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FONTOS TUDNIVALÓK

Segélyhívás: 112
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Közérdekű

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

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

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

+3670/337-0980 

Kukukkhegyi Polgárőrség: +3620/980-0095

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

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

Önkéntes Tűzoltók: mogyorodote@gmail.com

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

Szennyvízszippantás: +3620/934-9972

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

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

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

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

Kurucz Mária: +3630/525-3643 

Mészáros Gusztáv: +3630/964-7032

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

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

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

Mogyoród KSK – Farkas Tamás +3630/914-9988

Szent László Általános Iskola +3628/540-425

Pillangós Óvoda +3630/663-9813

Gesztenyés Óvoda +3630/663-9812

Laura Vicuna Katolikus Óvoda +3630/542-9463

Falugazdász: Kurucz István +36207288-7400

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

Kéményseprő 1818
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Dr. Kamarás József Egészségház Mogyoród, Fóti út 18.

Dr. Fekete Ildikó (háziorvos):

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

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

páratlan héten 8–12 óráig

Dr. Hézinger Lajos (háziorvos):

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

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

páratlan héten 14–18 óráig 

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

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

Cs: 10–12

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

Telefonszám: 
+3628/741-887

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

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 12.30–18.30 óráig
Kedd: 7.30–13.30 óráig
Szerda:   12.30–19.00 óráig
Csütörtök: 7.30–18.00 óráig

Védőnői szolgálat +3628/440-154

Varga Krisztina (védőnő) +3620/311-7088 
+3630/663-9808

Finna-Götz Ilona (védőnő) +3630/663-9807

Czákné Kun Erika (védőnő) +3670/514-8468

Orvosi ügyelet +3670/370-3104
(Gödöllő, Szabadság tér 3.)

Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa) +3628/507-600 
+3630/396-2318

Tormay Károly Egészségügyi +3628/430-655
Központ (Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.) +3628/430-452
Fogtechnikus: Mádai Sándor +3630/9314942

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

ORVOSOK

KORONAVÍRUS-INFORMÁCIÓ

ÁLLATORVOSOK

KÖZBIZTONSÁG

TEMETKEZÉS

INTÉZMÉNY, SPORT

SZOLGÁLTATÓK

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

Mogyoródi lakosoknak: koronavirus@mogyorod.hu

Paulovics Géza polgármester: +3670/412-0247



Az elmúlt és eljövendő időszak központi kérdésévé vált az, hogy miből és
  mennyiért tudjuk télen fűteni az otthonainkat, üzemanyagot tenni az au-
     tóinkba, elektromos árammal ellátni eszközeinket. Az árak az egekbe 

szöktek, igaz, a magánszemélyek egy bizonyos mennyiségig olcsóbban jutnak hoz-
zá, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érzi meg a pénztárcánk. A családi házak-
ban, nagyobb lakásokban, főleg ha már régen korszerűsítették őket, bizony nagyon 
oda kell �gyelni, hogy ne haladjuk meg a kvótát.

A piacon, a boltokban, az éttermekben, a szolgáltatásokért jól láthatóan többet 
kell �zetni, mint korábban. A vállalkozások, de még az egyesületek, alapítványok 
és önkormányzatok is a sokszorosát �zetik az eddigieknek a gázért, az áramért és 
az üzemanyagért is. 

Lehet szidni ezért bárkit, a lényeg nem változik: drágább lett az élet, és akinek 
nem emelkedik a bevétele, annak szorítani kell a nadrágszíjon.

Ez értelemszerűen kellemetlen, ugyanakkor nem biztos, hogy minden szempont-
ból rossz dolog. Az utóbbi évtizedek a fogyasztás és a pazarlás jegyében teltek. Te-
mérdek ételt dobtunk ki, üzemanyagot pöfögtünk el, fűtöttük-hűtöttük az utcát, 
világítottunk éjjel-nappal, ha kellett, ha nem. Közben szépen lassan pusztítottuk a 
bolygónkat, nem törődve azzal, hogy a kizsákmányolásnak egyszer majd ára lesz. 
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy változtassunk, hogy a gyerekeink, unokáink 
is tudjanak mit enni, legyen még ivóvizük, zöld erdejük. Ez a válság, a magas árak 
visszavezetnek minket a múltba: megtanítanak takarékoskodni az étellel ugyanúgy, 
mint az energiahordozókkal. Az autó helyett újra divatba jöhet a tömegközlekedés, 
a kerékpár vagy a séta. Az tud a korábbihoz hasonló színvonalon élni, aki törekszik 
az önellátásra. Az élelem mellett most már arra is van mód, hogy napelemmel ára-
mot, hőszivattyúval fűtést biztosítsunk magunknak. Változtassunk, alkalmazkod-
junk, ne csak kényszerből, hanem azért, hogy az unokáink is élvezhessék a Földet!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

A válság előnyei
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A hónap témája

felvonulás és műsor
Szeptember utolsó napos szombatján ünneplőbe öltözött Mogyoród, 

felvonulással és mulatsággal ünnepelte a szüretet.

Szeptember 24-én kora délután már gyü-
lekeztek a viseletbe, ünneplőbe öltözött 
mogyoródiak a Főtéren. Sorakoztak egy-
más után a feldíszített járművek is: trakto-
rok, lovas kocsik, egy városnéző kisvonat, 

katonai teherautó, sőt még egy kamion is. 
Szabad volt a vásár: mindenki oda ült be, 
ahová kedve tartotta. Háromkor indult el 
a menet, elöl haladt a Számadó zenekar 
és Paulovics Géza polgármester egy ko-
csiban, mögöttük pedig a többiek egymás 
után sorban. Volt, aki lóra pattant, más a 
motorján járta körbe a települést.

A Szent Mihály Főangyal Templomnál 
megálltak, elénekelték a Himnuszt, majd 
a székely himnuszt, és úgy haladtak to-
vább. A Mázsa téren, ahol megfordultak, 
ismét várakoztak egy kicsit, és itt táncra 
is perdültek.

A Főtérre visszaérve Paulovics Géza 
megnyitotta a mulatságot.

– Köszönöm mindenkinek, aki végig 
sétált velünk, a szüreti mulatság csak 

most kezdődik, mindenkinek jó szórako-
zást kívánok – jelentette ki.

Babják Gábor konferanszié rögvest a 
színpadra szólította a bíró párokat: az 
egészen kicsi óvodásoktól a felnőttekig 
sokan ropták az első táncot. Többek kö-
zött a Laura Vicuna óvodából Zachár 
Anna és Fazekas Csongor, Erdélyi Viktó-
ria és Pásztor Botond, a Pillangós oviból 
pedig Nagy-György Marcell és Szekeres 
Maja.

„Bírók és bírónék perdüljenek hát tánc-
ra, a zenekar pedig csárdással szedje őket 
ráncba” – rímelt Babják, és a párok ropni 
is kezdték azon nyomban.

Ezután a legkisebbek műsora követke-
zett: a Laura Vicuna és a Pillangós óvoda 
is készült előadással. A Jakab Mihály nép-

felvonulás és műsor
SZÜRETI

Kecskebőr 
duda



5

A szüreti felvonulá-
son és mulatságon 
készült képeinket a 
QR-kód beolvasásá-
val nézheti meg.

dalkör ünnepi dalcsokorral szórakoztatta 
az egybegyűlteket, majd színpadra lépett 
a Számadó zenekar, mely már a felvonu-
láson is húzta a talpalávalót. Az együt-
tes Miskolcról származik, így gömöri 
népzenével kezdtek, majd Maros menti 
muzsikával folytatták, de szatmári dalok 
ugyanúgy felcsendültek, mint széki nó-
ták. Előkerült egy tárogató is, amely 2015 
óta számít hungarikumnak, és el is ját-
szottak néhány Rákóczi korabeli dalt. A 
koncert olyan jól sikerült, hogy néhányan 
spontán táncolni kezdtek a színpad előtt.

Az ezután következő dj Polgi is táncba 

hívta a közönséget, a legjobb buli-zenéket 
hívva segítségül. Az estét a Zuboly, majd a 
Tancevaty Partyzans koronázta meg, fer-
geteges hangulatot teremtve.

