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Nehéz évet hagyunk magunk mögött az idén. Bár az ország véleménye 
sok kérdésben megoszlik, ebben azért nagyjából mindenki egyetért. 

Az év elején még küzdöttünk a coviddal, majd februárban háború 
tört ki a szomszédunkban. Az első sokk után próbáltunk segíteni a menekül-
teknek: itt, Mogyoródon is több család talált menedéket, a gyerekek a Szent 
László Általános Iskolába jártak, ahol jótékonysági koncert is szerveződött a 
megsegítésükre. 

A nyár derekára már a saját bőrünkön is éreztük a változást. Egyre többet 
hagyunk ott bevásárláskor a boltban, egyes termékek ára a kétszeresére növe-
kedett, az olyan egyszerű ételek, mint a túrós tészta vagy a bableves mostanra 
luxussá váltak, és az áremelkedésnek még messze nincs vége. A forint romlása 
miatt a külföldről érkező termékekhez is drágábban jutunk hozzá, legyen szó 
akár egy sportcipőről, vagy egy porszívóról. 

A kormány egy ideig ársapkákkal próbálta segíteni a embereket, ez azonban egyrészt nem tud 
minden termékre vonatkozni, másrészt nem lehet időtlen időkig fenntartani. Ősztől a villanyért és 
a gázért fizet jelentősen többet minden vállalkozás, és azok a magánszemélyek is, akik az átlagnál 
többet használnak, az üzemanyagokért pedig decembertől a mindenkinek piaci árat kell fizetnie. 
Mindeközben a bérek és fizetések maradnak a régiek. 

Nehéz idők ezek.
És mégis, annak ellenére, hogy egyre többe kerül az élet minden családnak, Mogyoródon még 

mindig nagy sikere van a jótékonysági kezdeményezéseknek, sokan vannak olyanok, akik szeret-
nének segíteni a náluk nehezebb sorsúaknak. Akkor is, ha most épp aktuálisan nekik is kevesebb 
van. Ezt bizonyítja a TÖK-FÉNY-EST összegyűlt 300 ezer forintnyi adomány, a Mézeskalácsfalu és 
a Klastrom Advent kiemelkedő népszerűsége. 

Hiszem, hogy az ilyen nehéz időket könnyebben lehet átvészelni, ha az ember része egy erős és 
megtartó közösségnek, amibe ő is belead, és ha szüksége van rá, akkor ki tud venni belőle. Mogyo-
ród pedig, bár nyilván vannak itt is konfliktusok és feszültségek, de képes egy ilyen közösség lenni, 
egy szigetet alkotni, ahol az ember úgy érezheti: megállt az idő. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott ünnepeket és boldog új évet mindenkinek!

Herczku Nóra
főszerkesztő

MOGYORÓD

Megállt az idő?
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A hónap témája

Egyházi események

A Klastrom Adventet hagyo-
mányteremtő céllal hozta 
létre 2021-ben a Mogyoródi 
Testvértelepülési Egyesület, 
fő célja, hogy úgy segítsen a 
mogyoródi rászoruló csalá-
dokon, hogy mellette színvo-
nalas programokat adjon a 
közösségnek. Tavaly 10 nehéz 
körülmények között élő csalá-
don tudtak segíteni családon-
ként 100 000 forint értékű cso-
maggal. Idén is ugyanennyi 
rászoruló     támogatását tűz-
ték ki célul, akiknek karácsony 
előtt a tavalyihoz hasonlóan 
tartós élelmiszert, tisztítósze-
reket, tisztálkodási szereket, 
valamint játékcsomagokat 
vá sárolnak, amit karácsonyig 

a védőnők segítségével el is 
visznek az érintettekhez.

Jótékony 
kézművesedés
– Minden adventi szomba-
ton kézműves foglalkozáso-
kat szervezünk a Kamarás 
Klastrom House-ban, ahova 
3 500 forintért lehet támoga-
tói jegyet vásárolni. Ezekre 
az eseményekre meghívunk 
10 rászoruló gyermeket is – 
fejtegette Kamarás Tamás. 
– Aki nem tud eljönni, és 
mégis segítene, az a Mogyo-
ródi Testvértelepülési Egye-
sület 10700196-73872571-
51100005-os számlaszámára 
juttathatja el az adományát.

▶   December 11-én és 18-án 8.30-kor adventi 
ünnepi istentisztelet.

▶   December 24-én 14.30-kor szentestei ünnepi 
istentisztelet a gyermekek és fiatalok szolgála-
tával. 

▶   December 25-én 8.30-kor, karácsony első nap-
ján, ünnepi istentisztelet úrvacsorával.

▶   December 26-án 8.30-kor, ünnepet záró isten-
tisztelet.

▶   December 31-én, az év utolsó napján 15.30-kor 
évet záró istentisztelet.

▶  Január 1-én, vasárnap 8.30-kor, új évet nyitó 
istentisztelet.

Áldott karácsonyi ünnepet 
minden jóakaratú embernek!

▶  December 17-én 14.00–19.00 
és 18-án 8.00–19.00 óra 
között jöhetnek a kántor-
ostyáért azok a családok,  
akik igényeltek.

▶  December 24-én 15.30-kor  
Pásztorjáték a templomban 
0.00-kor Éjféli szentmise.

▶  December 25-én és 26-án 
8.30-kor és 10.30-kor lesz dél-
előtti karácsonyi szentmise.

▶  December 31-én 18.00-kor 
év végi hálaadó szentmise.

▶  Január 1. vasárnapi miserend 
8.30, 10.30, 18.00-kor is lesz 
szentmise. 

Református alkalmak Evangélikus alkalmak
A Mogyoródi Református Gyülekezet temp-
lomában (Mogyoród, Zsák u. 8.) karácsony 
ünnep körében a következő időpontokban 
lesznek az istentiszteleti alkalmak:

Katolikus karácsony
Karácsonyi programok a Mo-
gyoródi Szent Mihály Főangyal 
Templomban.

Advent Mogyoródon

▶   December 15. 17.00-kor Advent esti isten-
tisztelet

▶   December 18. 9.30-kor Advent 4. vasárnap 
istentisztelet

▶   December 24. 17.00-kor Szentestei isten-
tisztelet

▶   December 25. 9.30-kor Karácsony ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet

▶   December 26. 9.30-kor Karácsony másodna-
pi istentisztelet

▶   December 31. 18.00-kor Óév esti istentiszte-
let – Gyertyagyújtással megköszönjük meg-
keresztelt gyermekeinket, és hálát adunk 
azokért, akiket hazahívott istenünk

▶   Január 1. 18.00-kor Újévi istentisztelet
▶   Január 6. 16.00-kor Vízkereszt ünnepi isten-

tisztelet.
Az adventi vasárnapok istentiszteletei után 

templomainknál is gyertyát gyújtunk. Minden 
alkalommal szeretettel várjuk Testvéreinket!

Ez az év is bővelkedik karácsonyváró programokban, civil kezde-
ményezésekben. A Klastrom Advent nem csak kézműves foglalko-

zásokkal várja a falu apraját-nagyját, de itt látható a mogyoródi 
Mézeskalácsfalu és a karácsonyi terepasztal is. A Faluházban pedig 

Tulkovicsné Tóth Krisztina angyalai csodálhatók meg.
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HIRDETÉS

Ez évben újdonságként be-
ton legóékszert, marcipán-
díszt, virágdekorációt és 
paracord fonaldíszt készítet-
tek a gyerekek, emellett volt 
még csillámtetoválás, agyag-
gyúrás, filcmézeskalács-ké-
szítés, hajfonás, hajdíszítés és 
számos más kreatív foglalko-
zás. Az adventi manósarok-
ban a gyerekek színezhettek, 
adventi, karácsonyi regéket és 
meséket hallgathattak. 

Mézeskalácsfalu
A Klastrom Adventről nem 
hiányozhatott az igazi kará-
csonyi hangulatot varázsló 
Mézeskalácsfalu sem, amelyet 
Juhász Éva Leopoldina (Poldy 
műhely) szervezett. 

– Idén huszonegy jelent-
kező sütött mézeseket, köz-
tük egy hét éves testvérpár, 
Mónok Lili és Ádám. A házi-

kók, a templom és a betlehem 
mellett egy mogyoródi sarkot 
is építettünk, a kilátóval és egy 
HÉV-szerelvénnyel. Ezekre 
majd licitálni lehet – fejtegette 
Juhász Éva Leopoldina.

A mézeskalács remekmű-
vek ugyanis december 17-ig 
csodálhatóak meg, ezután el-
adják őket, és a befolyt összeg 
is felajánlásra kerül a Klast-
rom Advent programjában tá-
mogatott családok részére. 

Karácsonyi terepasztal
Idén először már karácsonyi 
minifalu-kiállítás is várta a 
látogatókat. Kamarás Tamás 
készített egy terepasztalt, 
amelyhez Kurfis Magyar Éva 
is csatlakozott egy 2,7 méter 
hosszú, gyönyörű alkotással, 
illetve Zachár Zsolt házai is 
láthatóak voltak. Jövőre még 
nagyobb kiállítást terveznek. 

Advent Mogyoródon

Angyalkiállítás 
a Faluházban
Tulkovicsné Tóth Krisztina 
hangulatos kiállítást rende-

zett a Fa-
lu h á z b an 
több mint 
200 angya-
lából és a 
m e l l é j ü k 
é r k e z e t t 
vendég an-
gyalokból. 

