényező, hogy bármi-
lyen építésügyi tilalomnak az 
építési törvény szerint vannak 
kivételei, amelyekre nem vo-
natkozik a tilalom.

Klastromdombi építkezés

Önkormányzati hírek

Feljelentést tesz az önkor-
mányzat a Klastromdom-
bi építkezés kapcsán régésze-
ti lelőhely helyrehozhatatlan 
károsodása miatt ismeretlen 
tettes ellen. Ismeretes: a múlt 
ősszel rekordidő alatt négy la-
kásos társasházat építettek a 
Kiss Ernő utca 9. alatt, az ezer 
éves mogyoródi bencés apát-
ság, illetve Báthory Miklós 
váci püspök reneszánsz kas-
télyának romjai fölé. Minden 
szabályt betartottak, az egyet-
len hiányosság az volt, hogy 
nem egyeztettek az örökség-
védelemmel, ami miatt a kivi-
telezőt meg is bírságolták. Fel-
tehetőleg lesz miből kifizetni: 
a lakásokat 65–68 millió fo-
rintért árulják.

Mivel újabb társasház-épí-
tési szándék jelentkezett ezen 
a területen, változtatási tilal-
mat rendelt el a képviselő-tes-
tület a Pincesor feletti telkek-
re, a természetes környezet 
védelmének megóvása érde-
kében. 

– Sajnos ez a tilalom még 
inkább fellendítette a társas-
ház-építési kedvet, és néhány 
nap alatt újabb társasházak 
terveit töltötték fel az építé-
si portálra. Ezért május 17-én 
változtatási tilalom lépett élet-
be a település azon övezetei-
re vonatkozóan, amelyeken a 
képviselő-testület egy koráb-
bi, március 28-i ülésén szigo-
rító változtatásokról döntött 
(egy telken max két lakás, kö-

Vis maior 
felújítás

Vis maior pályázatból hoz-
zák helyre a Mogyoródi-patak 
1456 helyrajzi számon tör-
tént medersúvadását a Baj-
csy-Zsilinszky utca és a Dózsa 
György út közötti hídnál. Hely-
reállítják a partfalat 50 méter 
hosszon négy méter magas 
gabionos megtámasztással.  
A munkálatokhoz 46 634 000 fo-
rint érkezett pályázati forrásból, 
és 4 663 400 forint önerőt bizto-
sított az önkormányzat. Sikeres 
feltételes  közbeszerzést köve-
tően aláírták a kivitelezővel a 
szerződést, de BM hosszabítási 
engedélyére várnak. A  kivite-
lezés még nem kezdődött el,  
négy hónapot vesz igénybe.

Zöldzsákátvételi 
lehetőség

A zöld zsák átvételi lehetőség 
2022. június 30-ával lezárul. Ezen 
időpontig hétfőnként 8–12 óra, 
13–18 óra valamint szerda 13–16 
óra között lehet átvenni a zsá-
kokat a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán. Az átvételhez 
lakcímkártya és vevőazonosító 
szükséges.

Astra-egyeztetés
Lakossági beszélgetést szervezett az Astra filmstúdió, amelyen 
minden kérdésre válaszoltak. A két egyeztetés során a mogyo-
ródiak főleg a jövőbeni terveikről, a Fóti út másik oldalán törté-
nő fejlesztésekről, illetve a munkalehetőségekről kérdeztek. Kí-
váncsiak voltak arra is, hogy milyen üzletek lesznek a szolgáltató 
központban, mennyi adót fizet a filmstúdió az önkormányzat-
nak, megvitatták, hogy a mogyoródi vállalkozások milyen szol-
gáltatásokat tudnak nyújtani a filmeseknek, illetve hogy miért 
nem szerencsés lakóingatlanokat építeni a filmgyár területén. Ez 
utóbbit egyébként nem is tervezték. A találkozások a jövőben is 
folytatódnak, céljuk, hogy a pletykák helyett valós információk-
hoz jussanak a helyiek. A Szent László-héten pedig megnyitják 
a stúdió kapuit a mogyoródi érdeklődők előtt.

Újra nyitva 
a Hangya

Megnyitotta kapuit a Hangya 
terasz: pénteken és szombaton 
18–24 óráig várják a vendégeket. 
Asztalt foglalni a 06-70/4581762-
es számon lehet

Óvodai 
tetőcsere

Már javában zajlik a Gesztenyés 
Óvoda tetejének felújítása, ame-
lyet 29 757 123 forint pályázati for-
rásból és 9 919 041 forint önerőből 
valósít meg az önkormányzat. 
A munkálatok során lecserélik a 
teljes tetőhéjazatot mintegy 640 
négyzetméteren, és a födém szi-
getelését. Előreláthatólag augusz-
tus 22-re készülnek el.

Borvirág utca 
aszfaltozása 

Pályázati támogatás nélkül, 
40 222 133 forint önerőből asz-
faltozza le az önkormányzat 430 
méter hosszan a Borvirág utcát. 
A munkálatok közben zúzott 
kővel helyreállítják az útpadkát, 
a kapubeállókat, illetve földár-
kot készítenek. A sikeres feltéte-
les  közbeszerzés után aláírták 
a kivitelezővel a szerződést, de 
az építőanyagárak növekedése 
miatt szerződésmódosítás van 
folyamatban. A kivitelezés még 
nem kezdődött el, négy hónapot 
vesz igénybe.

A Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde 2022. 
május 30-án megkapta az épület használat-
bavételi engedélyét. Ezen a napon az önkor-
mányzat elindította a működési engedély 

kérelmi eljárást is, így rövid időn belül lehet-
séges lesz a bölcsőde indulása. A jelentke-
zési lapok már elérhetőek az önkormányzat 
honlapján.

Elindult a jelentkezés a bölcsődébe
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Pedagógus naP
Június első vasárnapján ünnepeljük a gyermekeinket nevelő pedagógusokat. A mogyoró-

di óvodák és az iskola dolgozóit Trabalka Szilvia alpolgármester idén saját készítésű 
ajándékkal köszöntötte fel. Az általános iskola tanárai a már hagyománnyá vált olasz 

vacsora keretében ünnepeltek, ahol az Év Pedagógusa díj átadása is megtörtént. 

Ahogy megtartjuk a gyer-
meknapot, anyák napját, apák 
napját, nőnapot, úgy gyerme-
keink életének meghatáro-
zó szereplőiről sem szabad 
megfeledkezni. Mogyoródon 
nemcsak a szülők, de az ön-
kormányzat is gondol a peda-
gógusokra. Június 3-án, pén-
teken az alpolgármester jel-
képes, de nagy örömet oko-
zó, saját készítésű ajándéká-
val lepte meg óvodáink és 
bölcsődénk dolgozóit: rózsa-
kvarc karkötőt vagy kulcstar-
tót választhattak, és egy kis 
édességet kaptak mellé. 

Kedden az iskola pedagógu-
saival folytatódott az ünnep-
lés: a már hagyománnyá vált 
olasz vacsora keretében ünne-
peltek a tanárok, és az önkor-
mányzat részéről átadásra ke-
rült az Év Pedagógusa díj.

– Idén az Év Pedagógusa 
díjat egy számomra nagyon 
kedves személy kapja. Vala-
ki, akinek 1989-től 12 éven át 
volt Trabalka nevű gyermek 

akkor érzem igazán, amikor 
kimondom a mondatot: egy 
év múlva nyugdíjba megy… 
Azonban töretlen lendülettel 
és energiával tanítja, neveli a 
rábízott gyermekeket. 

Elhivatottsága mellett hűsé-
ge is kiemelkedő, hiszen 1983 
óta, azaz 39 éve tagja általános 
iskolánk tantestületének. 

Ő Rádóczkiné Németh 
Márta, vagyis Márti néni, 
akinek ezúton is gratulálunk 
az elismeréshez.

–  Kis elsős koromban dön-
töttem el, hogy tanár leszek, 
az én két csodálatos tanító 
nénim inspirált erre a pályá-
ra. Fantasztikus módszereik 
voltak, közülük többet a mai 
napig is alkalmazok – osztot-
ta meg velünk korábban Már-
ti néni. – Egészen az érettsé-
giig úgy gondoltam, hogy a 
humán tárgyak állnak hoz-
zám a legközelebb, de a főis-
kolán kiderült, hogy a mate-
matikát is nagyon szeretem. 
Azóta is szorobánnal tanítok, 

Önkormányzati hírek

az osztályában, hiszen engem 
az unokatestvérem, őt pedig 
a húgom váltotta. Valaki, aki 
elsőként motivált arra, hogy 
én is pedagógus akarjak len-
ni. Valaki, aki mindannyiunk 
pótanyukája volt, aki úgy vi-
gyázott ránk, mint tyúkanyó 
a tojásaira. Bár az emlékek 
halványodnak, de eszembe 
jutnak az osztálykirándulá-
sok, a hajdúszoboszlói nyári 
tábor, az osztály vándorma-
cija, amit jó magatartás ese-
tén hétvégére haza lehetett 
vinni. Micsoda büszkeséggel 
töltött el ez minket – emléke-
zett diák éveire Trabalka Szil-
via alpolgármester. – Díjazot-
tunk 1983 óta tanít a mogyo-
ródi Szent László Általános 
Iskolában. Közben két gyer-
mek édesanyja és három cso-
dálatos unoka nagymamá-
ja lett. Mogyoródi családok 
nemzedékeit tanította meg 
írni, olvasni és számolni. Je-
lenleg a 13. első osztályának 
tanító nénije. Az idő múlását 

ez az eszköz nagyon sokat se-
gít a számok világában való 
eligazodásban. Sokat beszél-
getek a gyerekekkel, mind-
egyiküket jól ismerem, pró-
bálom megtalálni a hozzájuk 
vezető utat, hisz mindannyi-
an más-más egyéniségek. Az 
évtizedek során azt tapasz-
taltam, hogy nagy hangsúlyt 
kell fektetni a tehetséggondo-
zásra és felzárkóztatásra, hisz 
ezek a kisgyerekek nem egy-
szerre érnek meg a tanulásra. 
A tehetségesek több feladatot 
kapnak, a lemaradókat fel-
zárkóztatom. Mindig próbál-
tam a kor követelményeinek 
megfelelően képezni magam, 
tehetséggondozásból szak-
vizsgáztam, új módszereket 
sajátítottam el, hisz látom, 
hogy a gyerekek figyelmét 
egyre nehezebb lekötni. Pá-
lyafutásom során volt alkal-
mam felső tagozatban is taní-
tani, de azért az én szívemhez 
mindig az alsós korosztály áll 
közelebb.
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A trianoni békediktátum 
aláírásának 102. évfor-
dulójára emlékezett meg 
Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata és a Mo-
gyoródi Ifjúsági Testület.