A mulatozókat nemcsak büfé, de kós-
tolók is várták: Farkas Zsolt és a military 
táborosok gulyáságyúban babgulyást főz-
tek, a Mogyoródi Borműhely és a Babicz 
Pincészet pedig bort és sós süteményt 
kínált, és természetesen a vöröshagymás 
zsíros kenyér sem maradhatott el a Mo-
gyoródi Települési ÉrtéktárBizottság jó-
voltából.

A rendezvényt a Juhász Jácint Műve-

lődési Ház-Könyvtár és a Mogyoród Tu-
risztikai K�. szervezte, támogatói voltak  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, 
a Mogyoród Településüzemeltető Non-
pro�t K�., a Mogyoród Települési Érték-
tár Bizottság, a Hungaroring Zrt., a Ba-
bicz Pincészet, a Mogyoródi Borműhely 
és a Mogyoródi Polgárőrség.

Lóháton kísérték 
a menetet

Népzene a Számadó együttessel

Mindenki oda ült, 
ahova kedve tartotta

Ünnepi dalcsokor 
a Jakab Mihály Népdalkörtől

Táncra készülnek az óvodások
Négyen vitték 
a szőlőkoronát

Finom 
mogyoródi 
bor
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DÖNTÉSEK SZEPTEM BERBEN
Bár augusztusban nem volt rendes testületi ülés, egy rendkívüli ülésen és két szeptemberi 
ülésen annyi döntés született, mint máskor két hónap alatt. Változások történtek a Pénz-
ügyi Bizottságban, megvonták Kamarás Zsuzsanna tiszteletdíjának 20 százalékát két 
hónapra, valamint képviselői fogadóórát hoztak létre.

Önkormányzati hírek

Beszámoló elfogadása
Elfogadták a Mogyoród Települési Értéktár Bizottság 2022. 
évi első féléves beszámolóját (311/2022).

Ingatlanvásárlás
Megvásárolja az önkormányzat a 683/1 hrsz. számú, zárt-
kerti „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 888 m2

nagyságú területet (312/2022).
A 4495 hrsz. számú, Mogyoród, Emelkedő utca 9-11. szám 
alatt található belterületi, „kivett beépítetlen terület” mű-
velési ágú, 1736 m2 nagyságú ingatlanból, 84 m2 nagyságú 
területet pedig kivett helyi közútnak veszi meg annak tulaj-
donosaitól (313/2022).

Vízkár-elhárítás
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíttetik Mo-
gyoród Nagyközség 2022. évre vonatkozó Vízkár-elhárítási 
Tervét, aktualizálva a 2019-es tervet (314/2022).

Összeférhetetlenségi Bizottság
Kibővítette a Képviselő-testület az Összeférhetetlenségi 
Bizottság feladatait: ezentúl döntés-előkészítést végeznek, 
és javaslatot tesznek személyes érintettséget felvető ügyek-
ben, illetve minden olyan ügyben, amely nem a Pénzügyi 
Bizottság hatáskörébe tartozik, és a képviselő-testület a bi-
zottság javaslata alapján megtárgyal (315/2022).
Még azon az ülésen megállapították, hogy a július 6-i 
ülést megelőzően Kur�s László (317/2022), Babják Gábor 
(318/2022), dr. Hézinger Lajos (319/2022), Paulovics Géza 
(320/2022), Trabalka Szilvia (321/2022), dr. Szabó István 
(322/2022) Kurucz Péter (323/2022) képviselők nemleges 
nyilatkozatot tettek a jegyzőnek a személyes érintettségü-
ket illetően korábbi ügyekre vonatkozóan. Hutter József 
ezt nem tette meg, ugyanakkor ez nem támasztja alá, hogy 
bármilyen módon személyes érintettsége korábban fenn 
állt volna (324/2022). A Pénzügyi Bizottság külsős tagjai, 
Hrágyel József Istvánné (327/2022) és dr. Varga A. Tamás 

(328/2022) eleget tettek bejelentési kötelezettségüknek sze-
mélyes érintettség okán. Megállapították, hogy Kamarás 
Zsuzsanna képviselő nem tett eleget bejelentési kötelezett-
ségének személyes érintettség kérdésében két szavazásnál, 
ahol közvetlen hozzátartozója ingatlanja is érintett volt 
(325/2022). Ezért két hónapig 20 százalékkal csökkentett 
tiszteletdíjat fog kapni (326/2022). A képviselő nem fogad-
ta el a döntést.

Településrendezési eszközök módosítása
Az önkormányzat kérelemre megkezdi a hatályos telepü-
lésrendezési eszközeinek eseti módosítását a Mogyoród 
külterület 0341/36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 22, 47 és 
a 0343/50, 51, 52 helyrajzi számú ingatlanokra (329/2022) 
és a 0343/64 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan 
(330/2022).

Tervezés megrendelése
Tervezési szolgáltatást rendelt a képviselő-testület a Polt-
rade Bt.-től a 96/2022 döntés végrehajtása (ingatlanok be-
építhetőségének változtatása) érdekében (331/2022).

Klastromdomb rendezése
Megvizsgálják a Helyi Örökségvédelmi Bizottságnak a  
Klastromdomb területére vonatkozó javaslatait, amelyek 
szerint a legkisebb telekméret 800 m2 lehet, 30 százalékos 
beépíthetőséggel, és egy telekre egy hagyományos stílusú 
ház épülhessen, az utcákat pedig ne lehessen szélesíteni 
(332/2022).

Önkormányzati irányelvek
A Helyi Örökségvédelmi Bizottság javaslatára az önkor-
mányzat kijelentette, hogy tevékenysége és döntései során 
fontosnak tartja az élhető környezet fenntartását. A köz-
lekedésből származó zaj- és levegőszennyezés visszaszorí-
tására törekszik, amely témakört a település Környezetvé-
delmi Programjába is beépíti. A lakókörnyezet élhetőbbé 
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DÖNTÉSEK SZEPTEM BERBEN

HIRDETÉS

tétele, valamint a zöldfelületek kialakításának módja érde-
kében felülvizsgálja a 26/2017 rendeletét, valamint a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvet (333/2022).

Változások a Pénzügyi Bizottságban
2022. augusztus 15-i nappal Kamarás Zsuzsanna képviselő 
Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségét megszüntették, a he-
lyére dr. Szabó István képviselőt nevezték ki (334/2022). A 
bizottság többi tagjának, Hrágyel József Istvánnénak, dr. 
Varga A. Tamásnak és Hutter Józsefnek a tagságát meg-
szüntették, helyettük Kur�s Lászlót és Babják Gábort vá-
lasztották meg (335/2022). A külsős tagok Brédáné Benner 
Ilona és Tóthné Nagy Mária lettek (347/2022). 

Színpadtechnika a szüreten
A testület jóváhagyta a Juhász Jácint Művelődési Ház-
Könyvtár és a Praszna József vállalkozó közötti, a 2022. évi 
szüreti mulatság rendezvényen a színpadtechnikai szolgál-
tatásra vonatkozó szerződést (343/2022), és a VictoriArt & 
Music K�.-vel kötött, a Zuboly együttes fellépésére köten-
dő megbízási szerződést (344/2022).

Közintézmények rezsije
Felhatalmazták a polgármestert a Pillangós Óvoda, va-
lamint a Szent László Általános Iskola földgáz- és villa-
mosenergia-ellátásával kapcsolatban ajánlatkérési eljárás 
lefolytatására, a beérkezett legjobb ajánlattevővel 2022. ok-
tóber 1-jétől, egy éves időszakra szóló szerződés megköté-
sére (345/2022).

Hungaroring HÉSZ-módosítás
A Hungaroring kérésére tárgyalásos eljárás indul a K-HR 
építési övezet előírásainak módosítására. A legnagyobb 
beépíthetőség és a legkisebb zöldfelület egyaránt 40 szá-
zalék lenne, a legnagyobb épületmagasság pedig 35 méter 
(354/2022).