A kiállítást december 10-én 
nyitották meg, és az utolsó 
két adventi hétvégén lehet 
megtekinteni 10 óra után.
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411/2022. (X. 24.) A turisztikai attrakciók (Szent László 
Tanösvény, Szent László Kilátó-kápolna, Természetes Ener-
giaállomás, Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, 
Mezítlábas ösvény) üzemeltetésére vonatkozó feladatellátási 
szerződést jóváhagyták.

412/2022. (X. 24.) Elfogadták a Mogyoród Településüze-
meltető Nonprofit Kft. 2022. első félévi beszámolóját azzal 
a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető  minden hónapban je-
lezze az általa működtetett intézmények rezsi költségeinek 
alakulását, és konkretizálja az üzemeltetési takarékossággal 
kapcsolatos intézkedéseket.

413/2022. (X. 24.) Elfogadták a Mogyoród Településüzemel-
tető Nonprofit Kft. 2022-es évre szóló Üzleti tervének mó-
dosítását.

414/2022. (X. 24.) Nem támogatták az új művelődési ház 
megépítésének forrásbiztosításához a 260 millió forintos hi-
tel megújítását, felmondták a szerződést.

415/2022. (X. 24.) Módosításokat és átcsoportosításokat esz-
közöltek a 2022. évi költségvetésen.

416/2022. (X. 24.) Kidolgozzák a településkép védelméről 
szóló 26/2017 (XII. 28.) rendelet módosítását, a Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 16/2017 (IX. 18.) számú önkormányzati 
rendeletének módosítását követően. 

417/2022. (X. 24.) Lakossági észrevételek alapján felülvizs-
gálják a változtatási tilalomról szóló 8/2022. (V. 9.) önkor-
mányzati rendeletet, és az eredeti célokat megtartva úgy 
módosítják, hogy a helyi lakosság érdekei a lehető legkisebb 
mértékben sérüljenek. 

októberben és nove mberben
Ötször ülésezett két hónap alatt a képviselő-testület, és olyan fontos kérdésekről döntöttek, mint 
a 75 éven felüliek települési támogatása, vagy az idősek nappali ellátásának biztosítása. Megkö-
tötték a TOP Plusz pályázatokhoz szükséges szerződéseket, és felemelték az építmény-adó, vala-
mint a belterületbe vonáskor fizetendő önkéntes hozzájárulás összegét is.

419/2022. (X. 24.) Kiegészítették a változtatási tilalomról 
szóló 8/2022. (V. 9.) rendeletet.

421/2022. (XI. 3.) A Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft. részére  további hárommillió forint összeget biz-
tosítottak útépítésre.

422/2022. (XI. 3.) A Jégvirág utca, valamint a Borsó utca teljes 
hosszának úttervezési munkáinak megkezdéséhez engedélyes 
és kiviteli szerződést kötnek a MeVITo Mérnökiroda Kft.-vel.

423/2022. (XI. 3.) Módosították a változtatási tilalomról szó-
ló 8/2022. (V. 9.) önkormányzati rendeletet.

424/2022. (XI. 3.) 2027. augusztus 15. dátumra módosították 
a vezetői megbízás lejártának időpontját a Pillangós Óvoda 
vezetői pályázatáról szóló határozatban.

425/2022. (XI. 3.) A 75. életévét betöltött 419 állandó mogyo-
ródi lakos az Edenred Magyarország Kft.-től beszerzendő 
utalvány formájában, egységesen 10 ezer forint utalvány/fő 
összegben, települési támogatást kap. (Az utalványok kihor-
dása megkezdődött, kérdés esetén: 06-30-327-0820.) 

426/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek Lukács 
Lászlóval a „Mogyoród Pisokmáj településrész csapadékvíz 
elvezetése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00048 
azonosító számú támogatott projektjéhez kapcsolódó pro-
jektmenedzsment feladatok ellátására.

427/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek a Tem-
po-Consulting Kft.-vel a „Mogyoród Pisokmáj település-
rész csapadékvíz elvezetése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
PT1-2022-00048 azonosító számú támogatott projektjéhez 
kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.

Önkormányzati hírek

Határo zatok 



7

októberben és nove mberben 434/2022. (XI. 3.) Támogatták a Gesztenyés Tagóvoda udva-
rán található motoros polgári védelmi sziréna javítását. 

435/2022. (XI. 3.) A Galamb utca 22. szám alatt található, 765 
m2 alapterületű, külterületi, „zártkerti művelés alól kivett” 
művelés ágú önkormányzati tulajdonú ingatlant továbbra is 
bérbe kívánják adni, a bérleti díjat módosították.

436/2022. (XI. 3.) A Kamiker Papíripari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel a 2022. december 31-i véghatáridővel 
kötött bérleti szerződést a szerződés lejártával nem kívánják 
meghosszabbítani, az eddig ott tárolt dokumentumok és esz-
közök elhelyezésére a volt tsz-iroda üres helyiségeit jelölték 
ki.

437/2022. (XI. 3.) A település segítésére kötelezően jelentke-
ző önkormányzati költségekhez történő önkéntes hozzájáru-
lás jogcímén a hozzájárulás mértékét 6 000 forint/m², mind-
összesen 11 184 000 forint összegben fogadták el.

438/2022. (XI. 3.) Hozzájárultak, hogy a Mogyoród, 0180/52 
(1 864 m2), a helyi építési szabályzat szerint jelenleg Lke6 épí-
tési övezetben tartozó, „szántó és gazdasági épület” művelési 
ágú ingatlan belterületi telekké alakuljon; 

439/2022. (XI. 3.) A Bocskai útról nyíló, 2685 helyrajzi szá-
mú, zártkerti „kivett kert” művelési ágú, 684 m2 nagyságú, 
Morvai Ilona tulajdonos (1/1 tulajdoni hányad) által felkí-
nált ingatlant meg kívánják vásárolni.

440/2022. (XI. 3.) Az Emelkedő utca 9-11. szám alatt található 
belterületi, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1736 m2 
nagyságú ingatlanból, 84 m2 nagyságú területet kivett helyi 
közútnak 1 300 000 forint felajánlott ár helyett a tulajdonos ál-
tal 3 000 000 forint igényelt áron nem kívánják megvásárolni.

441/2022. (XI. 3.) Mogyoród kilép a Magyarországi Telepü-
lések Közvilágítási Közhasznú Egyesületből.

428/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek az Ex-
pertus Project Kft.-vel a „Mogyoród Pisokmáj település-
rész csapadékvíz elvezetése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
PT1-2022-00048 azonosító számú támogatott projektjéhez 
kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának ellátására.

429/2022. (XI. 3.) Felhatalmazták a polgármestert a „Mo-
gyoród Pisokmáj településrész csapadékvíz elvezetése” című, 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00048 azonosító számú 
támogatott projektjéhez kapcsolódó ajánlatkéréseket foly-
tasson le a tervezői és a „Mogyoród Nagyközség Integrált 
Települési Vízgazdálkodási Terv” elkészítésére szóló tevé-
kenységekre.

430/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek Lukács 
Lászlóval a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.-
nek „Sportlétesítmények fejlesztése Mogyoródon” című, 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 azonosító számú 
támogatott projektjéhez kapcsolódó projektmenedzsment 
feladatok ellátására.

431/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek a Tempo-
Consulting Kft.-vel a Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft.-nek „Sportlétesítmények fejlesztése Mogyoródon” 
című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 azonosító 
számú támogatott projektjéhez kapcsolódó éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat elkészítésére.

432/2022. (XI. 3.) Megbízási szerződést kötöttek az Expertus 
Project Kft.-vel a Mogyoród Településüzemeltető Nonpro-
fit Kft.-nek „Sportlétesítmények fejlesztése Mogyoródon” 
című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 azonosító 
számú támogatott projektjéhez kapcsolódó kötelező nyilvá-
nosság biztosításának ellátására.

433/2022. (XI. 3.) A vérvételi szolgáltatás nyújtására az ön-
kormányzat, Nagy-Gyulay Annamária vállalkozó és Dr. Hé-
zinger Lajos háziorvos között létrejött szerződés vállalkozási 
díjának összegét módosították.

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

Határo zatok 
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442/2022 .(XI. 3.) Mészáros Tamás, Mészáros–Dancsó Adri-
enn Dorka, valamint Szidarovszky Ferenc mogyoródi egye-
sület alapítók részére a „Mogyoródi” megjelölést, illetve név-
használatot engedélyezték. 

443/2022. (XI. 3.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022-
2027 tervezetét a következő testületi ülésig véleményezik, a 
Programban érintett partnerektől beérkezett javaslatokkal 
módosítják, illetve kiegészítik, és a 2022. novemberi testületi 
ülésen elfogadásra ismét napirendre veszik.

444/2022. (XI. 3.) Elfogadták a Pest Megyei Kormányhivatal-
lal 2017 július 1. napjától a Hungaroring út 2/A szám alatti 
irodahelyiségben közszolgáltatás nyújtására kötött megálla-
podás megszüntetését.

445/2022. (XI. 3.) Kérték, hogy a 058/9 és a 058/10 hely-
rajzi számú ingatlanok belterületbe vonására vonatkozó 
299/2021.(X.11.) döntésének a Pénzügyi Bizottság a Képvi-
selő-testület következő ülésére vizsgálja meg, hogy megtör-
tént-e a végrehajtása és minden egyes határozatban foglalt 
döntés végrehajtódott-e.

450/2022. (XI. 9.) Vis maior támogatás címen támogatási 
igényt nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz a Rózsa u. 12-
22. mögötti 1114. helyrajzi számú partfal omlás helyreállítá-
sa érdekében.