A Szent Mihály Főangyal 
Templom harangszava nyi-
totta meg az idei trianoni 
megemlékezést a Falka Jó-
zsef téren. A rendezvényen 
Trabalka Szilvia alpolgár-
mester konferált, mivel Ma-
rosán László már kitöltöt-
te felmondási idejét, és je-
len pillanatban nincs vezető-
je a Juhász Jácint Művelődési 
Ház-Könyvtárnak, szervező-
je a kulturális műsoroknak. 

Az alpolgármester köszön-
tő szavai után a Falka József 

Drága Lajos! Tisztelt Barátunk! 
Meghatódottan és szomorúan állunk 
temetéseden. Elvesztettünk egy olyan 
embert, akinek a község érdekében 
végzett ténykedése állandó volt, és 
támogatásoddal, meglátásoddal 
önzetlenül szolgáltál minket, a Közsé-
günkért, Mogyoródért Alapítványt. 

Osztozunk a család, a barátok és a 
kedves ismerőseid gyászában. Hagya-
tékod számunkra örök. 

Örök, mert felfogásodat megőrizzük. 
Te voltál az, aki azt sulykoltad belénk, 
„Ha nincs erőtök mindent vállalni, 
legyetek a kovász a falu különbbé 
tételében!” Mennyire igazad volt! Így 
valósult meg az összes munkánk. Az 

az ember voltál közöttünk, aki min-
denkor az elérhető teljesítmény reális 
mértékét magasabbra emelted, a két-
kedőt a végén meggyőzted igazadról. 

Fájó szívvel elköszönünk tőled, 
és emlékedet akként őrizzük, hogy 
szellemiségedet magunkévá tesszük, 
és küzdünk Mogyoród különbbé 
válásáért. 

Béke poraidra! Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek! Mi örökre emlékezni 
fogunk rád mint a Községünkért, 
Mogyoródért Alapítvány egykori 
elnökére. 

Alapítványunk alapító tagja, mozga-
tórugója, patrónája, egy jó barát örök-
re lehunyta szemét. Hálásak vagyunk 
azért a szellemiségért, amelyet közénk 
hoztál és nekünk útravalóul átadtál. 

Soha nem feledünk! 
A KM Alapítvány kuratóriuma

Kamarás Lajostól búcsúzunk

Kórus Jakab László vezeté-
sével elénekelte a Himnuszt. 
Ezután a Jakab Mihály Nép-
dalkör következett, egy kü-
lön a Nemzeti tragédia em-
lékére összeállított népdal-
csokorral. 

Kertész Klára Totth Jenő: 
Akármi jő, emlékezünk című 
versét szavalta, majd Hutter 
József képviselő mondta el 
ünnepi beszédét. 

– Nekünk itt, Európa köze-
pén újra meg kell találnunk, 
újra meg kell fogalmaznunk 
küldetésünket és azokat a 
pontokat, amelyek összeköt-
nek bennünket. Magyart a 
magyarral, magyart a másik 
közép-európaival. – fogal-
mazott. 

Az ünnepi gondolatokat is-
mét zene követte, a Falka Jó-
zsef Kórus énekelt.

Az emlékezés koszorúját 
Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata nevében Ka-
marás Zsuzsanna, Hutter Jó-
zsef és Kurfis László helyez-
te el, a Mogyoródi Ifjúsági 
Testület küldöttségét pedig 
Babják Gábor vezette. 

A délután Reményik Sán-
dor: Nem nyugszunk bele! 
című versével és a Székely 
himnusszal záródott.

emlékezés 
trianonra
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Az egész nap a gyermekekről szólt május utolsó hétvégéjén. 
A mogyoródi iskola és az óvodák pénteken délelőtt és kora dél-
után fantasztikus programokat szerveztek a legkisebbeknek, 
a napot pedig a Bóbita zenekar koncertje zárta.

Civil élet

Már délelőtt megkezdődött 
a gyermekek ünneplése, 
a Lau ra Vicuna Katolikus 
Óvoda akadálypályával in-
dította a napot: az óvodások 
négy állomáson teljesítettek 
különböző feladatokat. A cél 
a Malom volt, itt pizza és fa-

gylalt várta őket. Ebéd után 
a kicsik visszamentek alud-
ni, a nagyobbacskák pedig 
maradhattak játszani. 

Ezzel párhuzamosan a 
Mogyoródi Szent László 
Általános Iskolában is meg-
kezdődött a mulatság: volt 

rendőrautó, 

bu borékfoci, vattacukor, csil-
lámtetkó, hüllőbemutató és 
ugrálóvár. A gyerekek zsíros 
kenyérrel, limonádéval és 
ásványvízzel csillapították az 
éhségüket és szomjúságukat. 
A rendezvényt öt felajánlás 
tett lehetővé: az Astra Film-
stúdió, a Tímár Vasker, a Ven-

tus 953 Kft., a Romi-suli, illet-
ve Varga A. Tamás adakozott 
a nemes célra. A gyerekek há-
lából rajzot készítettek, amit a 
következő héten a szervezők 
el is juttattak az adományo-
zóknak.