Beszámolók és tervek
Elfogadták a Mogyoródi Szent László Általános Iskola 
intézményvezetőjének a 2021/2022. tanévről szóló éves 
beszámolóját (357/2022), a Mogyoród Turisztikai és Te-
lepülésfejlesztő K�. 2022. évi első féléves beszámolóját 
(361/2022) és a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde megbízott 
intézményvezetőjének a 2022-2023-as nevelési évre jelent-

kezett gyermekek létszámáról és eddig végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját (359/2022), illetve a Mogyo-
ródi Pillangós Óvoda intézményvezetője által elkészített, 
a 2022-2023. nevelési évre szóló munkatervét. (360/2022)
Tudomásul vették Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
tának I. féléves beszámolóját 9 880 000 forint költségvetési 
és 643 154 000 forint �nanszírozási egyenleggel, valamint 
6 858  806 000 forint mérlegfőösszeggel. (363/2022)
Elfogadták a Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány részé-
re a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 
étkeztetésén túl a Nyári Oratórium keretén belül az isko-
lás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatása, részükre 
programszervezés céljából nyújtott mindösszesen 2 000 000 
forint támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszá-
molót és elszámolást (390/2022).

Övezeti átsorolás
A testület felkérte a polgármestert, hogy a szereplő K-HR 
jellel jelölt építési övezet 300 méteres körzetében lévő Má-á 
építési övezetű területeket Má-á-H építési övezetbe sorolja 
át (355/2022).

Rendelet előkészítése
Megbízták Babják Gábor képviselőt, hogy a rendelet mó-
dosításának olyan szövegezését készítse elő, hogy indokolt 
esetben a képviselő-testület eltekinthessen útalakítás miatt 
a változtatási tilalomtól (356/2022).

Teletál-szerződés
Jóváhagyták, hogy a Mogyoródi Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat szerződést kössön a Teletál Ételfutár K�.-vel a 
szociális étkeztetés 2022. október 1. napjától történő bizto-
sítása tárgyában (358/2022).
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Több pénz a turisztikának
Módosították a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő 
K�. 2022. évi üzleti tervét, és a 2022. évi működési támoga-
tását megemelték 1 000 000 forinttal az Általános tartalék-
keret terhére (362/2022).

Közbeszerzési terv
Elfogadták Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
2022. évi módosított közbeszerzési tervét (364/2022).

Közbeszerzés útépítésre
Feltételes közbeszerzést folytatnak le a Vörösmarty utca 
építési engedéllyel rendelkező útépítési munkáinak kivite-
lezésére. A bruttó 32 385 635 forint forrást ingatlanértéke-
sítésből kívánják �nanszírozni (365/2022).

Ajánlatkérés útépítésre
A Jégvirág utca, valamint a Borsó utca (Nagyhomoki utca 
–Szánkó utca közötti szakasz) úttervezési munkáira a pol-
gármester ajánlatkérési eljárást folytat le (366/2022).

Világítás kiépítése
A testület el kívánja végeztetni az Iguvill K�.-vel a Fácános 
utca és a Szilas utca közvilágítási hálózat kiépítési munkáit, 
amely magában foglalja a tervdokumentáció elkészítését is 
(367/2022).

Szennyvíz terv
A Sissy Villaparkban lévő szennyvízrendszerről készült 
2022-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervet a Felújítási és 
Pótlási, illetve Beruházási Tervrész vonatkozásában elfo-
gadták (368/2022).

Köztemető üzemeltetése
Módosították a köztemető üzemeltetési szerződését 
(369/2022).

Intézményvezetői pályázat
Pályázatot írnak ki a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde in-
tézményvezetői posztjára (370/2022).

Síkosságmentesítés
A testület a síkosság mentesítési feladatainak ellátására 
indított ajánlatkérő eljárást lezárta, a nyertes ajánlattevő 
személyeként Gódor István egyéni vállalkozót jelölte meg 
(371/2022). 

Az útszórósó és -homok beszerzésére vonatkozó keretszer-
ződés megkötése érdekében indított ajánlatkérő eljárást is 
lezárták, a nyertes ajánlattevő az Aperta K�. (372/2022).

Közbeszerzési ügyek
2022. augusztus 31-i hatállyal megszüntették a hatályban 
lévő szerződést az önkormányzat és Dobsa Közbeszerzési 
Tanácsadó Betéti Társaság között, ezzel egyidejűleg szep-
tember 1-jei hatállyal szerződést kötöttek Dobsa Sándor 
egyéni vállalkozóval (373/2022).
Módosították Bereczki László egyéni vállalkozó projekt-
menedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szer-
ződését is (374/2022, 375/2022).

Bursa Hungarica
Az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázatához, a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. 
tanév első félévére vonatkozóan. Az önkormányzati támo-
gatás teljes összegére 900 000 forintot biztosít (376/2022). 

Felvételi körzet 
Mivel a község területén továbbra is egyetlen általános is-
kola működik, az általános iskolai felvételi körzethatár ki-
alakítását a 2023-2024 tanévre vonatkozóan is változtatás 
nélkül Mogyoród nagyközség teljes közigazgatási területé-
re határozták meg (381/2022).

Helyi vérvétel
A testület továbbra is támogatja a helyi vérvételi lehetősé-
get, erre szerződést kötnek Nagy-Gyulay Annamáriával, 
dr. Hézinger Lajos háziorvos asszisztensével (382/2022).

Globomax-szerződés
Elfogadták a Globomax Zrt.-vel a MikroText jegyzőkönyv 
leíró szolgáltatás módosítása tárgyban 2020. február 24-én 
megkötött szolgáltatási szerződés módosítását (383/2022).

Rendeletek módosítása
A Pénzügyi Bizottság az adóemeléssel kapcsolatban nem 
javasolt mértéket, ezért úgy döntöttek, hogy ismételten 
megtárgyalásra kerül az előterjesztés (391/2022).
A jövő év elejétől módosítják a helyi adókról szóló rendele-
tet. Megvizsgálják az IFA be�zetésének lehetőségét a szín-
lelt albérleti szerződések vonatkozásában (392/2022).
A talajterhelési díjról szóló rendeletet a Pénzügyi Bizott-
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ság javaslatát elfogadva nem módosították. (393/2022, 
394/2022) Az önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendeletének hatályba lépése 2023. január 1 (397/2022).

Imázsfi lm készítése
A HUNG2022 pályázat keretében megvalósuló „Értékek 
nyomában Mogyoródon” című kis� lm elkészítésére a leg-
jobb ajánlatot adó 42BIT Productions K� .-vel köt szerző-
dést az önkormányzat. (385/2022). A Planet Film Studio 
K� . által határidő után beérkezett ajánlatot nem vették � -
gyelembe (384/2022).

Együttműködés Gödöllővel
Együttműködési megállapodást köt a Mogyoród Turisz-
tikai K� . a Tourinform Gödöllő/Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonpro� t K� .-vel (386/2022).

Szimbólumok
Elfogadta az új körforgalmak középsziget területére ter-
vezett települési szimbólumok kihelyezésével kapcsolatos 
tájékoztatást. (388/2022) Árajánlatokat kérnek be az ön-
kormányzati zászlók legyártására, és megkeresik a testvér-
településeket, hogy tegyenek javaslatot a szimbólumokra 
(387/2022).

Könyvtári selejtezés
Hozzájárultak a Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyv-
tárban a könyvtári állomány selejtezéséhez, ami 6996 db 
selejtezendő dokumentumot tartalmaz. A leselejtezendő 
könyvtári könyvállományt a Mogyoródi Szent László Ál-
talános Iskolának ingyenesen átadják, felajánlva azt a 2022. 
október 3-7. között megrendezendő iskolai papírgyűjtésére 
(401/2022).

Olasz nyelvórák
A Polgármesteri Hivatal tanácstermét a hivatal dolgozói és 
a helyi lakosok részére szervezett olasznyelv-oktatás céljára 
heti rendszerességgel alkalmanként továbbra is bérbe adják 
(389/2022).

Képviselői fogadóóra
Létrehozták a képviselői fogadóórát, amelyet október-
től kezdődően minden hónap első hétfőjén 17 órától 18 
óráig az önkormányzat tanácstermében tartanak meg 
(395/2022).

Jutalmak megállapítása
Az érdekeltségi alapba csak a végrehajtás eredményeként 
befolyt összeg 15 százaléka kerül. Az ebből ki� zetésre kerü-
lő jutalom összegét az adóügyi feladatokat ellátó köztiszt-
viselők vonatkozásában a jegyző állapítja meg, a jegyző ju-
talmáról pedig a polgármester dönt. A jutalom ki� zetését 
megelőzően annak keretösszegét a képviselő-testület hagy-
ja jóvá (396/2022).