451/2022. (XI. 9.) Lakossági panaszok kapcsán az önkor-
mányzat ezentúl önként vállalt feladatként gondoskodik a 
belterületi vadászat megszervezéséről Mogyoródon a belte-
rületi ingatlanokon és a belterületi közterületeken megjele-
nő vaddisznók, rókák, egyéb vadászható állatok által okozott 
vadkár csökkentése érdekében.

453/2022. (XI. 28.) A Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde intéz-
ményvezetőjének Pintér Krisztina veresegyházi lakost nevezték 
ki. A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2022. december 
1. napjától 2027. november 30. napjáig terjedő 5 évre szól.

456/2022. (XI. 28.) Meghosszabbították a következő határo-
zatok végrehajtási határidejét: 519/2016. (XI. 23.), 475/2017. 
(X. 25.), 126/2019. (II. 27.), 61/2022. (II. 28.).

457/2022. (XI. 28.) A lefolytatott Általános felhasználási célú 
földgáz energia beszerzésére az egyedüli érvényes ajánlatot 

az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette, ezért vele köt-
nek szerződést, amely szerint 5,49 EUR/MWh áron veszik 
majd a gázt.

458/2022. (XI. 28.) A 75. évet betöltött személyeknek bizto-
sított 2021. évi utalványokból megmaradt 51 db, egyenként 
10 000 forintos utalványt a Mogyoródi Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat részére adják át, hogy azokból a rászorulók 
részére élelmiszereket, egyéb, a rászorulók részére kiosztható 
készleteket vásároljon, amelyekre az utalványok beválthatóak.

459/2022. (XI. 28.) A 2020. december 31-ig termelőszövet-
kezeti földhasználati joggal érintett, önálló helyrajzi számon 
nyilvántartott, az előterjesztés melléklete szerinti utakat térí-
tés mentesen átveszik a Magyar Államtól.

460/2022. (XI. 28.) Elutasították a település segítésére kö-
telezően jelentkező önkormányzati költségekhez történő 
önkéntes hozzájárulás jogcímén a felajánlott 6 948 000 
forintot.

461/2022. (XI. 28.) Elutasították a Mogyoród, 0183/58 (ki-
vett közforgalom elől elzárt magánút művelési ágú, 141 m2 
nagyságú), 0183/60 (kivett közforgalom elől elzárt magánút 
művelési ágú, 304 m2 nagyságú), 0183/61 (legelő művelési 
ágú, 713 m2 nagyságú), a helyi építési szabályzat szerint je-
lenleg Vt1 építési övezetbe tartozó ingatlanok belterületbe 
vonását.

462/2022. (XI. 28.) Biztosítani kívánják az idősek nappali 
ellátását 2023. évben a Dr. Kamarás József Egészségház alsó 
szintjén történő működtetéssel, a Mogyoródi Család– és 
Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe utalva.

465/2022. (XI. 28.) Elfogadták a Mogyoród Turisztikai és Te-
lepülésfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terv koncepcióját.

466/2022. (XI. 28.) A Mogyoród Nonprofit Kft. 2023. évi üz-
leti terve 15%-os béremeléssel került tervezésre.

467/2022. (XI. 28.) Felkérték a Mogyoród Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a 2023. évi üzleti tervét 2023. február 28. 
napjáig terjessze be elfogadásra a képviselő-testület elé, va-
lamint az elfogadott üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási 
szerződést polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Önkormányzati hírek
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489/2022. (XII. 1.) Elfogadták a Mogyoródi Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását.

490/2022. (XII. 1.) Elfogadták a Mogyoródi Napraforgó Böl-
csőde Alapító Okiratának módosítását, és elfogadták az in-
tézmény Alapító Okiratát.

491/2022. (XII. 1.) Elfogadták a Mogyoródi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását és Ala-
pító Okiratát.

492/2022. (XII. 1.) Hozzájárultak, hogy a Juhász Jácint Mű-
velődési Ház-Könyvtár törzskönyvi nyilvántartás kiegészül-
jön a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej-
lesztés kormányzati funkcióval.

493/2022. (XII. 1.) Az önkormányzat megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy hogyan tudna lakhatási támogatást bizto-
sítani a Mogyoródra érkező pedagógusoknak, ennek érdeké-
ben megkeresi az érintett intézmények vezetőit. 

468/2022.(XI.28.) A Mogyoród Nonprofit Kft. dolgozóinak 
(kivéve az ügyvezetők) 2022-es évben történő jutalmazására 
11 176 106 forint keretösszeget biztosítottak a kft. bérmarad-
ványa terhére.

469/2022. (XI. 28.) A Mogyoród Turisztikai és Településfej-
lesztő Kft. alkalmazottjainak a 2022. évi munkáját megkö-
szönve és elismerve, Bognár Barnabás turisztikai szervező a 
munkavállaló jutalmazására 1 havi bérnek, Benkó Norbert 
Sándor rendezvényszervező és Lajkó Sándor gondnok mun-
kavállalóknak ½ havi munkabérnek, illetve járuléknak meg-
felelő összeget biztosítottak.

471/2022. (XI. 28.) Támogatták az önkormányzat és intéz-
ményei bérmaradványának jutalom kifizetésre történő fel-
használását 1/2 havi bértömegnek megfelelő keretösszegig.

478/2022. (XI. 28.) 2023. január 1-jei hatállyal az építmény-
adó mértékét a gazdasági célú épület esetében 700 Ft/m²-ről 
1000 Ft/m²-re, a kiemelt övezetben található épület esetén 
pedig – az előterjesztés határozati javaslata szerinti mértéket 
elfogadva – 1400 Ft/m²-ről 2190 Ft/m²-re emelik.

481/2022. (XII. 1.) Az önkormányzat kötelező feladatellátá-
sának biztosításáig, legkésőbb 2023 december 31-ig, a Köz-
ponti Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött Megbízási Szerző-
dést jóváhagyták.

482/2022. (XII. 1.) Elfogadták a 2022-2027 időszakra szóló 
új Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

483/2022. (XII. 1.) Elfogadták Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét.

487/2022. (XII. 1.) Kiegészítették a HÉSZ szöveges részét a 
következő rendelkezéssel: „Oldalhatáros beépítésű övezet-
ben már jellemzően beépült, kialakult telekstruktúrával ren-
delkező területen lévő meglévő telek kizárólag a Szabályozá-
si Terven kötelező szabályozási vonallal jelölt útszabályozás 
miatt az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek teljesülé-
se nélkül is megosztható.”

488/2022. (XII. 1.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
törzskönyvi nyilvántartás kiegészül a “104031 Gyermekek 
bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kor-
mányzati funkcióval.

HIRDETÉS
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szíroztunk. Folyamatosan 
rengeteg terv készül, töltjük 
fel a fiókokat, hogy ha megje-
lenik egy pályázat, akkor ide-
jében tudjunk lépni. 
– Mennyire viselte meg a 
háború, és a nyomában 
járó infláció és energiavál-
ság Mogyoródot?
– Az önkormányzat gazdál-
kodását egyáltalán nem érin-
ti, abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy folya-
matosan növekszik a bevéte-
lünk. Néhány év alatt meg-
háromszorozódott a helyi 
vállalkozások száma, a tőlük 
befolyt adóknak is köszön-
hető, hogy évről évre ma-
rad tartalékunk. Az energiá-
ért persze nekünk is többet 
kell fizetnünk, de az önkor-
mányzat által üzemeltetett 

– Milyen volt a 2022-es év?
– Ez nem egy megszokott 
év volt, sok minden válto-
zott. Alighogy véget ért a 
covid, elkezdődött a háború, 
és mondhatni cseberből ve-
derbe kerültünk. Ettől füg-
getlenül Mogyoród nem zárt 
rossz évet, két pályázatot is 
elnyertünk, és továbbiak elő-
készítése is folyamatban van. 
– Melyek a legfontosabb 
eredmények?
– Az év a bölcsőde befejezé-
sével kezdődött, ami ráadá-
sul már most tele van, pedig 
a tervezéskor még tartottam 
tőle, hogy nem lesz elég je-
lentkező. Szerencsére azon-
ban van hely tovább bővülni, 
ha szükség lesz rá. Nyárra pe-
dig elkészült a kilátó, amelyet 
a VEKOP pályázatból finan-

épületek többsége energiata-
karékos, és megújuló energi-
ákat is használ. A napelemek 
elszámolásának megváltoz-
tatása minket is rosszul érin-
tett, eddig gyakorlatilag nem 
volt áramszámlánk, mostan-
tól egészen biztosan lesz. A 
legnagyobb gázfogyasztónk 
a közös épületben találha-
tó iskola és Grosics Gyu-
la Sportcsarnok, itt tízszeres 
összegű gázszámlára számí-
tunk. A fűtést azonban sehol 
sem csavartuk lejjebb, pedig 
az iskolát illetően a KLIK ki-
fejezetten utasított erre. Mi-
vel azonban közös kazánt 
használ az iskola és a sport-
csarnok, ezt a kérést nem 
tudtuk teljesíteni.
– Felmerült, hogy a falu 
másik sportlétesítménye, 

az Ober János Sportcent-
rum üzemeltetését magán-
kézbe adják…
– Igen, a Mogyoród FC ter-
jesztett be még tavaly tavasz-
szal kérelmet, és én támogat-
tam a gondolatot. Ez ugyanis 
nem kötelező önkormányzati 
feladat, mégis 2013 óta fizet-
jük, pedig kizárólag a két fo-
cicsapat, a Mogyoród FC és 
a Mogyoród KSK használja 
a pályát, csak úgy nem lehet 
felmenni rá rúgni a bőrt. Jó 
ötletnek tartom, hogy maga 
a sportcentrum marad a mi 
tulajdonunkban, a számláit 
pedig más fizeti majd: az, aki 
használja. Nem kevés ösz-
szegről beszélünk, évi 24 mil-
lió forintba kerül a fenntar-
tása, és sötétedés utáni kivi-
lágítása. Ebben benne van a 

Önkormányzati hírek

Hogyan látja a polgármester Mogyoród el-
múlt és következő évét, mi a véleménye az in-
tézményvezetők távozásáról, és mit gondol az 
Ober János Sportcentrum üzemeltetéséről? Kiderül 
az idei évzáró interjúnkból.