A legkisebbeket a Pillangós 
Óvoda épületében várták, itt 
mindent az óvodapedagó-
gusok, dajkák és pedagógiai 
asszisztensek szerveztek meg. 
Ők vezették a kézműves fog-
lalkozásokat: a pólókészítést, 
gipszfestést, papírfonást, ka-
vicsfestést, fonalmunkát és 
hajfonást. Kivétel a csillám-
tetkó volt, amelyet Trabalka 
Szilvia alpolgármester készí-
tett a gyerekeknek. A délután 
zárásaként Simon Péter és 
Gurnyik Viki néptáncbemu-
tatót tartott, és közös táncra 
invitálta a kicsiket.

A napot a Bóbita zenekar 
előadása koronázta meg. Az 
1992 óta működő együttes 
nagy rutinnal szórakoztatta 
a kicsiket, vidám dalaikra 
mindenki táncolt, mozgott, 
mókázott. Miután jól meg-
táncoltatták a gyerekeket, 
hangszert adtak a kezükbe, 
és közösen zenéltek és éne-
keltek velük a színpadon.

gyereknaPI 
rendezvények
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Már a Bóbita zenekar utol-
só számai alatt is érezhetően 
kezdett megtelni a Mogyoró-
di Szent László Általános Is-
kola tornaterme, és folyama-
tosan egyre többen és többen 
érkeztek. Végül nem volt már 
elég szék, és újabbakat kel-
lett behozni, hogy mindenki 
elférjen, aki a jótékonysági 
koncertre érkezett. Ez nem az 
első jótékonysági rendezvény 
Mogyoródon: tavaly a covid-
árváknak gyűjtöttek, hason-
lóan nagy sikerrel.

– Akkor még nem sejtet-
tük, hogy nemsokára újabb 
szomorú alkalomból adakoz-
hatunk – fogalmazott Kralo-
vicsné Káplár Judit igazgató a 
koncert megnyitóján. – A Mo-
gyoródon meghúzódó me-

Adakozásból verhetet-
lenek a mogyoródiak: a 
gyereknapi rendezvény 
után egy telt házas 
jótékonysági koncertet 
rendeztünk a telepü-
lésünkön menedékre 
lelt ukrán menekültek 
számára.

Jótékonysági koncert

HIrdeTés

nekült családokból tíz ukrán 
gyermek érkezett az iskolánk-
ba. Nehéz helyzetben vannak, 
egy új életet kell kezdeniük 
egy új otthonban. Többségük 
beszéli a magyar nyelvet, de 
vannak olyanok is, akik Bel-
ső-Ukrajnából, a leginkább 
háború sújtotta területekről 
érkeztek, és csak ukránul tud-
nak. A tanulóink szeretettel 
fogadták őket, sokat segítenek 
nekik. A szívükön viselik a 
sorsukat, ez abban is látszik, 
hogy milyen sok fellépő je-
lentkezett erre az estre.

Elsőként a Premier Alap-
fokú Művészeti iskola két 
növendéke lépett színpadra, 
akik ABBA-dalokkal  szó-
rakoztatták a nagyérdeműt, 
majd egy kitűnő versmondó 

következett Nemes Nagy Ág-
nes költeményével.

Az első és a második osztá-
lyosok néptáncbemutatóval 
készültek, a mogyoródi népi 
játékok mellett páros táncok-
ban is megcsillogtatták tehet-
ségüket. Az operát kedvelők 
Mozart és Puccini dallamaira 
andalodhattak el, közvetlenül 
utána pedig a Misi, a mókus 
című darabból következett 
egy részlet, amit a 2-3. osztá-
lyosok adtak elő. 

Egy virtuóz zongorajáték 

után akrobatikustorna-bemu-
tatót láthattunk, amit a kó rus 
követett. Az este végén a me-
nekült gyerekek léptek szín-
padra: ukrán verseket és da-
lokat adtak elő, majd mind a 
tízen közösen énekeltek.

Ekkor a hangulatot már 
nehezen lehetett fokozni, de 
a fellépőknek mégis sike-
rült: mindannyian közösen, 
együtt a diákok és tanárok 
elénekelték „A zene az kell” 
című dalt a Valahol Európá-
ban musicalből. Fo
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OtthOn sEgítEnEk
Jókedvűen nyit ajtót Seres Marika néni a 
Mogyoródi Családsegítő Szolgálat vezető-
jének, Szabó Rékának és a Mogyoród Ma 
csapatának. Már várta a látogatást, ahogy 
a heti két találkozást is mindig szokta: 
ilyenkor ugyanis nemcsak fizikailag tá-
mogatják őt, hanem lelkileg is. Marika 
néni, bár nehezen jár, az egyik legfittebb a 
gondozottak közül, tökéletesen ellátja ma-
gát, csak a bevásárlásban kér segítséget.

Először a férjéhez jöttek
– Már régóta kapcsolatban állok a család-
segítővel, még akkor kértünk először házi 
segítségnyújtást, amikor a megboldogult 
férjem beteg lett. Huszonöt évvel ezelőtt, 
a nyugdíjas korunk kezdetén költöztünk 
Mogyoródra, Angyalföldről. Ott egy for-
galmas utcán laktunk, itt a hegyoldalban, 
egy kicsi házban, amelyhez hozzáépítet-
tünk egy szobát és egy előteret – elevenítet-
te fel a múltat Marika. – Hosszú ideig bé-
késen éltünk, amikor a férjem beteg lett, és 
lebénult. Nekem korábban volt egy infark-
tusom, és a lábam érszűkületes, már eleve 
nehezen mozogtam. Az ágyneműcsere és 

a fürdetés hatalmas feladatnak bizonyult, 
és a bevásárlással sem nagyon boldogul-
tam. Líbor Borika a szomszédból javasol-
ta, hogy keressem meg a családsegítőt, és 
kérjek házi segítségnyújtást tőlük. Így is 
tettem, ekkor kezdett Elvira járni hozzánk.