Településkép védelme
Felkérték a jegyzőt, hogy a Kur� s László képviselő által az 
előterjesztésben felsorolt szempontok alapján a következő 
ülésre készítsen javaslatot a településkép védelméről szóló 
rendelet átdolgozására (398/2022, 399/2022).

HIRDETÉS

MOGYORÓD
2146 Fóti út 24., Gödöllői út 29.

Ajánlatunk: október 19-től 25-ig

Szeretettel várjuk Önöket!
www.godollocoop.hu

facebook.com/godollocoop

Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!Szeretettel várjuk Önöket!
www.godollocoop.huwww.godollocoop.huwww.godollocoop.huwww.godollocoop.huwww.godollocoop.huwww.godollocoop.huwww.godollocoop.hu

A határozatok teljes szövegét az 
alábbi QR-kód beolvasásával lehet 
elérni. Kód használata: nyissa meg 
a beépített kamera-alkalmazást 
kompatibilis telefonján vagy 
táblagépén. Irányítsa a kamerát a 
QR-kódra.
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Kedvezményes 
gázmennyiség

Ha valóságban is több lakás van 
egy – nem társasháznak számító 
– ingatlanban, akkor jegyzői iga-
zolást lehet kérni, amivel – maxi-
mum négy lakásig – kedvezmé-
nyes gázmennyiség igényelhető 
a gázszolgáltatótól. A rendelet 
családi fogyasztói közösségek-
nek nevezi az ilyen felhasználási 
módot.
A hatósági bizonyítványt Mogyo-
ród jegyzője állítja ki, ennek bir-
tokában a gázszolgáltatótól lehet 
majd igényelni a többletmennyi-
séget. A kérelmet a hivatalban 
személyesen lehet átvenni, illet-
ve a honlapjáról lehet letölteni az 
alábbi QR-kód segítségével.

Összeadták az edzés díját

Mogyoród legidősebb 
lakosa, Koncz Mari-
ka néni betöltötte a 
98. életévét. Ezúton is 
szeretettel gratulálunk 
neki. Isten éltesse őt 
még sokáig közöttünk 
szeretetben, egészség-
ben, örömben!

Mogyoród Nagyköz-
ség Önkormányzata 
2022. évi költségveté-
sében a sportegyesüle-
tek támogatására 0 Ft 
előirányzat lett meg-
állapítva. A civil szer-
vezetek támogatására 
elkülönített 10000000 forint 
keretből 2022. évben támoga-
tásból a Harci Szellem Egye-
sület, amely street workout 
edzéseket tart Mogyoródon, 
nem részesült.

Az egyesület alelnöke, Csó-
ré Balázs kérelmezte, hogy ke-

rüljön fel Mogyoród nagyköz-
ség honlapjára a 2022. július 
9-én kezdődő street workout 
edzések hirdetménye. Az 
edzések Dráb Benedek mo-
gyoródi egyesületi tag vezeté-
sével kerülnek megrendezés-
re. Az egyesület 75000 forint 

A polgármester és négy képviselő adta össze Dráb Benedek tiszteletdíját, 
amelyet a street workout edzésekért kapott.

támogatásban szeretne ré-
szesülni, amely összeget 
Dráb Benedek tisztelet-
díjára fordítanák az edzé-
sek három hónapos (júli-
us, augusztus, szeptember 
időtartama alatt (3×25000 
forint).

A támogatás összegét a kép-
viselő-testület öt tagja adta 
össze: Paulovics Géza, dr. 
Hézinger Lajos, Kur� s László, 
Kurucz Péter és dr. Szabó Ist-
ván képviselők felajánlásaként 
tiszteletdíjukból személyeként 
15000 forint összegben.

Kód használata: nyissa meg a 
beépített kamera-alkalmazást 
kompatibilis 
telefonján vagy 
táblagépén. 
Irányítsa a 
kamerát a QR-
kódra

A részletes szabályozást a követ-
kező QR kód beolvasásával tud-
ják megtekinteni. Kód használa-
ta: nyissa meg a beépített 
kamera-alkalmazást kompatibilis 
telefonján vagy 
táblagépén. 
Irányítsa a 
kamerát a QR-
kódra

Hulladék-
gyűjtési 

időpontok
Elektronikai 

hulladék-gyűjtés
Időpont: 2022. november 13., 
vasárnap 8.00-16.00
Helyszín: Hungaroring út 2/a. 
(temetővel szembeni parkoló)
Lakcímkártya szükséges!

Veszélyes 
hulladék-gyűjtés

Időpont: 2022. november 19., 
szombat 8.00-12.00
Helyszín: Hungaroring út 2/a. 
(temetővel szembeni parkoló)
Leadható: toner, fáradt olaj, 
szennyezett csomagolási hul-
ladék, hajtógázas palack, max. 
négy db gumiabroncs, savas 
ólomakku, növényvédő szerek, 
ép fénycső, festékek, ragasz-
tók, szárazelem, citotoxikus és 
citosztatikus gyógyszerek.
Lakcímkártya szükséges!

Emelkednek 
a temetői díjak
2023. január 1-jétől emelkednek 
a temetői díjak Mogyoródon. Az 
egyes sírhelyet ezentúl 42 000 
forintért lehet megváltani, az 
urnafülke és az urnasírhely díja 
30 000 forint lesz. 

Szomorú változásokat hozott az ősz Mogyo-
ród Főterén: két vendéglátós is lehúzta a rolót 
szeptemberben. A legendás Pipa csárda 38 év 

után zárt be. A TimGa cukrászda pedig elköl-
tözött: Budapesten, a XIV. kerületben folytatja 
tovább működését.

Főtéri bezárások

Boldog születésnapot, 
Marika néni!
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Népi Játék napja
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Október 7-én ünnepeltük a 
Pillangós Óvodában és a Gesz-
tenyés Tagóvodában a Magyar 
Népi Játék napját. Pedagógiai 
programunkban kiemelt sze-
repet kap a hagyományápolás 
és a magyar kultúra átörö-
kítése. Ez a nap különleges 
volt számunkra, hiszen egy 
pályázat kapcsán egész napos 
programot szervezhettünk a 
Mogyoródi Gesztenyés Óvo-
dáért Alapítvány jóvoltából. 
A délelőtt folyamán kipróbál-
hatták a gyerekek a természe-
tes anyagokból készült régi 
játékokat: terményválogatás, 
kidobók, lépegetők, horgászás 
teknőből, tekerősök, diózó... 

Délután tovább folytatódott 
a program: táncházba hív-
tuk a kicsiket és a nagyokat. 
Mondókázás, tapsoltató, népi 
hangszerbemutató követke-
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zett. A moldvai dallamokat és 
ritmust a Gáska Zenekar húz-
ta. A közös tánc után jólesett 
a zsíros kenyér és tea. Köszön-
jük mindenkinek, aki velünk 
ünnepelt!
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Madéfalva testvértelepülési meghívásának tett eleget 
önkormányzatunk azzal, hogy szeptember közepén 
részt vettünk a XII. Madéfalvi Hagymafesztiválon. 

zet sem tudta megtörni, és 
örömmel kezdtünk a kiuta-
zás szervezésébe, amelyhez 
a buszköltséget az önkor-
mányzat � nanszírozta. 

Csütörtök reggel ki-
sebb-nagyobb bőröndökkel 
a Főtéren gyülekeztek az 
utasok, és 6 órakor elindult 
buszunk Madéfalva felé, 
ahová 12 órás út vezetett. 
A kora esti órákban befutó 
buszt Szentes Csaba, Madé-
falva polgármestere várta, és 
üdvözölt minket. Az eligazí- tás után mindenki vacsorát 

és szállást kapott, ki család-
nál, ki a helyi panziókban. 

A következő három nap 
mozgalmasan telt. Pénteken 
kirándultunk a csíksom-
lyói templomhoz, magunk-
ba szívtuk a tiszta levegőt 
és a csendet az Apa-havas 
csúcsán, a Gyimesekben. 
Nemcsak vendégek voltunk 
Madéfalván, hanem a Hagy-

mafesztivál programjaiba 
is bekapcsolódtunk. Péntek 
este a közös vacsorán Hutter 
József képviselővel köszön-
töttük a helyieket és a más 
településekről érkezett részt-
vevőket, majd a zumbásaink 
előadása következett, Matl 
Andrea vezetésével. Fellépé-
sük olyan jól sikerült, hogy 
többen azonnal csatlakozni 
szerettek volna a csoporthoz. 