Interjú 
Paulovics 
Gézával
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Nonprofit Kft. vállalati kö-
zös költségeinek 19 százalé-
ka is, ők azok ugyanis, akik 
karban tartják a pályát. A leg-
utóbbi zárt testületi ülésen az 
előterjesztő végül visszavon-
ta a kérelmet. A kérdés ezzel 
nincs megoldva, emiatt kö-
zös egyeztetést tervezek a két 
csapattal a jövőről.
– Ebben az évben több in-
tézmény éléről is távozott 
a vezető. Miért?
– Mindegyik távozásnak 
nyomós oka volt. A műve-
lődési ház vezetője például 
nem vezette precízen a nyil-
vántartást a könyvtárban ta-
lálható könyvekről, ami mi-
att egy pályázati elszámolás 
során 3,2 millió forintra bün-
tették az önkormányzatot. 
A posztja most nincs betölt-
ve, amíg nem épül meg az új 
művelődési ház, addig a Mo-
gyoród Turisztikai Kft. szer-
vezi a programokat. A Pil-
langós Óvoda vezetőjével a 
vezetői attitűdje miatt voltak 
súrlódásaim, ő amiatt mon-
dott fel, mert nem hosszab-
bítottuk meg automatikusan 
a pozíciójában, hanem új pá-
lyázatot írtunk ki rá. A böl-
csőde vezetője nagy csalódás 
volt számomra, ő volt ugyan-
is a szakmai tanácsadóm az 
intézmény építése során. Az 
utolsó pillanatban derült ki, 
hogy a játszóudvar kisebb, 
mint ami az előírásban van, 
így kis híján nem kaptunk 
működési engedélyt, emellett 
a 280 milliós pályázati támo-
gatást is vissza kellett volna fi-
zetni. Szerencsére megoldot-

tuk a problémát, a vezető vi-
szont beadta a felmondását. 
A főépítészünk sem hosszab-
bította meg a szerződését, ő 
korábban olyan döntéseket 
hozott, amelyek a befektetők 
érdekeit szolgálták a falu ér-
deke helyett.
– A testületi üléseken sok-
szor feszült a hangulat, és 
ilyen-olyan fórumokon önt 
is érik támadások. Mit szól 
ehhez?
– A testület még csak most 
szokja egymást, a megvá-
lasztásunk után ugyanis ki-
tört a covid, és csaknem két 
évig nem találkoztunk. Bár-
milyen furcsa, ilyenkor ter-
mészetesek ezek a csörték. 
Azt is természetesnek tar-
tom, hogy a személyemet tá-
madások érik, aki ilyen po-
zíciót vállal, az ezt is vállal-
ja vele együtt. Nagy hibám, 
hogy nem vagyok irányítha-
tó, és nem vagyok sem lekö-
telezettje, sem barátja senki-
nek. Emiatt érnek támadá-
sok, akár még durvább rá-
galmazások is. Én azonban 
nem rohangálok miattuk a 
bíróságra, mert engem öt-
évente a választók ítélnek 
meg, azzal, hogy újra rám 
voksolnak-e, vagy sem.
– Mi az, ami polgármester-
ként épp most foglalkoz-
tatja?
– Jelenleg folyik a közleke-
dési koncepció kialakítása, 
amely az országos mobilitá-
si program keretében törté-
nik. Ez azt kutatja, hogy ho-
gyan lehet minél több la-
kost ráterelni az autóhaszná-

lat helyett a tömegközleke-
désre. Mogyoródon decem-
ber 30-ra készül el egy szak-
mai elemzés, amelynek bi-
zonyos részleteit már most 
ismertették velünk. Sok az 
autó Mogyoródon, és a lako-
sok gyakran használják rövi-
debb utakra is. Például az is-
kola környékén reggel fél óra 
alatt 300 autó fordul meg, te-
hát a 358 tanulóból csak 58 
érkezik gyalogosan. Ezen jó 
lenne változtatni, hogy ho-
gyan, azt majd a jövő évben 
kell megtervezni.
– Mik a tervei a jövő évre?
– A közlekedési koncepció 
kialakítása mellett minden-
képpen nagy hangsúlyt sze-
retnék fektetni az új műve-
lődési ház tervezésére. Emel-

lett meg fog épülni az elnyert 
pályázatból Pisokmáj vízel-
vezetése, és további utak és 
járdák felújítását is tervez-
zük. Új projektünk a novem-
beri testületi ülésen megsza-
vazott idősek nappali ellá-
tásának megszervezése. A 
2023-as költségvetés még 
nem készült el, olyan fon-
tos támpontok hiányoznak 
még, mint a fogyasztói árin-
dex és a minimálbér összege. 
Optimista vagyok, ugyanis 
több a forrás és az építkezés, 
mint eddig valaha, a takaré-
kos gazdálkodásnak megvan 
az eredménye. Ebben a biza-
kodó hangulatban szeretnék 
békés karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kíván-
ni mindenkinek!
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Advent második szombatján délelőtt tartotta az 
önkormányzat a 2022. évi közmeghallgatást a 
Grosics Gyula Sportcsarnok ebédlőjében.

Önkormányzati hírek

Közmeghallgatás
Elsőként az elmúlt évről és 
az elért eredményekről szá-
molt be Paulovics Géza pol-
gármester. 

Támogatások 
és beruházások
A számok tetszetősek: 1 154 
853 036 forint támogatást 
nyert el a település, amelyet 
115 563 346 forint önerővel 
egészített ki, és jelenleg is há-
rom pályázat vár elbírálásra: 
a József Attila utca felújításá-
ra 19 498 310 forintot, a TOP 
Plusz keretében a Borvirág, 
Vörösmarty, Borsó és Teme-

tő utca felújítására 250 millió 
forintot, a Rózsa utcai löszfal 
omlás helyrehozatalára pedig 
86 747 985 forintot igényelt az 
önkormányzat.

2022-ben önerőből való-
sult meg a Hangya Pince fel-
újítása, a Családsegítő tetejé-
nek megújulása és egy új szo-
ba kialakítása, a gyalogátkelő 
és a Borvirág utca I. ütemének 
megépítése, illetve a közbe-
szerzés alatt áll a Vörösmarty 
utca 205 méteres szakaszának 
felújítása.

A Kálvária felújítására 113 
millió forintot kaptak, ám 

a gazdasági helyzet miatt a 
kormány visszavonta a tá-
mogatás nagy részét, és csak 
azt a 9 286 300 forintot kapta 
meg az önkormányzat, amit 
a megvalósult tervezésre, a 
megvalósíthatósági tanul-
mányra és a közbeszerzési el-
járásra költött.

Vagyoni helyzet
A polgármester elmondta, 
hogy jelentősen növekedett 
az önkormányzat pénzeszkö-
ze, ami annak is köszönhető, 
hogy a tervezetthez képest 156 
százalékkal több adó folyt be. 
Külön kiemelte az építmény-
adót, amely 2021-ben 146 mil-
lió forintos bevételt jelentett, 
2022-ben pedig októberig 153 

millió forint folyt be a terve-
zett 136 millió forint helyett. 
A másik siker az iparűzési adó, 
amely 2021-ben 210 millió fo-
rint bevételt hozott, 2022-re 
150 millió forintot vártak, he-
lyette 316 millió érkezett be.

A lakosság évről évre 
egyenletes ütemben, átlago-
san 250 fővel növekszik, az át-
lagos életkor viszont csökken: 
amíg 2014-ben 57 év volt, 
most már csak 47. Az autók 
száma azonban drasztikusan 
növekszik: 2020-ban 14 500 
autó volt Mogyoródon, ami 
átlagosan lakosonként két jár-
művet jelent. Sokat is használ-
ják őket, legalábbis ez derül ki 
a most készülő, közlekedést 
elemző tanulmányból.
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HIRDETÉS

Kukukkhegyi 
buszmegálló
A képviselők közül szót kért 
Babják Gábor, aki elmond-
ta, hogy a Kukukkhegyen fo-
lyamatban van a buszmegál-
ló építése, amelyet a Max De-
sign Kft. finanszíroz, az ön-
kormányzat a koordinálásban 
segédkezik. A folyamat 1,5-2 
éve indult el, a megálló egy-
szer már elkészült, csak át kel-
lett alakítani a Volán kérésére. 
Most ezt teszteli a buszvállalat, 
és ha megfelel neki, akkor az 
új menetrendet és a költség-
keretet fel kell terjeszteniük 
az Innovációs és Technológi-
ai Minisztériumhoz (ITM), és 
ha ott elfogadják, akkor indul-
hat el a tényleges buszforga-
lom. Ez a képviselő szerint eb-
ben az évben egészen biztosan 
nem fog megtörténni.