„Messze van a bolt és a posta”
Marika néni férjét végül hét hónap alatt 
elvitte a betegség, az idős asszony azon-
ban továbbra is kérte, hogy látogassák.

– Lassan nyolcvanéves leszek, különö-
sebben nagy segítségre nincs szükségem, 
ellátom magam és az állataimat. Ugyan-
akkor az érszűkület miatt fáj a lábam, 
nehezen mozgok, és messze van innen 
a bolt és a posta. Hetente kétszer jönnek 
hozzám, én összeírom, hogy mit vásárol-
janak be, és telefonon lediktálom nekik. 
Nincs szükségem sok mindenre, egyma-
gamra nem szeretek főzni, meg nem is ta-
lálom el a mennyiségeket. Így befizettem 
az étkeztetésre is – folytatta. – Különösen 
jólesik, hogy nemcsak beadják a bevásá-
rolt holmikat, hanem le is ülnek, és be-
szélgetünk egy kicsit a régi szép időkről. 

Segítségnyújtás és étkeztetés
A Mogyoródi Családsegítő egyik fon-
tos feladata a házi segítségnyújtó szol-
gáltatás, amely időseknek, fogyatékkal 
élőknek szól, hogy saját otthonukban 
kapjanak segítséget önálló életvitelük 
fenntartásához. A szociális gondozók 
mindenben segítenek, legyen szó für-
detésről, hajvágásról, bevásárlásról vagy 
akár inzulinbeadásról. 

– A célunk, hogy az időseink minél 
tovább tudjanak önellátóak maradni és a 
saját otthonukban lakni. A konkrét fizikai 
segítségnyújtás mellett nagy hangsúlyt 
helyezünk a lelkük ápolására, a beszélge-
tésekre is. Mindenkinek személyre sza-
bott ellátást adunk, annyit és úgy, ameny-
nyire és ahogy szükségük van – fejtegette 
Szabó Réka, a Mogyoródi Családsegítő 
Szolgálat vezetője. – A házi segítségnyúj-
tás díjköteles, ára a jövedelemtől függ, de 
legfeljebb 1000 forint lehet óránként. Má-
sik szolgáltatásunk az étkeztetés, a két-
fogásos meleg ebédet házhoz szállítjuk. 
Ennek az ára is kedvező, legfeljebb 1100 
forint.

riport

Nem feltétlenül szükséges mindent felszámolni és idősek ottho-
nába költözni akkor, ha már nem teljesen tudja magát ellátni 
az ember. A Mogyoródi Családsegítő Szolgálat házi segítség-
nyújtása azokat támogatja, akiknek csak egy kicsi hiányzik 
az önellátáshoz, vagy nem boldogulnak nagybeteg szerettük 
gondozásával.
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HIrdeTés

Az Úr Jézus mondja:
„Aki tehát vallást tesz ró-

lam az emberek előtt, arról 
majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt...” 
Máté evangéliuma 10:32

A konfirmáció, hitvallás 
általi megerősítést jelent, 
amelynek során a gyermek-
keresztségben részesült em-
ber arról tesz bizonyságot, 
hogy a gyermekkorában 
neki felkínált isteni szö-
vetségnek saját akaratából, 
immár saját hite kapcsán ré-
szese kíván lenni.

Mogyoródon 2022. május 
22-én került sor a konfir-
mációra. Ebben az évben 
kilenc konfirmandusa volt a 
gyülekezetnek: Erben Réka, 

Farkas Hanna, Gyurcsó 
Barnabás, Lugosi Marcell, 
Luterán Zalán, Mester Mar-
cell, Pánczél Eszter, Püspöki 
Renáta és Vas Tamara.

Isten áldását kérjük a fia-
talok és családjaik életére.

Áldás, Békesség!

Elsőáldozás
Örömünnep volt május utol-
só vasárnapján a Szent Mi-
hály-templomban. Elérke-
zett az idei elsőáldozás napja. 
Tizenhét gyermek (13 mo-
gyoródi és négy pesthideg-
kúti) izgatottan, de vidáman 
várta, hogy elkezdődjön az 
ünnepi szentmise. Ezen a 
napon az egyház liturgiája 
Urunk mennybemenetelé-
nek eseményére emlékezik. 
Jézus úgy ment föl a menny-
be, hogy közben itt is maradt 
közöttünk. Ezt különösen is 
az Oltáriszentségben, vagyis 
a szentáldozásban élhetjük 
át. A szentmise elején az el-
sőáldozók szülei egy közös 

imádság elmondásával ad-
tak hálát a gyermekeikért. 
Jó volt látni a meghatódott 
szülőket, akik szemében 
könnyek is megjelentek. A 
szentáldozás előtt és után 
pedig a gyerekek mondták 
a közös imádságukat. A 
szentmise után gyorsan el-
készült a csoportkép, hiszen 
már várta őket a terített asz-
tal a hittanteremben, ahol 
vidáman fogyasztották el a 
finom kalácsot, sütiket és 
az elmaradhatatlan kakaót. 
A hétfői hittanórán lelkesen 
meséltek arról, hogy kinek 
mit jelentett ez a nap, az el-
sőáldozásuk ünnepe.

konfirmáció
Mária, a keresztények segítsége ünnepe alkalmából, május 24-
én újabb öt szalézi munkatárssal bővült a Szalézi Család, amely-
nek további egy tagja Don Bosco barátaihoz csatlakozott. Az 
ígérettételre a mogyoródi Szent Mihály főangyal-templomban 
került sor ünnepi szentmise keretében, amelyet Hugyecz János 
plébános mutatott be.