Bár a testvértelepülési kap-
csolatok fenntartása feladat-
tal jár, mégsem kötelezett-
ségként tekintünk rá, hiszen 
Madéfalvával több évtizedes 
baráti viszonya van Mogyo-
ródnak. Emlékszem rá, ami-
kor gyerekkoromban sok 
mogyoródi család szállásolta 
el az ide érkező vendégeket, 
vagy épp Nagymamám ment 
a plébániára segíteni, mert 
megjöttek a madéfalviak. 
Ezeket a barátságokat sze-
rencsére a vírus okozta hely-

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

MADÉFALVI LÁT OGATÁS
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Andi megígérte nekik, hogy 
keres számukra zumbalehe-
tőséget Csíkszeredán. 

Szombaton a Hagymafesz-
tiválon hét helyszínen zajlott 
főzőverseny, borkóstolás és 
zenei program. Zachár Zsolt 
szervezésében és a Babják 
Gábor vezette I� úsági Tes-
tület közreműködésével két 
mogyoródi standdal vártuk 
az érdeklődőket, ahol meg-
kóstolhatták a mogyoródi 
borokat, valamint megis-
merkedhettek a tavaly ki-
adott Mogyoródi népviselet 
című kiadványunkkal is. Ez-
úton köszönjük borászaink-
nak: Kamarás Györgynek, 
Szőcs Zoltánnak, a Babicz 
Pincészetnek, valamint a 
Mogyoródi Borműhelynek 
(Juhász Jánosnak és Dömök 
Lászlónak) a borok felaján-
lását a rendezvényre. A nap 
végén összesítették a kósto-

lások véleménylapjait, és a 
Fesztivál legjobb bora címet 
a „Mogyoródi borok” nyer-
ték el, amelyért hagymako-
szorú járt. 

Vasárnap délelőtt szabad-
téri szentmisén vettünk részt, 
ahol az időjárás bekeményí-
tett, és folyamatosan érkeztek 
a telefonjainkra a viharjelzé-
sek. A misét a kibővített óvo-
da átadása követte, ahol Potá-
pi Árpád nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár beszédé-
ben megemlítette, hogy bár 
két temploma is van Madé-
falvának, igazi székely mód-
jára a csípős hidegben állunk 
helyt. A hétvége programjait 
a vasárnap délutáni folklór 
nap és koncert zárta, ahol 
szintén volt mogyoródi pilla-
nat is, ugyanis elvittük Madé-
falvára a Hungarikum pályá-
zat keretében megvalósított 
népviselet-bemutatónk egy 

szeletét, valamint a Jakab Mi-
hály Népdalkör ez alkalomra 
összeállított dalcsokrát. 

Gyorsan eltelt ez a néhány 
nap, és hétfő reggel élmé-
nyekkel gazdagodva, a felénk 
áradó szeretetet magunkba 
szívva indultunk haza. 

Madéfalván én korábban 
egyszer jártam, de ez a mosta-
ni út nagyon meghatározó él-
mény volt számomra, de talán 
mindannyiunk számára. Ah-
hoz, hogy felvegyük a helyiek 
szellemiségét, jó értelemben 
véve le kellett lassítanunk a 

mindennapjainkat jellemző 
rohanásból. Ebben az átszelle-
mülésben sok mindent tanul-
hattunk a helyiektől: tisztele-
tet, barátságot, összetartást, 
példaértékű szervezést, mun-
kavégzést, helyt állást, rugal-
masságot, összefogást. Szé-
kely módra, őszintén, szívből. 
Nemcsak egy jó cél, egy si-
keres rendezvény érdekében, 
hanem a maguk örömére is. 
Köszönjük, Madéfalva! 

hály Népdalkör ez alkalomra MADÉFALVI LÁT OGATÁS
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Hangulatos délutánt töltöttek a Mogyoró(d)Feszt látogatói a 
Pincesoron október 8-án délelőtt. Az 5NRG több táncbemutatót 
is tartott, fellépett a Mogyoród KSK kutyás szakosztálya, Nagy 
Molnár Dávid bűvész varázslatos trükkökkel ejtette ámulatba a 
nagyérdeműt, majd a délutánt a Poldy műhely tombolája zárta. 
A kicsik kipróbálhatták, milyen retró konyhában főzni, népi 
játékokkal játszani, kézműveskedhettek, vízsugárral célozhattak, 
mint egy igazi tűzoltó. Nem maradhatott el a csillámtetoválás és 
az ugrálóvár sem.

Mogyoró(d)Feszt

Civil élet
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Lélegzetelállítóan gyönyörűek azok a díszoklevelek, amelyek 
a mogyoródi önkormányzati díjakat kísérik. Megkerestük a 
készítőjüket, Szalai Katalint, aki megmutatta a műhelyét is.

Nem akármilyen kezek közül 
kerülnek ki a mogyoródi ön-
kormányzati díjak díszokle-
velei: Szalai Katalin harminc 
éve foglalkozik díszes iratok 
festésével, az oklevelek és csa-
ládfák mellett családi címere-
ket és kódexeket is készít. 

– Eredetileg kirakatrende-
zőnek és dekoratőrnek ké-
szültem, az iskolában tanul-
tam gra� kát is. Egy térdműtét 
miatt azonban nem tudtam a 
szakmámban elhelyezkedni, 
így más lehetőségeket keres-
tem. Olvastam egy hirde-
tést, amelyben kódexírókat 
kerestek Budapest Arany-
könyvének elkészítéséhez. 
Jelentkeztem, és felvettek. Hat 
gra� kussal együtt készítettük 
el a könyvet, én Budapest vá-
ros történetét írtam és rajzol-

tam meg. Olyan jól sikerült, 
hogy már akkor, 1997-ben 
felkértek egy kiállításra – em-
lékezett vissza Szalai Katalin a 
kezdetekre. – A kódexek mel-
lett naptárakat és címereket 
is festettem. Az első okleve-
let Benke Laci bácsi rendelte 
tőlem a Nagyszakácsi sza-
kácsverseny díjazottjainak. 
Ezután keresett meg a Zwack, 
majd az Unilever, és innentől 
nem volt megállás.  

Katalinnak a harminc év 
alatt összesen 57 kiállítása 
volt, és számtalan magán-, 
vállalati és önkormányzati 
megrendelésnek tett eleget. 
Városok történetét veti pa-
pírra, versenyek és kitünte-
tések díszokleveleit készíti el, 
családfákat rajzol, családi cí-
mereket éleszt újra. Mindezt 

a napfényes 
fővárosi laká-
sának dolgozósarkában, egy 
hatalmas íróasztalnál teszi.

– Budapest története után 
én festettem meg Belváros-
Lipótváros, a XIII. kerület, 
Vác, Mór és Hévíz történetét 
is. Ezek hatalmas munkák, 
egy lap akár 1-2 hónapig is 
készül úgy, hogy minden 
nap reggeltől estig dolgozom 
rajta. A rajzokat, mintákat és 
motívumokat az adott város 
épített örökségéből merí-
tem: mielőtt nekikezdenék 
az alkotásnak, körbejárok 
az utcákon, és fényképezek. 
A látottakat pedig a saját 
fantáziámmal egészítem ki. 
Merített papírra dolgozom 
kalligra� kus tollal írok, és 
egyszerű vízfestékkel és tem-

perával festem a képeket. Ah-
hoz, hogy a sorok egyenesek 
legyenek, nem használhatok 
vonalzót: át kell világítsam a 
lapokat egy speciális asztalnál 
– avatott be a kulisszatitkok-
ba Katalin. – Mogyoróddal 
egészen prózaian kerültem 
kapcsolatba: küldtem az ön-
kormányzatnak egy bemu-
tatkozó e-mailt, és Hutter 
József válaszolt rá. Később 
derült ki, hogy Gulácsi Atti-
lával is ismertük egymást: a 
főnököm volt a Honvéd Kul-
turális Központban. Most a 
harmincadik évfordulómon 
újabb kiállításra készülök, 
amelyen remélem, a mogyo-
ródi munkáim kedves kis 
csokrát is bemutathatom.