Személyi változások
Kamarás Zsuzsanna felhív-

ta a figyelmét mindenki-
nek, hogy novembertől min-
den hónap első hétfőjén kép-
viselői fogadóórát tartanak, 
amelyre ezúton is hívják a la-
kosokat. Megvilágította a be-
ruházások egy másik olda-
lát is, mégpedig hogy a meg-
épített intézményeket fenn is 
kell tartani, a bölcsőde pél-
dául évi 60-70 millió forint-
jába kerül az önkormányzat-
nak. Az év értékelésénél fon-
tosnak tartotta megjegyezni, 
hogy 2022-ben három ön-
kormányzati intézmény ve-
zetője is távozott, és az általa 
vezetett Pénzügyi Bizottság is 
leváltásra került. 

Hutter József a pályázatok-
kal kapcsolatban megjegyez-
te, hogy a három beadott pá-
lyázatból kettőt fogadtak el, 
és pont a művelődési ház épí-
tésére nem jutott állami for-
rás, ami szerinte a legfonto-
sabb lenne. Javasolta, hogy 
legközelebb állítsanak fel pri-
oritási sorrendet.

Társasházak 
Mogyoródon
Dr. Szabó István a társashá-
zak építéséről, illetve az ezek-
re kiadott építési engedélyek-
ről szólt, szerinte a többlaká-
sos épületek elterjedése nem 
csak közlekedési, hanem szo-
ciológiai és társadalmi válto-
zásokat is hoz, és sokan van-
nak Mogyoródon, akik meg 
szeretnék őrizni a település 
eddigi arcát.

Az első kérdés is az építési 
szabályzattal és az elkövetke-
zendő építkezésekkel kapcso-

latban érkezett: Nagy György 
Richárd érdeklődött azzal 
kapcsolatban, hogy tényleg 
be fogják-e építeni 69 társas-
házi lakással az új Energiaál-
lomás és a Kilátó közti szán-
tóföldet. Egyben kérte, hogy 
építési tilalmat rendeljenek el 
a Somlyó és környékére.

– Tartozunk ennyivel az 
őseinknek és a környeze-
tünknek – fogalmazott.

Paulovics Géza azt vála-
szolta a felvetésre, hogy már 
régóta lehetőség van oda épí-
teni, és szerinte nem tudja 
Mogyoród elkerülni a társas-
házak épülését, mivel a meg-
emelkedett telekárak miatt 
most ezt tudják csak megen-
gedni maguknak az emberek.

Hutter József emlékezte-
tett: a november végi testüle-
ti ülésen két ellenszavazattal 
elutasították ennek a terület-
nek a belterületbe vételét.

Kurfis László borúsabban 
látja a helyzetet: szerinte a la-
kóházak meg fognak ott épül-
ni, egy 2017-es építési sza-
bályzatnak köszönhetően, 
amelyet még az előző testület 
fogadott el. Elmondta, hogy 
csak az idei évben a terület 
tulajdonosa, aki egyébként 
mogyoródi lakos, 100 építé-
si engedély kérelmet adott be, 
68+1 lakás a Somlyón, a többi 
pedig az öregfaluban épülne. 

Az idei HÉSZ-módosítások 
csak lassítani tudják a folya-
matot, megállítani nem.

Dr. Szabó József azonban 
úgy véli: ameddig van öt em-
ber, akik fékezik a folyamato-
kat, addig van remény.

Kemény szavak
A második kérdező Kapi-
tány Attila volt, aki nehezmé-
nyezte, hogy az önkormány-
zat nem válaszol a leveleire, a 
jegyző nem teljesíti a közér-
dekű adatigényléseit. Az épí-
tési szabályzat módosításá-
val kapcsolatban is kifejtette 
a véleményét, és több olyan 
jelzővel is illette a polgármes-
tert, amire a jegyző azt re-
agálta, hogy „ennek követ-
kezményei lesznek”. Felvetet-
te egy vizsgálóbizottság lét-
rehozását, amely elkülöní-
tené a polgármester és a tes-
tület döntéseit. Rákérdezett, 
hogyan épülhetett a Szadai 
úton, lakóházi környezetben 
egy fekete színű ipari épü-
let. Erre Kurfis László vála-
szolt: elmondta, hogy a tel-
ket a covid ideje alatt a pol-
gármester adta el a befektető-
nek 42 millió forintért, most 
azonban sikerült legalább egy 
olyan adórendeletet elfogad-
niuk, amely a lehető legtöbb 
adót sajtolja ki a tulajdonos-
ból.
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Szeptembertől Kátai Laura vezeti a Pillangós 
Óvodát, helyettese Urbán Gáborné Betti, a 
Gesztenyés Tagóvoda élén pedig Geigerné Kuti 
Erika áll.

ÚJ PEDAGÓGUSOK
AZ ÓVODA ÉLÉN

Mióta dolgoznak óvónő-
ként, és miért választot-
ták ezt a szakmát?
Kátai Laura: 2009 óta dol-
gozom óvodapedagógus-
ként, először a tanítói dip-
lomámat szereztem meg. 
Abban az időben még na-
gyon kevés szabad álláshely 
volt, így egy családi napkö-

ziben kezdtem dolgozni és 
ezzel párhuzamosan meg-
kezdtem az óvodapedagó-
giai tanulmányaimat is. 
Édesanyám is óvónő volt, és 
amikor pályaválasztásra ke-
rült sor, azt mondtam, hogy 
bármi, csak óvónéni nem sze-
retnék lenni. Az élet azonban 
hatalmas rendező, és azóta 

sem bántam meg, hogy ezt a 
hivatást választottam.
Urbán Gáborné Betti: 
A pedagógus pálya mellet-
ti elköteleződésem, már az 
általános iskolai éveim alatt 
körvonalazódott, a középis-
kolai évek alatt egyértelmű-
vé vált. Tudatosan készül-
tem a pedagógus pályára, 
tudtam, hogy gyerekekkel 
szeretnék foglalkozni.
Hogyan kerültek Mo-
gyoródra, hol dolgoztak 
eddig?

Kátai Laura: Fóton la-
kom, de évekig Dunake-
szin dolgoztam, szeptem-
berben a Gyöngyharmat 
Tagóvodából jöttem. Mo-
gyoródon főként átutaz-
tam, amikor a Jászságba 
mentem haza, de mindig 
rácsodálkoztam a környék 
szépségére. A nagyobb vá-
roshoz voltam szokva ed-
dig, viszont nagyon meg-
nyugtató, barátságos ez a 
közeg, hiszen én is faluban 
nőttem fel. 

Önkormányzati hírek
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ÚJ PEDAGÓGUSOK
Urbán Gáborné Betti: 
1989 óta élek Mogyoródon, 
a férjem mogyoródi szü-
letésű. 16 évet töltöttem a 
mogyoródi Laura Vicuna 
Katolikus  Óvodában, sok 
örömben és sok nehézség-
ben is volt részem, de ezek 
az évek határozták meg a 
személyiségemet, nem len-
nék ma az, aki vagyok. Itt is-
merkedtem meg Don Bosco 
pedagógiájával, meghatá-
rozó lett számomra, meg-
határozza a mindennapja-
imat. Az óvodapedagógus 
diploma megszerzése után 
a Gesztenyés Tagóvodába 
vezetett az utam, olyan óvo-
dapedagógus mellé, akivel 
már előtte is dolgoztam, aki 
mindvégig biztatott, inspi-
rált, erőt adott. Ő, aki igazi 
Ember, akivel valljuk, hogy 
csak önazonosan lehet a 
gyerekek között is élni. Itt 
indult az igazi óvodapeda-
gógusi pályám…
Az előző vezető távozása 
nagy port kavart a közös-
ségben. Hogyan fogadták 
önöket a szülők?
Kátai Laura: Amikor az 
óvodába kerültem, már nem 
érzékeltem a feszültséget, 
biztos ez annak is köszön-
hető volt, hogy szeptember 
12-től dolgozom itt. Őszin-
te leszek, engem mindenki 
nagyon kedvesen, nyitottan 
fogadott, akár szülőről, akár 
kollégáról legyen is szó. Az 

új vezető megjelenésével, 
azt gondolom, a bizony-
talanság érzése lett felszá-
molva, és nagyon remélem, 
hogy a továbbiakban is azt 
erősítjük a vezetőtársaim-
mal. 
Urbán Gáborné Betti: A 
változásoknak köszönhető-
en, az én és a „falu óvodá-
járól” való jövőképben nem 
kaptam megerősítést, elkö-
teleződést. Rövid emberi 
és szakmai kitekintő után, 
ígéretemet és az elkötelező-
dést megtartva, a „falu óvo-
dájának” emberi és szakmai 
megsegítését szem előtt 
tartva vállaltam el az óvo-
davezető-helyettességet.
Hogyan érzik magukat, 
mik az elmúlt fél év ta-
pasztalatai?
Kátai Laura: Nagyon jól 
érzem magam. Bizonyos 
időközönként azért is jó 
váltani, mert nagyobb rálá-
tásunk, kitekintésünk lesz 
a „szakmával” kapcsolat-
ban. Hozzá voltam szokva 
például a 26-28 fős óvodai 
csoportokhoz és nagyon 
jóleső érzés volt megtapasz-
talni azt a családias, támo-
gató közeget, ami ebben az 
óvodában van. De beszél-
hetnék például a megfelelő 
számú nevelő munkát se-
gítők (dajkák, pedagógiai 
asszisztensek) biztosításáról 
is. Köszönettel tartozunk 
ezért a fenntartónak. Mo-
gyoród Nagyközség Önkor-
mányzata ugyanis, azt gon-
dolom, hogy a szívén viseli 
az óvodás gyermekek sor-