Bővült a szalézi Család
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A Csóré Balázs és Tavaszi Péter vezette 
Fighter Spirit Team sportegyesület évek 
óta több alapítvánnyal közösen rendez 
gyűjtést a rászorulók megsegítésére a na-
gyobb ünnepek alakalmával, de ingyenes 
edzéseket is tartanak. A jótékonykodást 
idén szerették volna összekötni a gyerek-

A Fighter Team Spirit jótékonysági céllal és hagyományteremtő 
jelleggel rendezte meg a Mogyoródi Családi Csatát május 28-án. 
Az eseményt, amit többek között a település önkormányzata is 
támogatott, Paulovics Géza, Mogyoród polgármestere nyitotta meg. 

spOrtOlva 
jótékonykodnak

sport

nappal, kezdeményezésüket pedig felka-
rolta a Mogyoródi Önkormányzat. 

– A helyi rászoruló családokat szeret-
tük volna segíteni és gyereknap alkalmá-
ból a mozgás örömét átadni a legkiseb-
beknek – fejtegették.

Az első alkalommal megtartott Mo-
gyoródi Családi Csata – amin 
négy csapat vett részt – meg-
nyitóján Paulovics Géza polgár-
mester elmondta, hogy remé-
nyei szerint a családias rendez-
vényt jövőre ismét megrende-
zik. Az eseményen a résztvevők 
számos, az edzők által kifejlesz-
tett sportjátékot kipróbálhattak, 
illetve egy látványos thaiboksz 
bemutatót is megtekinthettek. 
A csapatokat kupával és csoko-
ládéval jutalmazták, de a leg-

Mozgásfejlesztés 
gyerekkortól

A Fighter Spirit Team sportegyesület 
már négyéves kortól várja a gyerekeket, 
akik mozgásfejlesztő foglalkozásokon 

vehetnek részt, a felnőtteknek pedig 
pilates, többfajta boksz- és erőnléti 

edzéseket tartanak kezdőtől a haladóig, 
de azt is segítik a felkészítésben, aki 

kedvet kap a versenyzéshez. Jelszavuk 
a prevenció, emellett rehabilitációval 
is foglalkoznak. Az edzők Gödöllőn is 

tartanak órákat, illetve szemináriumo-
kat is. A következő ökölvívónap június 

18-án lesz Gödöllőn, amikor Erdei Zsolt-
tal, vagyis Madárral találkozhatnak és 

edzhetnek együtt a sportág szerelmesei. 
Akik regisztrálnak, egy jelképes össze-

gért nemcsak autogramot kérhetnek az 
egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú 

profi ökölvívó világbajnoktól, de beszél-
gethetnek is vele. A Fighter Spirit Team 
ugyanakkor nyáron táborokat is szer-

vez, az augusztusi turnusra még várják 
azokat a középiskolás jelentkezőket, 

akik kipróbálhatnak akár egy éjszakai 
edzést is. A részletes programot az Egye-
sület honlapján (www.fighterspiritteam.

hu) és Facebook-oldalán olvashatják 
a diákok. Balázs és Péter mind a két 

edzéshelyen várja a mozgás iránt érdek-
lődő kicsiket és nagyokat.

jobbak között kisorsolták a Sportaréna 
két koncertjegyét, illetve az Aquaréna ál-
tal felajánlott 15 belépőjegyet is. 

A kezdeményezés olyan sikeres volt, 
hogy a pénzadomány mellett számtalan 
ruha, cipő, könyv, sporteszköz – köztük 
egy bicikli – és játék gyűlt össze, amiket 
a Fighter Spirit Team csapata a Mogyo-
ródi Családsegítő együttműködésével ha-
marosan eljuttat egy helyi rászoruló csa-
ládnak. SZ
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Két sportcsapat is 
fantasztikus évzáró 
show-műsorral 
lepte meg a mo-
gyoródiakat: a zum-
bások a Fő téren, a 
rockysok a Grosics 
Gyula Sportcsar-
nokban léptek fel.

HIrdeTés

Kétszer fél óra – mindössze ennyi ideig 
tartott a két évzáró műsor, mégis meg-
számlálhatatlanul sok munka, gyakor-
lás és összpontosítás áll mindkét pro-
dukció mögött.

– Hosszú ideje nem tudtunk már 
színpadra állni, és nem tudtuk meg-
mutatni, milyen koreográfiákat tanul-
tunk. Óvodástól felnőtt korig járnak 

hozzánk zumbázni, ez most kifejezet-
ten az iskolások bemutatója volt – fej-
tegette Matl Andrea, oktató. – Hetente 
egyszer edzünk, és közösségként ott va-
gyunk minden rendezvényen.

A rocky-csapatban szintén több kor-
osztály található: az óvodásoktól 18–19 
éves korig járnak Lantos Laurához a kör-
nyékbeli lányok. 