A KÓDEXÍRÓA KÓDEXÍRÓ
KATALIN,Mogyoró(d)Feszt
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A legfontosabb, amit télen tehetünk: ha 
már egyszer befűtöttünk, tartsuk is bent 
a meleget! A redőnyöket, a zsalukat és a 
függönyöket mindenképpen húzzuk be, 
ezáltal kevesebb meleg levegő távozik a 
helyiségből. Nagyon fontos, hogy meg-
felelő legyen a hőszigetelés: még a fagyos 
napok előtt ellenőrizzük a nyílászárókat 
és a redőnyöket. Ha ilyen rövid idő alatt 

Zöldülő
Közeleg a tél, 
egyre nagyobb 
a hideg, és vele 
együtt növekszik 
a fűtésszámla is, 
idén különösen. 
Hoztunk néhány 
takarékossági 
tippet, ami meg-
könnyítheti a téli 
mindennapokat.

Takarékoskodjunk 
a fűtéssel!

Tűzifaprogram indult a tűzifával az idei 
télre még nem rendelkezők ellátására. A 
kezdeményezést az energia-veszélyhely-
zet megoldása érdekben hirdették meg, 
amelynek keretében az állami erdőgaz-
daságoknál megtermelt tűzifa egységesen 
maximált áron vásárolható meg, háztar-
tásonként legfeljebb 10 erdei köbméter 
mennyiségben, a következő áron:
▶ Keménylombos: 30 000 Ft/erdei köb-

méter
▶ Lágylombos: 19 000 Ft/erdei köbméter
▶ Fenyő: 19 000 Ft/erdei köbméter

A szállítási díjat az ár nem tartalmazza, 

az átvételi pontról a felhasználási helyre, 
azaz a háztartásokig történő szállításról, 
illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak 
kell gondoskodnia.

A program keretében magyar lakcím-
kártyával rendelkező magánszemélyek 
vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk 
bemutatásával. 

Mogyoród lakói vásárlási igényükkel a 
Gödöllői Erdészeti Irodát kereshetik az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Gödöllői Erdészeti Iroda, 2100 Gödöllő, 
Csemetekert 13., Tel.: +36 28/515-730
E-mail: godollo@pprt.hu

nem is lehet lecserélni az ablakokat, de 
a barkácsboltokban kapható öntapadós 
hőszigetelő csíkokkal sokat lehet tenni 
azért, hogy ne szökjön ki a meleg. Jó 
megoldás az ablakpárna is. Napos idő-
ben húzzuk el a függönyöket, és a re-
dőnyt, hogy a napsütés és a meleg levegő 
felmelegíthesse a szobát.

A melegvíz-csöveket szintén szige-

teljük megfelelően! A fűtőtesteket ne 
takarjuk el bútorokkal, és ügyeljünk 
arra, hogy tiszták legyenek: a szennye-
ződés csökkenti a hatékonyságukat! 
Érdemes rendszeresen légteleníteni a 
radiátorokat, de a fűtési szezon előtt 
mindenképpen.

A meleg-víz hőfokát ne melegítsük 
60°C-nál magasabbra, a hálószoba és a 
konyha esetében kifejezetten előnyös a 
18-20°C körüli hőmérséklet, a nappali-
ban pedig a 21°C. Abban a helyiségben, 
amiben nem tartózkodunk, vegyük le a 
fűtést, hiszen minden 1°C hőmérséklet-
csökkentés körülbelül 5% fűtésienergia-
megtakarítást eredményez. Többnapos 
távollét alatt pedig csak annyira érdemes 
fűteni, hogy a falak ne hűljenek ki.

Otthoni környezetben öltözzünk az 
évszaknak megfelelően, jó szolgálatot 
tehet egy meleg köntös és házipapucs. A 
kanapéra dobott pokróc pedig nem csak 
esztétikai célokat tud szolgálni: egy hi-
deg téli estén kifejezetten jól esik bekuc-
kózni. A szellőztetést röviden végezzük, 
kitárt ablakokkal és kereszthuzattal.

Vigyázzunk együtt Földünk épségére!

Hatósági áras tűzifa
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November 3-ig jelentkezhetnek a felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos 
helyzetű, mogyoródi állandó lakóhellyel rendelke-
ző hallgatók a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

A pályázat, amelyhez Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
2022. szeptember 29-i döntésével csatlakozott, két típusú támo-
gatást kínál a 2022/2023. évi tanév második és a 2023/2024. évi 
tanév első félévére. 

Utolsó éveseknek
Az „A” típusú pályázatra a Mogyoródon élő, hátrányos szo-
ciális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett-
séget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az 
ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Ha viszont a 
jogviszonyuk 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Azok is pályázhatnak, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának viszont feltétele, hogy a 2022/2023. 
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
tehát a a 2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév 
első féléve.

Tanulmányaikat kezdőknek
A „B” típusú pályázatra azok a Mogyoródon élő, hátrányos szo-
ciális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségi-
zett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek fel-

vételt felsőoktatási in-
tézménybe és tanulmá-
nyaikat a 2023/2024. 
tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

Az ösztöndíjasok 
szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jo-
gosult és köteles felülvizsgálni. Az ösztöndíj időtartama 3x10 
hónap, tehát a 2023/2024. tanév, a 2024/2025., és a 2025/2026. 
tanév.

Rászorultság alapján
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Hon-
védség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója, aki doktori (PhD) képzésben 
vesz részt, illetve kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban, és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A 
támogatás pályázókénti havi összegét az elbíráló települési ön-
kormányzat állapítja meg.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2022. november 3. A beérkezett pályá-
zatok elbírálási határideje: 2022. december 5. A pályázatokkal 
kapcsolatos döntések kihirdetésének határideje: 2022. decem-
ber 6.

Oktatás

Bursa Hungarica 
ösztöndíj

További in-
formációk-
hoz olvassa 
be telefon-
jával az 
alábbi QR 
kódot.
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Az ünnepi misét Janó atya 
régi barátja, Konrád atya 
celebrálta, aki még a bemu-
tatásakor elmesélte: egykor 
Janó atya volt a prefektusa 
a papi kollégiumban, és em-

A Szent Mihály-napi mise min-
den évben különleges esemény: 
templomunk védőszentjének 
búcsú ünnepekor viseletbe öltö-
zik, aki csak tud, és ilyenkor adja 
át a Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány. 

Ünnepi szentmise
lékei szerint mindig jóságos 
és igazságos volt velük, épp 
úgy, ahogyan a Jóisten. A 
szentbeszédben ezután me-
sélt Mihály főangyalról, aki 
mindig mellettünk áll védel-

mezőn, a bűn és a kísértés 
különbségéről, és kiemelte: 
fontos, hogy rendszeresen 
legyen időnk Istenre és a hi-
tünkre.

A szertartás során fel-

avatták a három új minist-
ránst, a mise végén pedig át-
adták a Szent Mihály Főan-
gyal-díjat, amelynek előké-
születei most is titokban zaj-
lottak. A díjat a Mogyoródi 
Szent Mihály Templomért 
Alapítvány alapította azzal 
a szándékkal, hogy mind-
azokat, akik életük példájá-
val és cselekvő szeretetükkel 
kitűnnek a hívek sorából, el-
ismerésben részesüljenek. 
Ebben az évben Jakab Lász-
ló kántort tüntették ki.