sát azáltal, hogy megfelelő 
környezetet teremt mind a 
személyi feltételek, mind a 
tárgyi feltételek biztosítása 
terén. 
Urbán Gáborné Betti: 
Vezetői feladatra vállalkoz-
ni nekem annyit jelent, hogy 
hittel, alázattal, elkötelezett-
séggel, emberi tartással és 
szakmai tudással felvértez-
ve szolgáljak. A szülőkkel 
továbbra is a nyitott, együtt-
működő kapcsolatot tartom 
eredményesnek.
Milyen terveik vannak, 
mik azok, amiken változ-
tatni szeretnének?
Kátai Laura: Teammun-
kában képzelem el a veze-
tői feladatokat. Bettivel és 
Erikával napi kapcsolatban 
vagyunk, és közös értékrend 
vezérel bennünket. Építeni 
kívánunk az óvoda hagyo-
mányaira. Először a közös-
ség formálására fektettünk 
hangsúlyt. Sok új dolgozónk 
van, és a „régi” kollégák 
közül is fantasztikus szak-
embereket ismertem meg, 

hihetetlenül sokoldalú min-
denki. Terveink között sze-
repel az óvoda udvarok zöld 
óvodai szemmel való meg-
tervezése, kivitelezése, a szü-
lőket is bevonva természete-
sen. Bár még a karácsonyra 
készülünk, de emiatt is na-
gyon várjuk a tavaszt, hiszen 
a kerti munkálatok csak 
jó időben kezdődhetnek 
meg. A Szülői Közösségünk 
szerencsére nagyon aktív, 
immáron a 3. ülésükre ké-
szülünk. Nemcsak a rendez-
vényeink lebonyolításában 
segítenek, de egyéb gyűj-
tő munkában is élenjárók. 
Óvodánk folyamatosan szé-
pül, és ez minden itt dolgo-
zónak és a szakmai partne-
reinknek (önkormányzat, 
Nonprofit Kft. munkatársai) 
is köszönhető. 

Év vége van, közeledik a 
szeretet ünnepe, minden-
kinek jól esik együtt lenni a 
szeretteivel. Kollégáim ne-
vében kívánok mindenki-
nek élményekben és érzel-
mekben gazdag ünnepeket! 

A Gesztenyés új vezetője
Geigerné Kuti Erika Ócsáról érkezett Mogyoródra: először 

lakni, majd 2022 augusztusától a Gesztenyés Óvoda vezető-
jeként és óvónőjeként tevékenykedik. 

-1988-ban kezdtem a szakmát, és egészen 2022 májusáig az 
Ócsai Nefelejcs Óvodában dolgoztam. Nemrég a szerelem 

Mogyoródra hozott: másodjára ide jöttem férjhez. Bár 
nagyon szerettem a régi munkahelyem, de a bejárás sok 

időmet vette el, minimum napi két órát autóztam. Májusban 
aztán jelentkeztem óvónőnek, és fel is vettek. Nyáron, 

amikor felmondott Szikszai Éva, a Polgármester felkért, 
hogy vállaljam el a Pillangós Óvoda ideiglenes vezetését, és 
később a Gesztenyés Óvoda vezetését. Örömmel érkeztem 

ebbe a kicsi, családias intézménybe. Eddig nem ehhez szok-
tam, ahonnan jöttem, ott 8+7 csoport működött” – fejtegette 

Erika. –  A jövőben mindenképp szeretném hasznosítani a 
gyógytestnevelői végzettségemet.”
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Hangulatos rendezvényt szervezett az 
Élhetőbb Kukukkhegyért Egyesület a 
Körte és Eper utca kereszteződésénél 
lévő füves területre. A kicsiket ugráló-
vár és csillámtetoválás várta, amíg a fel-
nőttek lelkesen kóstolgatták a finomsá-
gokat. Volt ugyanis főzőverseny, amin 
ketten indultak, és igen szoros verseny-

ben győzte le Kapitány Attila töltött 
káposztája Kokas Annamáriáék csikós 
tokányát. A finom ebédet pedig ízletes 
sütemények koronázták meg. A ren-
dezvényen részt vettek a helyi termelők 
is kézműves termékeikkel, így aki csak 
tehette, vitt haza egy csupor mézet, il-
letve házi készítésű lekvárt, csatnit.

TÖK-FÉNY-EST fényfestéssel

Gasztrofesztivál 
Kukukkhegyen

A hagyományos ízek jegyé-
ben telt az idei Kukukk-
hegyi Gasztrofesztivál.

nál. A TÖK-FÉNY-EST 2019 óta ösz-
szefonódik a jótékonykodással: ebben 
az évben Zsákai Lencsi jótékonysági 
süteményvásárával együtt tartották 
meg, még az iskola üvegfolyosóján. 
A következő évben egy másik beteg 
kislánynak gyűjtöttek, ekkor csatla-
kozott hozzájuk a „Night Projection” 

A fényfestés mellett újra a töklámpá-
soké, a kézműves árusoké és a finom 
süteményeké volt a főszerep novem-
ber 29-én, péntek este az Egészségház-

fényfestő csapat, és költözött a vásár 
a Béke térre. 2021-ben az adományok 
az iskola alapítványát gazdagították, 
az újdonság a kézműves vásár volt. Az 
idén a sütemények eladásából befolyó 
több mint háromszázezer forintot egy 
rászoruló család kapta meg, az ő kará-
csonyukat varázsolja még szebbé. 

Színes fényekbe öltözött az egész-
ségház és környéke az immár ha-
gyománnyá vált TÖK-FÉNY-EST-en!

Civil élet



17

HIRDETÉS

Forralt 
borok 

éjszakája
Varróklub indult

Amatőr varróklubot indított 
a Poldy műhelyből és a Mé-
zeskalácsfalu szervezőjeként 
ismert Juhász Éva Leopoldi-
na. A klub mindenki számára 
nyitott, teljesen kezdőket, sőt 
főleg őket várják. A részvétel 
egyedüli feltétele mindössze-
sen egy működő varrógép.

– Minden hónap második 
szombatjának a délutánján 
találkozunk 15-19 óráig a 
Községünkért Mogyoró-
dért Alapítvány irodájában. 
A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött, és a 
helyek érkezési sorrendben 
telnek be. Egyszerre tízen 
tudnak jönni, azokat része-

sítem előnyben, akiknek van 
gépük, de még sosem varrtak 
varrógéppel, és nagyon sze-
retnének. Minden alkalom 
előtt létrehozok egy Messen-
ger-csoportot a jelentkezők-
ből, és ott beszéljük meg, mit 
kell hozniuk, milyen egysze-
rűbb előkészületeket végez-
zenek el otthon – fejtegette 
Juhász Éva. – Novemberben 
kétszer találkoztunk, első 
alkalommal egy bevásárló-
táska, másodjára karácsonyi 
asztali dísz készült. Minden-
ki nagyon ügyes volt! Az 
adventi időszakban megpi-
hentünk, de januárban min-
denképp folytatjuk!

Két év kihagyás után ismét 
megrendezték december 3-án 
a mogyoródi Pincesoron a 
Forralt Borok Éjszakáját. A 
visszatérés sikeres volt, hamar 
megteltek vendégekkel a pin-
cék, és a szabadban árusítók 
standjainál is sokan nézelőd-
tek a csípős hideg ellenére 
is. Forralt bor vagy forró tea 

mindenki kezében volt, de 
szépen fogyott a lilahagymás 
zsíros kenyér is. 

A rendezvényt a Babicz 
Pincészet indította el még 
2017-ben, többek között azzal 
a céllal, hogy a helyik lakosok 
megismerhessék a mogyoródi 
pincéket. Az idei nagy vissza-
térésre kézzel készített forralt-
boros bögrével készültek, ami 
nagy sikert aratott a látogatók 
között.
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TENISZTEHETSÉG 
Mogyoródon
Fantasztikus sikereket ér el teniszben a 11 éves 
Fazekas Vencel: tagja az U12 korosztályos váloga-
tottnak, és a nála két-három évvel idősebbekkel  is 
felveszi már a versenyt.

csoportba tartozna, ott már 
könnyedén győz le bárkit, 
ezért inkább az U14-esek kö-
zött versenyzik, ahol akadnak 
még komolyabb ellenfelei.

– Vencel nagyon jó tech-
nikai alapokkal érkezett. Az 
édesapja és a húga is asztalite-
niszező, így mondhatni, a gén-
jeiben hordozza a jó labdaér-
zéket. Emellett szorgalmas és 
kitartó, a játéka pedig nagyon 
kreatív, ügyesen variál ja az 
ütéseket, azt gondolom, szép 

Szinte a második otthona Fa-
zekas Vencelnek a mogyoródi 
Open Teniszvölgy, annyit jár 
oda teniszezni. A 11 éves fia-
talember minden délután edz 
Halászi Gáborral, a kiemelt 
tehetségek trénerével. A sok 
munkának meg is van az ered-
ménye: Vencel harmadik lett 
az országos bajnokságon U12-
es korosztályban, az U12-es 
válogatott kerettagjaként ki-
jutott az Európa-bajnokságra 
is. Bár hivatalosan az U12-es 

jövő áll előtte – jelentette ki 
Halász Gábor, a fiatalember 
edzője. – Az ütéstechnika 
mellett fejlesztjük a mozgás-
kultúrát és az általános fizikai 
erőnlétet is ugrálókötelezéssel, 
saját súlyos edzésekkel. Így 
robbanékonyabban mozog a 
pályán.