– Mindenki megmutatta a saját koreo-
gráfiáját, emellett szerveztünk egy nagy 
közös látványtáncot, ez volt a meglepetés 
a szülőknek – fejtegette az edző. – Nagy 
sikerünk volt, az egész lelátó tele volt! 

látványos évzárók
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átadják a turista-
látvá nyosságokat

Kultúra

A Szent László Hétvége rendezvény keretében át-
adják a VEKOP pályázat keretében megvalósított 
mogyoródi turisztikai látványosságokat, és most 
lesz a Szent László-tanösvény megnyitója is.

A főváros környékén lakó 
mintegy hárommillió ember 
egészséges kikapcsolódásához 
és a szabadidő tartalmas eltöl-
téséhez kínálnak kiváló hely-
színt az erdős területek. A ki-
rándulóerdőket kezelő állami 
erdőgazdaság, a Pilisi Parker-
dő Zrt. fél évszázada a termé-
szetjárás, a természetvédelem 
és a fenntartható gazdálkodás 
összehangolására törekszik. A 
térségben a szervezett termé-
szetjárás hajnalán, az 1800-as 
évek közepén indultak az első 
turisztikai fejlesztések, hogy 
aztán a főváros környéki er-
dők napjainkra a leglátoga-
tottabb belföldi turisztikai cél-
pontok közé kerüljenek.

A VEKOP-4. 1.1-15-2017-
00007 Gyalogszerrel felfedez-
ni a Budapest környéki hegy-
ségek és a Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát 
pályázatnak az a célja, hogy 
még több turistát csalogasson 
a szabadba. A pályázat kon-
zorciumban valósult meg, a 
konzorciumvezető a Magyar 
Természetjáró Szövetség, a 
konzorciumi tagok pedig a 
Pilisi Parkerdő Zrt. és Mogyo-
ród Nagyközség Önkormány-
zata volt. Az elnyert összegből 
négy fejlesztés készült el.

Szent László-kilátó 
és -kápolna 
Az önálló fejlesztésű Szent 
László-tanösvény kiinduló-
pontja a Makovecz Imre 
ter vei alapján épült Szent 
László-kilátó és -kápolna. Az 
épületben található termé-
szetvédelmi, földrajzi és hely-
ismereti kiállatás bemutatja a 
környék védett növény- és ál-
latfajait, valamint a település 
nevezetességeit.

Természetes energia 
állomás
A hagyományos pihenőhe-
lyekhez képest itt újszerű, 
automatizált megoldások 
alkalmazására került sor: 
napelempark és innovatív 
pihenőhely létesült, amely 
az alternatív energiaforrá-
sok (napelem, napkollektor 
és szélgenerátor) gyakorlati 
bemutatását szolgálja. A pi-
henőhely attrakcióinak reper-
toárjában játszótér és szélma-
lom is szerepel.

Forrásvidék
A Mogyoród nagyközség-
ben eredő Mogyoródi-patak 
egyik forrásvidékén egy fából 
készült erdei játszótér, vala-
mint egy úgynevezett mezít-

lábas ösvény (Kneipp-ösvény) 
épült. Ez utóbbi különlegessé-
ge az, hogy magyarországi vi-
szonylatban a legtöbb külön-
böző felülettel rendelkezik.

Szent László Emlékhely 
és Látogatóközpont
A látogatóközpont méltó em-
léket állít Szent László király-
nak és a győztes mogyoródi 
csatának. A látogatóközpont-
ban kapott helyet a Szent 
László király életét és az 1074-
es mogyoródi csatát bemuta-

HIrdeTés

tó kiállítás, egy helytörténeti 
kiállítás, a főváros környéké-
nek turisztikai és természeti 
értékeket bemutató kiállítás, 
valamint egy ajándéktárgy-
értékesítő hely.
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Húszévnyi, ebből nyolc év 
vezetői munka után szemé-
lyes okok miatt beadta fel-
mondását Marosán László, 
a Juhász Jácint Művelődési 
Ház–Könyvtár igazgatója. A 
színvonalas rendezvényekről 
és könyvtárból is jól ismert 
festőművészt meglepetés 
ünnepséggel búcsúztatták.

Kultúra

és nem vezeti tovább a művelődési házat. 
Sokan sajnálják, hogy elmegy, a tiszteleté-
re egy búcsúztató ünnepséget szerveztek, 
ajándékkal és süteményekkel.

Mindenki elköszönt tőle: a kis közös-
ségek, amelyek a művelődési ház égisze 
alatt működnek kertbe ültethető virágo-
kat adtak, a Juhász Jácint-díjazottakhoz 
hasonlóan Kertészné Hegedűs Erika 
versbe foglalta az elmúlt húsz év törté-
néseit, Herman Katica pedig a legjobb 
intézményvezetőnek járó Prima Primis-
sima elismeréssel tüntette ki.

– Kedves Laci! Alakuljon bárhogyan is 
az élet, a búcsú sosem egyszerű. Nincs ez 
máshogy most sem, és azt is tudjuk: nem 
így képzeltük. De döntésedet elfogadva 
azt gondolom: emelt fővel kell távozni a 
mások által gerjesztett mérgező helyzet-
ből akkor, ha az már a saját egészségünket 
kockáztatja – fogalmazott búcsúbeszédé-
ben Hutter József képviselő. – Hozzád 
hasonlóan én is hosszú harcot vívok egy 
célért, amit mi együtt képzeltük el: az új 
Juhász Jácint Művelődési Központ meg-
építését és átadását, ahol méltó helye van 
a kultúrának. Azt is mondhatnám: hoz-
zád méltó helye van a kultúrának! Kí-
vánom neked és itt mindannyiunknak, 
hogy együtt lehessünk majd a megnyitón 
erőben, egészségben.