Hitélet

A misén 
készült képein-
ket megnézhe-
ti, ha beolvas-
sa a következő 
QR-kódot.
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JAKAB LÁSZLÓ 
kántor-karnagy

Idén is egy olyan személy kap-
ja a Szent Mihály Főangyal-
díjat, akiről elmondható, hogy 
szívvel-lélekkel szolgálja az 
egyházközség életét. A fő szol-
gálata mellett a legkülönbö-
zőbb feladatok megoldásából 
is kiveszi a részét. Testvérünk 
1967-ben, Budapesten látta 
meg a napvilágot, szülei és 
két idősebb testvére örömére. 
Egészen � atalon kezdett szol-
fézst, zongorát, orgonát tanul-
ni a kántoruktól. Még csak 14 
éves volt, amikor bekerült a 
budapesti Központi Kántor-
képzőbe, és ezzel párhuzamo-
san látszerész szakmát szer-
zett, és 10 éven keresztül az 
Ofotértban dolgozott, ahol ka-
matoztatta ezt a tudását is. A 
Jóistennek tervei voltak vele, 
így megismerkedett főnöké-
nek testvérével, Tamási József 
plébános atyával, aki bizonyá-
ra segítette őt a lelki formáló-

dásban, valamint az egyházi 
életben való tájékozódásban. 
Munka mellett leérettségi-
zett, majd Lisznyay Mária és 
Kopeczky Alajos készítette fel 
őt a főiskolai felvételire. Idő-
közben elvégezte az Országos 
Magyar Cecília Egyesület há-
roméves kántor-továbbképző 
tanfolyamát. 15 éves kora óta 
sok budapesti templomban 
végzett kántori szolgálatot, 
például Pestlőrincen, a Haller 
téren, a Mátyás-templomban, 
a megyeri szaléziaknál és a 
budai ferenceseknél. Több 
kórus orgonakísérőjeként ját-
szott német, olasz, dán, svéd, 
spanyol és angol hangverseny-
körutakon, fesztiválokon. 
Szorgalmát, elhivatottságát és 
kitartását bizonyítja, hogy kö-
rülbelül 20 esztendőn át volt 
magántanuló zeneelmélet, 
zongora, orgona, magánének 
tárgyakból magyar művé-

szeknél. A mi 
szempontunkból 
kü lönösen fontos pont az éle-
tében a kétéves karnagyképző 
elvégzése, hiszen itt osztály-
társa volt Varga László atya, 
aki az akkori plébánosunk, 
Máthé György atya � gyelmé-
be ajánlotta az i� ú tehetséget. 
Így került László Mogyoródra 
1992 áprilisában. Nagyon há-
lás a mennyei Atyának azért, 
hogy két éven keresztül, mint 
„kölyökkántor” Kántor atya 
mellett megtanulhatta a mo-
gyoródi egyházközség hagyo-
mányait. 2001-ben ének-ze-
netanári diplomát szerzett az 
akkori Eszterházy Károly Ta-
nárképző Főiskolán. Alapító 
tanára a váci kántorképzőnek, 
ahol orgonát tanított, és így 
sokaknak egyengette az útját 
a kántori szolgálat felé. Itt, a 
mogyoródi egyházközségben 
is sokakat segített zenei tu-

dásának elmélyítésében. Az 
elmúlt harminc évben ren-
díthetetlen hűséggel, óriási 
szakmai tudással, humorral 
és vidáman végezte a kántori 
szolgálatot, vezette és vezeti 
most is a Falka József Kórust. 
Folyamatosan tanul és gya-
korol, koncerteket ad számos 
templomban, így a mi templo-
munkban is. A fóti zeneisko-
lában is azon fáradozik, hogy 
az új nemzedék megszeresse a 
zenét, ami nélkülözhetetlen az 
érett és egészséges személyiség 
kibontakoztatásában. Egyház-
községünkben végzett szolgá-
latának 30. jubileumi évében, 
2022-ben, Jakab László kán-
tor-karnagy úr kapja meg a 
Szent Mihály Főangyal-díjat. 
Ad multos annos! Isten tart-
sa meg áldásos szolgálatában 
számos boldog éven át!
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Sport
Teljesítette a Spartathlont Mészáros Tamás 
mogyoródi ultrafutó: kétszáznegyvenhat 
kilométert futott le Athén és Spárta között.
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Legyőzni 
önmagunkat

Az ultrafutók legrangosabb versenye a gö-
rögországi Spartathlon, amelyet Athén és 
Spárta között futnak le. Ide nem lehet „csak 
úgy” benevezni, az indulóknak egy kva-
li�kációs versenyt kell teljesíteniük előtte, 
Magyarországon például az Ultrabalaton 
vagy a Korinthosz ilyen, amely Szekszárd-
tól Bajáig tart. Összesen négyszázan in-
dulhatnak, országonként 25 a kvóta. Mivel 
Magyarországon igen népszerű a görög 
megméretés, sorsolással választják ki min-
den évben, kik azok a szerencsések, akik 
indulhatnak rajta. A mogyoródi Mészáros 
Tamás, aki 2019-ben az Év sportolója volt, 
már negyedik éve próbálkozik, és idén si-
került először kijutnia.

– 2015 óta futok, az ultrafutásba pedig 
2017 végén szerettem bele. Egyedül futok, 
nem a táv vagy a sporttársak vonzottak, 
hanem az, hogy itt saját magamat kell 

leküzdenem, a saját határaimat feszege-
tem – elevenítette fel a kezdeteket. – Egy 
ilyen verseny nagyon megterhelő �zikai-
lag, most is sokan estek ki, volt, aki gyo-
morproblémák miatt, volt, akinek pedig 
leállt a veséje. A 246 kilométer teljesítésére 
36 óránk van, az első 80 kilométer során 
feszes szintidőket kell futni, utána lazul 
picit a tempó. Voltak nagyon nehéz sza-
kaszok, például amikor egy faluból kellett 
egy igen meredek, aszfaltos szerpentinen 
felfelé futnunk, vagy amikor éjjel, a sötét-
ben, egy kavicsos csapáson másztunk fel 
egy hegy tetejére. Itt vigyáztak ránk: ami-
kor elindultunk, a rajtszámunkat rádión 
bejelentették, és fent ellenőrizték, hogy 
megérkeztünk-e.

A 375 indulóból végül 172-en értek cél-
ba, köztük Tamás is, 34 óra 43 perces idő-
vel. Gratulálunk neki!

ÉLRE VÁGTÁZTAK

A nyár folyamán jelentős átalakuláson 
esett át a Mogyoródi KSK kézilabda-
szakosztálya. Az elmúlt évek legna-
gyobb játékoskeretével indulhattunk 
neki a 2022/2023. évi bajnokságoknak. 
A lányok vonatkozásában összesen hét 
korosztállyal, míg a �úknál három kor-
osztállyal vágtunk bele a küzdelmekbe.

Női csapatunk a múlt év után nem 
vállalta az NBII-es osztályban való sze-
replést, így idén ismét a Pest Megyei 
Bajnokság I. osztályában szerepel és 
tűzte ki célul a feljutást.

A nyári átigazolások során nagyon 
sok, lelkes új sportoló érkezett az egye-
sületünkhöz, így bizakodva állunk az 
előttünk álló évek előtt. Továbbra is 
várjuk a lelkes szurkolóinkat a mérkő-
zésekre! Hajrá, Mogyi!

Változások a 
kézilabdásoknál

Sipos Imre színművész, a Mogyoródi 
Sándor-huszárok és Történelmi Lovas 
Hagyományőrzők Egyesületének tagja 
megnyerte a Nemzeti Vágta sztárfutamát 
Déva Rege nevű, saját tenyésztésű lová-
val. Másik tagjuk, Széchenyi Krisztián 
táncművész pedig a harmadik helyet sze-
rezte meg. Gratulálunk nekik!
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SZEBI, A GÓLKIRÁLY

Másfél évtized után 
távozik Kartali Geri

Egykori csapatkapitányunk sokat dol-
gozott a pályán és azon kívül is azért, 
hogy egyesületünk fejlődjön és eredmé-
nyes legyen.

Geri jóban-rosszban kitartott a Mo-
gyoród KSK mellett, és sokakkal ellen-
tétben akkor sem hagyta el a csapat-
társait, amikor 2014-ben néhányan az 

egyesület felszámolását vizionál-
ták. Hívták őt is a lottózóba „be-
szélgetni”, de Geri a nehezebbik 
utat választotta, itt maradt a ba-
rátaival, Babják Gabival, Kama-
rás Marcival, Pásztor Petivel és a 
többiekkel.

A focihoz és a klubhoz való 

A focista 2008 óta tagja a Mogyoród KSK labdarúgó-szakosztá-
lyának és most, 14 év után távozik a csapattól.
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hozzáállása példaértékű minden � atal 
játékosunk számára.

Labdarúgónk a sport mellett nem ha-
nyagolta el a tanulást sem, szülei büsz-
keségére lediplomázott, és belevágott a 
nagybetűs életbe, de a focit nem hagyta 
abba ekkor sem.

2021. október 17-én a Szigetgyöngye 
SE csapatát fogadtuk hazai pályán. Sen-
ki nem gondolta volna még akkor, hogy 
Gerinek ez lesz az utolsó meccse. A mér-
kőzés 22. percében egy ütközést követő-
en játékosunk úgy érkezett a talajra, hogy 
kifordult a térde, és elszakadt a szalagja. 