A sikerhez az edző szerint 
elengedhetetlen a stabil és tá-
mogató családi háttér, és Ven-
celéknél ebből sincs hiány. 

– Bár apukám többszörös 
asztalitenisz-válogatott, elő-
ször mégis futballoztam, a 
teniszbe pedig három évvel 
ezelőtt szerettem bele, amikor 
láttam a wimbledoni döntőt 
apuval. Kipróbáltam, és meg-
szerettem – emlékezett vissza 
Vencel. A fiatalember normál 
általános iskolába jár, nem él 
az egyéni tanrend lehetősé-
gével. A tanárai nagyon tá-
mogatók és rugalmasak. Sok 
barátja van, délután, amikor 
hazamegy az edzések után, 
közösen játszanak online.

– Nagyon támogattam, 
hogy járjon iskolába, legye-
nek barátai, maradjon gyerek. 
Hosszú út és nagyon kemény 
munka áll még előtte, míg 
profi teniszező lesz, és egy 
bizonyos szint után már min-
denki ugyanolyan jól játszik, 
és a siker fejben dől el – tette 
hozzá Hoffmann Károly, az 
Open Teniszvölgy klubelnö-
ke. – Vencel rövid idő alatt ju-
tott el idáig, ahol most van, és 
úgy hiszem, ez bárki számára 
lehetséges.

KISISKOLÁS KORTÓL AJÁNLOTT
Már hatéves kortól el lehet kezdeni teniszezni, a kisebbek speciálisan 

gyerekeknek kialakított labdával, kisebb pályán játszanak. A 
foglalkozások az elején játékosak, bár már ekkor is tanulják a külön-

böző ütéseket. Aki tehetségesnek bizonyul, annak később érdemes 
elkezdenie magánórákat vennie, és gyakrabban ellátogatni a pályára.

Házunk táján
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Azonosították 
a névtelen katonát

Második világháborús hőst azonosítottak 2022. 
októberében Mogyoródon. A katona rokonaitól 
még az a levél is előkerült, amelyet az a mogyoródi 
család írt, amelyik eltemette a hősi halottat.

A HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Hadisírgondo-
zó és Hőskultusz Igazgatóság 
hadisírgondozó szakemberei 
azonosító feltárást végeztek 
a mogyoródi temetőben ta-
lálható Hősök ligetében 2022 
októberében.

A munka során az egyik fa-
kereszt alatt nyugvó magyar 
katonánál megtalálták a 36M 
azonossági jegytokját, amely 
használható állapotban vé-
szelte át a föld alatt az elmúlt 
több mint 70 évet. A II. vi-
lágháború idején használt, a 
köznyelvben csak „dögcédu-
laként” emlegetett azonossági 
jegytokon a kialakított 10x10 
táblázaton a megfelelő szám-
jegyeket kilyukasztották, így 
alakult ki a 10 számjegyből 
álló azonossági szám: az első 
négy számjegy az anyakönyvi 
kerület sorszáma, a követke-
ző két számjegy a születési év 
utolsó két számjegye, végül az 
utolsó négy számjegy a szü-
letési anyakönyvi bejegyzés 
folyószáma. 

A 2325-21-0021 számsor 
bontakozott ki, ebben az eset-
ben, balról jobbra olvasva. 
Eszerint a katona 1921-ben 
született, és a Tolna megyei 
Szakály településen anyaköny-
vezték a 21. folyószám alatt. A 

helyi anyakönyvvezetővel 
történt egyeztetést köve-
tően a hadisírgondozó 
szakemberek megtudták, 
hogy a településen ezen 
a folyószámon 1921. jú-
nius 4-én Bakonyi Károly 
született. A halotti anya-
könyvéből nyert információk 
szerint aknatalálat következ-
tében halt hősi halált Mogyo-
ródon, 1944. december 13-án. 

Ez különösen fontos infor-
máció volt, hiszen személye 
eddig semmilyen más forrás-
ban nem szerepelt a telepü-
lésen elesett magyar katonák 
névsorában. Az anyakönyv-
vezető segítségével sikerült 
megtalálni a hősi halott egyik 
hozzátartozóját Szakályban. 
Bakonyi Károly unokaöccse 
a szakemberek részére bocsá-
totta az elesett katona fotója 
mellett azt a levelet is, ame-
lyet az a mogyoródi család írt, 
amelynek tagjai a hősi halot-
tat eltemették a településen, a 
vasútállomás közelében. 

Földi maradványai innen 
kerültek át a háború után, 
ismeretlen időpontban a Hő-
sök ligetébe. A feltárásnak 
köszönhetően újabb magyar 
katona személyi azonosítása 
történhetett meg, aki tovább-
ra is a – méltóképpen rendben 

tartott – mogyoródi Hősök li-
getében nyugszik majd. A kö-
zeljövőben eddig ismeretlen-
ként jelzett keresztjére is ki fog 
kerülni Bakonyi Károly neve, 
ezzel is emléket állítva a hősi 
halált halt magyar katonának.

HIRDETÉS
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Október majdnem első hétvégéjén is-
mét Magyar Bajnokságot rendeztünk 
Mogyoródon, ahol 52 egyesület kö-
zel 400 versenyzője vett részt. Ebben 
a korosztályban, az U15-ben először 
vágtunk bele, nem is véletlenül. Két na-
gyon jó emberünk is volt itt, fel is álltak 
a dobogóra.

Kain Bence nagyon látványos birkó-
zással, technikai tusokkal kezdett, majd 
az elődöntőben hihetetlen küzdelem-
ben a végén fordítva diadalmaskodott. 
A döntőben már nem jött a bravúr, de 
ez engem egy pillanatig nem zavart. 

Magyar Bajnokság 
MOGYORÓDON

Bence gyakorlatilag megfelelő ellenfél 
nélkül készült fel, csoda ez az érem. De 
hogyan tovább? Szerencsére van egy 
kiváló ember, birkózó és most már a 
felnőtt válogatott edzője, Lőrincz Ta-
más, aki annak idején a tokiói olimpián 
még ezüstérmet szerzett. Vele tudtam 
megbeszélni, hogy Bence ezután a fel-
nőtt kerettel készülhet, a Körcsarnokba 
gond nélkül bejuthat minden nap. Ha-
talmas lehetőség ez számára, csak éljen 
is vele!

Sallai Tomi bronzérme még nagyobb 
csoda. Gyakorlatilag hiba nélkül bir-

kózta végig a versenyt, hihetetlen lelki 
tartással küzdött. Csak a későbbi baj-
noktól kapott ki, ellenfele más kaliber 
volt. A bronzcsata éveket vett el az 
életemből, óriási feszültség uralkodott 
a szőnyegen.  Ennek a harmadik hely-
nek jobban örülök, mint sok bajnoki 
aranyunknak! Komolyan mondom. És 
bónuszként mindkét gyerekem 10 pont 
plusszal indul az egyetemnek. Mind a 
ketten oda készülnek.

A rendezésben nagyon sokan segítet-
tek: a családom, a tanítványaim, a szü-
lők, Sallai Tamás szponzorált, a békés-
sámsoni komáim mennyei pörkölteket 
főztek, az önkormányzat ingyen adta a 
termet, az iskolánk biztosította a saját 
erőforrásait, a Hungaroring a kordo-
nokat, a Mogyoród Turisztikai Kft. a 
kiváló büfét.

Sport

győzött nagy fölénnyel, de az ESMTK-
s mumusával nem bírt. Nem hibázta-
tom, hiszen nagyon kellemetlen stílusú 
ellenfél a kis srác. Az már biztos, hogy 
a tanítványom kötöttfogásban jól fog 
teljesíteni, de ez szabadfogás volt, ami 
nem Antika világa. A többieknek vala-
mivel könnyebb volt az életük, Balázska 

Öten indultak az abonyi gigaversenyen, 
és öten érmesek is lettek. Annak fény-
ében, hogy körülbelül 300 induló volt, és 
az ország színe-java képviseltette magát, 
nem semmi ám. Anti súlycsoportjában 
16-an versenyeztek, és biztosan állítha-
tom, a legjobbak voltak az országban. 
Nagyon keményen küzdött, háromszor 

Arany és bronz Abonyba
Lénárt Balázs aranyos, a többi is az, de nem annyira. Sebők 
Nimród és Bálint Zsolti ezüstérmes, Ökrös Antal és Pásztor 
Csongor bronzérmes lett a területi diákolimpia abonyi 
fordulójában. Kéri Zoltán beszámolója.

átgázolt az ellenfelein, Zsoltika és Nim-
ródunk is nagyon jól nyomta, de egy kis 
hiba miatt „csak” az ezüstérem jutott. 
Csongi bronzérme nem csillog olyan fé-
nyesen, de lesz az jobb is. Nagyon jó kis 
csapat ez, öröm velük dolgozni! Köszö-
nöm is mindenkinek!

Kain Bence ezüstje és Sallai Tamás bronza 
bearanyozta a Birkózó U15 Magyar Bajnoksá-

gának hétvégéjét. Kéri Zoltán beszámolója.
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ŐK LETTEK

Mogyoród sportéletének visszatérő ünnepe a novemberi Sportbál. A 
jókedvű mulatozás és a tánc mellett ilyenkor adja át az önkormány-
zat az Év Ifjú Sportolója és az Év Sportolója díjat. Idén az előbbit 
Szakács Botond, az utóbbit Padla Orsolya érdemelte ki. 