Marosán László nevét mindenki ismeri 
Mogyoródon. Ő az, aki hónapról hónapra 
szervezi a jobbnál jobb rendezvényeket, 
felköszönti a gyermekeket, az édesanyá-
kat, a szépkorúakat, vezeti a könyvtárat, 
olyan nívós előadókat csábít a mogyoródi 
plénum elé, mint Pál Feri atya, dr. Bag-
dy Emőke, dr. Papp Lajos, Pécsi Ildikó, 
Kautzky Armand vagy Varga Miklós.

Az igényesség és a szakmai alázat nem 
véletlen, Laci művész családban nevelke-
dett: édesapja szobrászművész, nagybáty-
ja pedig szintén festőművész volt. Ezer 
szállal kötődik a Budapesten található 
Hadik-házhoz, ami meghatározta az ér-
deklődési körét és a sorsa alakulását. A 
Magyar Képzőművészeti Egyetemen fes-
tő szakon végzett, és középiskolai tanári 
diplomát is szerzett. Tanított többek közt 

a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban és a Fóti Népművészeti 
Szakgimnáziumban.

Herman Katica 2002-ben hívta a Mo-
gyoródi Művelődési Házba dolgozni, 
amelynek kezdetben munkatársa, majd 
2014 óta igazgatója is volt.

– A kiállítások rendezésével kezdődött 
minden. Amikor belecsöppentem a mű-
velődési ház életébe, mindennapjaiba, 
új végzettséget is szereztem. Kulturális 
rendezvényszervezést, intézményveze-
tést tanultam, és még a könyvtár szakot is 
elvégeztem. Először mint kulturális szer-
vező álltam munkába, ma pedig irányí-
tom az intézményt – nyilatkozta egykor 
a Mogyoród Mának. – Az életem nyitott 
könyv, semmi titok nincs benne. Ugyan-
ez igaz a művelődési házra is. Bárki biza-
lommal fordulhat hozzánk. Ha jön egy 
önszerveződő csoport, hogy szeretnének 
szerepelni, fellépni, vagy csak egysze-
rűen összejövetelt tartani, akkor mindent 
megteszünk, hogy eleget tudjunk tenni a 
kérésnek. Az intézményt látogatók szá-
mára a mindennapokban, programjain-
kon, rendezvényeinken esélyegyenlősé-
get biztosítunk.

Az életének könyvében most egy új 
fejezet kezdődik: április végén ugyanis 
személyes okokból beadta a felmondását, 

távozik Marosán lászló
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hirdetés

Nincs is jobb program a hétvégére, mint egy kis 
driftelés és csúszkálás! A Groupama Biztosító Hun-
garoringen található tanpályáján ráadásul ezt a leg-
nagyobb biztonságban tehetjük meg: ott ugyanis 
épp az a cél, hogy ellenőrzött körülmények között 
kerüljünk csúszós szituációkba. Tapasztalt instruk-

torok segítségével a tréning résztvevői megtanulják, 
miként védhetik ki a veszélyes eseteket a közúton, 
hogyan reagáljanak tudatos magabiztossággal egy-
egy váratlan helyzetben. A tréning célja: a preven-
ció, az élmény és az azonnal hasznosítható gyakor-
lati tudás elsajátítása a mindennapi közlekedésben.

Gyakorlás a tanpályán

Negyvenegy éve már, hogy 1981-ben 
megkezdte a működését a Jakab Mihály 
Népdalkör. Akkor még csak hobbiként 
énekeltek, ám nem sokkal később már 
versenyeken szerepeltek.

– Minden akkor kezdődött, amikor a 
falu új kultúrigazgatója kitalálta, hogy 
népdalkört indít Mogyoródon. A vezető 
Horváth Pista fóti kántor volt, a három 

tag pedig Simonné Jakab Eszti, Kertész 
Lajosné és Bojtos Józsefné. Így azonban 
kevesen voltak, ezért toborzásba kezdtek. 
A szomszédasszonyom mondta nekem 
is, hogy „gyere, Ica, megyünk a népdal-
körbe!” Mondtam én a Pistának, hogy a 
hangom olyan szép, mint a trombita, de 
erre azt válaszolta, hogy a zenekarban 
sem csak hegedűk vannak, a trombitára 

is szükség van! Olyan boldog lettem én 
ettől a választól, hogy negyven éve ezt 
csinálom – mesélt a kezdetekről Toma 
Ica néni.

Most ismét új tagokat toboroznak, rá-
adásul a jó hangulatú éneklés mellett még 
kenyérlángost is sütnek.

Helyszín: Faluház
Időpont: június 22., szerda 16.00

Helyszín: Groupama-tanpálya, Hungaroring. 
Időpont: június 19., vasárnap 1. csoport 12.30 óra, 2. csoport 14.30 óra
A programon való részvételre folyamatos a jelentkezők regisztrálása.

Június 26.
vasárnap

10 óra
Ünnepi 

szentmise
Helyszín:

Klastromdomb

TaGToborzó a NépdalkörNél
Ajánló
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