A játék 30 percig állt, majd komoly 
fájdalmakkal kísérve Gerit a mentő 
vitte el a pályáról… Ezek után mű-
tét és hosszú lábadozás következett. 
Csupa szív játékosunknak sajnos 
valóban ez volt az utolsó meccse, a 
Mogyoród KSK szerelésében.

Köszönjük, Geri, a játékot, a hű-
séget, a kitartást és a megbízható-
ságot. Köszönjük az elmúlt 14 évet!

Borsi Szebasztián Patrik képviselte a Mogyoród KSK-t 
a 10. Pest Megyei Gólkirályok Gáláján.

Szebi a 2020/2021-es bajnoki évadban 
lett gólkirály, az U13 csapat tagjaként. 
10 mérkőzésen, 28 gólt 
szerzett, ehhez nagyban 
hozzájárultak a társai is, 
hiszen ebben az évben na-
gyon jól ment a csapatnak. 
Eredményességünket  mu-
tatja, hogy a második leg-
több gólt is KSK-s játékos 
szerezte Juhász Attila sze-
mélyében, aki 17 alkalom-
mal talált be az ellenfelek 
kapujába. 

Ebben az évben Kurucz Lajos és Véglás 
Richárd edzői párosunk irányította a csa-

patot, akik nagyon sokat 
foglalkoztak a gyerekekkel. 
Köszönet érte!

Gólkirályunk már egész 
kicsi korától nagy érdek-
lődést mutatott a labda 
iránt, és ez nem változott 
később sem. Pályafutását 
két komolyabb térdsérü-
lés is hátráltatta, ezekkel 
jelenleg is bajlódik, de már 
a műtét utáni rehabilitá-

ciónál tart, és készül visszatérni ismét a 
pályára.

Szebi amikor teheti, gyakorol, így ha a 
tanulás engedi, akkor ott van az időseb-
bek edzésein is. Sokat fejlődött kisebb ko-
rában Szalma József keze alatt, a Coerver-
foglalkozásokon is, ahol szorgalmasan 
tanulta a labdarúgás alapjait. 

Nincs titok: gyakorlás, gyakorlás, gya-
korlás és a befektetett munka megtérül!korlás és a befektetett munka megtérül!
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A délvidéki Zentán Ökrös 
Anti ezüstérmet szerzett. 
Örülhetnénk is ennek a szép 
eredménynek, de annyira 
azért nem. Két szép győzelem 
után Anti vezető állásból a 
vége előtt 5 másodperccel hi-
bázott, és második lett. Neki 
elsősorban magát, a félelmeit 
kellene legyőzni, de ez a leg-
nehezebb. Ha áttörik ez a gát, 
és át fog törni, minden meg-
változik. 

Kain Bence bronzérmes 

MAJDNEM 
MINDENBŐL EGY

lett Hajdúszoboszlón, a diák-
olimpia országos döntőjén. 
Annak fényében, hogy Ben-
cének Mogyoródon nincs 
kellő erejű ellenfele, a ko-
rosztályos válogatott edzésére 
nincs, aki elvigye, hatalmas 
eredmény. Birkózótudásával, 
képességével, erejével semmi 
probléma, a kellő intenzitású 
küzdőedzésekre lenne szük-
sége. De talán megoldódni 
látszik ez a probléma. Ígére-
tet kapott arra Bence, hogy 

benne, hogy innen is előre 
lép, ami már, ugye, érem! 

Kain Dominik a budapes-
ti U23 Magyar Bajnokságon 
negyedik helyezést ért el, ami 
annak fényében, hogy munka 
mellett nem igen jár edzésre, 
szép eredmény. 

Szeptember utolsó hétvégéjén három nagyon 
fontos versenyen is indultak birkózóink.

ezután �atal kora ellenére lá-
togathatja a felnőtt válogatott 
edzéseit, amit HÉV-vel köny-
nyedén elérhet. Ezután már 
csak rajta múlik. 

Ugyanitt Sallai Tomi élete 
legjobb birkózását nyújtva 
ötödik lett a 17 fős mezőny-
ben a diákolimpia országos 
döntőjében. Ez hatalmas 
eredmény Tomitól! Rengete-
get is tett ezért az elmúlt idő-
szakban, birkózásban, erőben 
nagyot fejlődött.  Bízzunk 

Sport

fodrozta, és heti 11 edzéssel 
vértezte fel magát a szegedi 
vb-re. A kemény felkészülés 
nemcsak �zikailag, de így 
mentálisan is meg-
erőltető volt számá-
ra, ráadásul köz-
vetlenül a vb előtti 
négy nappal vírusos 
gyomorrontása, láza 

amivel egyből a döntőbe kva-
li�kálták magukat. A döntő 
futamot tudatosan felépítve, 
az utolsó 200 m-en olyan haj-
rát produkáltak, hogy a csibé-
szes versenyzés a közvetítők 
szemében is derekas győze-
lemmé alakult át, a Szakács 

Botond–Samu Péter 
páros elsőként hasí-
totta át a célegyenest, 
és világbajnoki címet 
szereztek Magyaror-
szágnak.

Botondnak igazán „hosszú, 
forró nyara” volt, hiszen az 
ez évi belgrádi Európa-baj-
noki ezüstéreme, majd pedig 
a sikeres Magyar Bajnokság 
után számára az augusztus 
teljes egészében a kajak-kenu 
-válogatott dunavarsányi ed-
zőtáborában telt el. Míg más 
éppen nyaralt, ő a Duna vizét 

Lapáttal a világ tetején
Kajak 1000 m-es párosban világbajnok lett a mo-
gyoródi Szakács Botond és Samu Péter.

miatt el kellett hagynia a válo-
gatott edzőtáborát. Hazatérve 
Mogyoródra Botond gyorsan 
felépült, és a szegedi vb első 
napján rendezett előfutamot 
olyan, tévés közvetítő által 
„csibészes”-nek titulált meg-
nyugtató előnnyel nyerték, 
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Amennyiben  kérdése van a népszámlálással kapcsolatban, azt felteheti 
a mogyorod@mogyorod.hu e-mail címen, illetve a 06-30/663-9803 
telefonszámon. 

 

Tisztelt Mogyoródi Lakosság! 
A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon a 2022. október 1-jén fennálló állapot 
alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép-, és lakásszámlálást tart.  

A népszámlálás hazánk legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A 
népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg a jövőnket, megbízható alapot 
nyújtanak az országunkat, a településeinket és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő 
legfontosabb döntések előkészítéséhez. 

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely 
három időszakra tagolódik: 

1. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban 
az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási 
kérdőíveket; a KSH az ehhez szükséges belépési kódokat postai úton küldi ki minden háztartás 
részére. Az értesítő címzése nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért nyomatékosan kérjük a 
tisztelt Lakosságot: gondoskodjanak arról, hogy a házszámok jól látható helyen és állapotban 
legyenek kihelyezve az ingatlanokon. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 22/2007. 
(XII.03.) rendelete is szabályozza ezt, az alábbi pontjaiban: 4. § (1) Az utcában az ingatlanokat, 
épületeket ... a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. 7. § (2) Az épület 
tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy elavult házszámtáblát.  

2. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi 
terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok 
közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető. A számlálóbiztosok felkeresnek 
mindenkit az otthonában, aki nem teljesítette online a kérdőívek kitöltését. A számlálóbiztosok 
hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek, kérjük, hogy győződjenek meg ennek meglétéről, 
mielőtt bárkit beengednének az otthonukba. Kérjük szíves együttműködésüket a népszámlálás 
sikeres lebonyolításának érdekében! 

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási 
időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik sem 
az internetes önkitöltés, sem a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették 
adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell 
jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (Jegyző) a Polgármesteri Hivatalban, akinek 
gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is. 

Kérjük a tisztelt Lakosság közreműködését a kötelezően felveendő adatok megadásában 
az internetes önkitöltés által, illetve ennek elmulasztása esetén a számlálóbiztosok részére, 
hiszen a népszámlálás megtagadása 2016. évi CLV. törvény 17. pontjának 32. § (2 )alapján 
az alábbi szankciókat vonhatja mega után:” A közigazgatási bírság összege természetes 
személy esetében 200 000 forintig,.. terjedhet..” 

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok 
összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a 
válaszadók személyével. 