Az eseményen Farkas Tamás mondott 
köszöntő beszédet, majd Hutter József 
méltatta a sportolókat, a díjakat Trabalka 
Szilvia alpolgármester és Paulovics Géza 
polgármester adták át.

Szakács Botond 2004-ben született, 
szüleivel és testvérével él Mogyoródon a 
HÉV-állomás környékéhez tartozó Rad-
nóti közben. A Gesztenyés Óvodába, 
majd a Laura Vicuna Katolikus Óvodába 
járt, jelenleg Budapesten, a Kölcsey Gim-
náziumban tanul. Kémiából és biológiá-
ból emelt szintű érettségire készül, hogy 
azután az orvosi egyetemre jelentkezzen.

Kilencévesen választotta a magyar si-
kersportágat, a kajak-kenut, amelyhez 
nagyban hozzájárult a londoni olim-
pia, ahol három arany- két ezüst- és egy 
bronzérmet nyertünk. 

Botond 2013 óta tagja a Központi 
Sportiskola kajak-kenu szakosztályának, 
ahol Agócs Mihály mesteredző bocsátotta 
vízre, jelenleg pedig Tóth Petra az edzője. 
Hetente 10 edzéssel készül, 5 órakor kel, 
hogy a tanórák előtt és azt követően ké-
szüljön a sportági megméretésekre.

Serdülő versenyzőként már 2014-től 

kezdődően részt vett a versenyeken, be-
került Magyarországon a TOP 10 fiatal 
versenyző közé. Idén nyáron ezüstér-
met nyert az ifjúsági Eb-n, és bronzot a 
magyar U23 bajnokságon, végül ősszel 
aranyérmet szereztek a szegedi világbaj-
nokságon. 

Padla Orsolya 2006 óta él Mogyoró-
don, a Jégvirág utcában szüleivel és két 
testvérével. Kilencéves korában válasz-
totta végleges sportágának a taekwondót, 
jelentős részben Takács Gábor edzőnek 
köszönhetően, aki megszerettette vele a 
sportágat. Ebben az önfegyelemre, kitar-
tásra, sportszerű életre nevelő sportágban 
a fiatalok először formagyakorlatokat vé-

geznek, majd megfelelő 
tudás, érettség elérése 
után küzdhetnek szem-
től szemben egymással.

Így volt ez Orsolyával 
is, aki 2015 óta lépett 
pástra a Mogyoród KSK 
színeiben és lett magyar 
válogatott 13 évesen. 

Töretlen fejlődése érdekében Orsi is Bu-
dapestre igazolt, sportágának legjobb 
magyar egyesületéhez, a Honvédhoz. 
Edzéseinek mennyisége és minősége ez-
zel olyan szintre került, ahonnan nem-
csak a magyar, hanem a nemzetközi 
versenyeken is felkészülten állhat rajthoz. 
Mindez mára heti 9 edzést jelent, tömeg-
közlekedéssel megközelítve a Budapest 
különböző pontjain levő edzőtermeket. 
Egy napja reggel 5 órától este 10-ig tart, 
és ebbe a napirendbe beletartoznak egye-
temi tanulmányaihoz szükséges órái is.

2022 szeptemberében a felnőtt Eb 5. 
helyezettje lett úgy, hogy a későbbi győz-
tessel előrehozott döntőnek beillő csatá-
ban mindössze egy ponttal veszített. Or-
solya céljai között szerepel a visszavágás 
2023 májusában a felnőtt vb-n, távolabbi 
célja pedig természetesen az olimpia.

AZ ÉV SPORTOLÓI
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1.     

2.    

3.     

4.       

5.       

6.      

7.       

Rejtvény Karácsony alkalmából Paulovics Ágnes könyvtáros 
asszisztens rejtvényt állított össze az olvasóinak 
azokból a könyvekből, amelyek kikölcsönözhetőek 
a Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtárból.

Szórakoztató rejtvények

1.      

2.      

3.         

4.      

5.              

6.          

7.        

8.      

9.           

10.        

11.      

12.      

13.     

14.       

15.               

Gyerekeknek
1.  „Mátraalján, …… szélén” Hol lakik az én öreg néném? (Faze-

kas Anna: Öreg néne őzikéje)
2.  „……. csak a szívével lát az ember” Hogyan látunk a szívünkkel 

a kisherceg szerint? (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
3.  Hogy hívják Mazsola barátját? (Bálint Ágnes: Mazsola és …..)                                                    
4.  Hogy hívják Bogyó és Babóca szarvasbogár barátját? (Bartos 

Erika: Bogyó és Babóca)              
5.  A Varázslatos Állatbirodalom sorozat 25. kötetében ki lesz az 

iskola hőse? (Daisy Meadows: Varázslatos állatbirodalom)
6.  Hogy hívják a mindig bajba keveredő nyuszit Beatrix Potter 

meséjében? (Beatrix Potter: Nyúl …… és barátai)
7.  Hogy hívják a mesékből jól ismert piszén pisze kölyökmackót? 

(Kormos István: Mese ………, egy pisze kölyökmackóról)

1.  Náray Tamás trilógiájának 
főszereplője

2.  Sherlock Holmes húgának 
keresztneve

3.  A Da Vinci kód és az Inferno 
írója

4.  Fábián Janka regényében a 
könyvkuckó tulajdonosa

5.  Amerika költő, novellista, 
híres művei közé tartozik „A 
holló” és „A Morgue” utcai 
kettős gyilkosság

6.  Magyar újságíró, riporter, 
„Dossziéjával” körbejárta a 
világot, könyvei pl. „A meg-
mentő”, „A bankár”, „2015”

7.  Angol regényíró, Színház 
című darabjából készült a 
Csodálatos Júlia című film 
(William Somerset…)

8.  A világ egyik legolvasottabb 
francia írója, híres művei 
között a „Monte Cristo grófja” 
és „A három testőr”

9.  Erdélyi magyar író, híres 
művei pl. „Adjátok vissza a 
hegyeimet!”, „Kard és kasza”, 
„A funtinelli boszorkány”

10.  Böszörményi Gyula krimi 
sorozatának bárója

11.  A „Malevil”, „A sziget”, a 
„Majomábácé” francia írója 
(Robert…)

12.  Molnár Éva magyar krimiíró 
álneve (Vavyan…)

13.  A horror koronázatlan királya 
(Stephen…)

14.  „A szolgálólány meséje” című 
könyv írónője (Margaret…)

15.  A krimi királynője, Poirot és 
Ms. Marple „anyja”

A helyes megfejtéseket 2022. december 20-ig várják a mogyorod.konyvtar@gmail.com 
e-mail címre, vagy leadható személyesen a Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtárban 
(2146 Mogyoród, Fóti út 20., az Egészségház mellett). Sorsolás 2022. december 21-én. 

Felnőtteknek
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Szolgáltatás

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:
DtkH Nonprofit Kft.: Gödöllő, Dózsa György út 69. 
Ügyfélfogadási idő:  H: 7.00–19.00 és  Cs: 8.00–16.00
Telefonszám: +3628/561-200; e-mail: ugyintezes@dtkh.hu
honlap: www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEK-
TÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 2023. 

 Január 3., 17., 31.
 Február 14., 28.
 Március 14., 28.
 Április 11., 25.
 Május 9., 23..
 Június 6., 20.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, 
az összegyűjtött csomagolási hulladék kihelyezhető sár-
ga tetejű szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényzet-
ben vagy bármely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok 
tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a táro-
láshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szük-
séges zsákok mennyiségét!

Hulladékgyűjtés 2023. I. félév
2021. július 6-tól a kommunális hulladékszállítás KEDDI napokon történik. 

A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés a következő napokon lesz:

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHUL-
LADÉK GYŰJTÉSE 2023. 

 Április 4., 18..
 Május 2., 16., 30.
 Június 13., 27.

A kertgondozás során levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növényeket, illet-
ve a lehullott faleveleket a DtkH Non-

profit Kft. által kibocsátott zsákokban, 
illetve az ágnyesedéket max. 100 cm 
hosszú kötegekben (alkalmanként 
maximum 1 m3 mennyiségben) a zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon.
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 
zsákokat a honlapunkon megtalálha-
tó értékesítési helyeken lehet besze-
rezni bruttó 180 Ft/db egységáron.

FENYŐGYŰJTÉS IDŐPONTJA:  Január 17., 31.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.-dec.) ingatlanonként egy alkalommal (2m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely 
a 28/561-200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. A nagyobb darabos (pl. bútor) lomhulladékot kérjük, lapra 
szerelve, összedarabolva helyezzék ki.

ÚTLEZÁRÁS

 

Mogyoród – Szilasliget közötti Vizipark utca javasolt 
elkerülő útvonala a lezárás idejére

2022. december 29-én kerül megrendezésre a hagyományos 
Szilveszter Rallie autóverseny a Hungaroring környékén. A 
verseny lebonyolításához reggel 8-tól 18 óráig a közúti forgalom 
elől lezárják a következő útszakaszokat: 

▶ Mogyoród – Szilasliget közötti Vizipark utca 
▶ Hungaroring főbejáratától M3 körforgalom „Eclestone út” 

A futamok 9 órakor kezdődnek. 

Kérjük a tisztelt lakosságot és az utazókat, hogy utazásaikat 
a fentiek figyelembe vételével tervezzék! Megértésüket előre is 
köszönjük! 

Kérjük, amennyiben látogatni kívánják a rendezvényt, azt 
csak a biztonsági előírások figyelembe vételével tegyék. Kérjük, 
minden esetben tartsák be a rendezők utasításait, és csak biz-
tonságos távolságról szemléljék a versenyautókat!
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