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Kiadónk fenntartja a jogot, hogy a kapott cikkeket szükség szerint átszerkeszti, lerövidíti, vagy kihagyja.
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Mi a tétje a 2018-as évnek?
Nálunk béke van, s bizakodunk, hogy minket nem fenyeget sem háború, sem egy újabb 
gazdasági válság. Nyugodtan élhetünk és gyarapodhatunk szellemiekben és gazdasági 
téren egyaránt. Tudnunk kell azonban, hogy a világban baljós előjelek mutatkoznak, a 
közelünkben is. Talán csitul már a Közel-keleten a háború, de Kelet-Ukrajnában dö-
rögnek a fegyverek, Lengyelországba és Romániába pedig támaszpontokat épített ki az 
USA az oroszok ellen. Ezek nem jó jelek! 

Európára pedig rázúdították az ázsiai és afrikai muzulmánokat, akik sokszázezres, sőt 
millió számban jönnek a jobb lét reményében, amitől az európai keresztény kultúra is 
veszélybe került. Ezt nem ismerik el az EU vezetői, sőt éppen ők szorgalmazzák a bete-
lepítést. Az ottani sajtó is ebben a szellemben igyekszik eltitkolni vagy jelentéktelennek 
feltüntetni az egyre több elrettentő esetet. Még egy új fogalom is keletkezett erről a 
magatartásról: ez a „politikai korrektség”. 
Magyarország és néhány hasonlóan gondolkodó ország még ellenáll ennek a nyomás-
nak, felvettük a harcot az EU kötelezőnek kikiáltott liberalizációjának megfékezésére. 
Ne az EU döntse el, mi a jó Magyarországnak!

Pillanatnyilag még viszonylag jó helyzetben vagyunk. Annyi megpróbáltatás és pusztítás után, amit országunk, 
népünk elszenvedett az előző évszázadban, csoda hogy élünk és tartjuk magunkat, mindig-mindig újrakezdve, fel 
nem adva. Most végre békében élhetünk, a gazdaságunk fejlődik, már tudunk a leszakított területeken élő honfi-
társainkkal is törődni, s nemzeti büszkeségünk is fokozatosan erősödhet. Azonban igen vékony jégen táncolunk. 
Tavasszal választások következnek, érezhetjük máris a híradásokból, gőzerővel zajlik a pártok készülődése.

Nagyon sok múlik azon, hogy a választást követően milyen Országgyűlés, milyen Kormány alakul, s milyen 
irányba vezetik a lehetőségek közt sorsunkat. Meg tudjuk-e továbbra is őrizni a gazdasági életben ezt a megerő-
södött tempót, ami záloga a jobb életnek?
Ellen tudunk-e állni továbbra is az EU liberálisai által diktált - a politikai korrektség jegyében sulykolt – köve-
telésnek, azaz az ország lakosságának felhígítását célzó erőszakos betelepítésnek. Ha minket is ellepnek - eleinte 
csak pár ezren, majd tízezren, s később még többen - a migránsok, akkor mi is szembe nézhetünk azzal, hogy 
nemtetszést váltana ki belőlük a karácsonyi szentmisénk, a tisztaszobában a kereszt a falon, az úrnapi körmenet, 
a kántor ostya hordása, sőt az iskolai menzán a disznóhús is. Nagy tehát valóban a tét.

Hasonló most a helyzetünk a Szent László korában történtekhez. Akkor is meg kellett védeni a népet a rend-
szeresen betörő ellenségtől, a kunoktól, úzoktól, besenyőktől, s ugyancsak meg kellett őrizni az ország füg-
getlenségét a már akkor is fenyegető nyugati (akkor még csak német) befolyástól. Ráadásul belső harcokat is 
kellett vívni, hiszen Szent Lászlónak és Géza bátyjának saját unokatestvérüket kellett legyőzni, mert Salamon a 
hatalma megszilárdítása érdekében a németek hűbér birtokának is oda adta volna az országot.
Most sem könnyebb a helyzet, láthatjuk, hogy ma is vannak köztünk olyanok, aki odadobnák országunkat az 
EU befolyás erősítésének, sőt ők maguk szavaznak ellenünk, Magyarország megbüntetéséért az EU különböző 
fórumain, ki tudja milyen meggyőződésből vagy egyéni érdekből.

Úgy gondolom, a tavaszi választás ez alkalommal arról szól, meg tudjuk-e ismételni Szent László tetteit a ma-
gyarság függetlensége és a kereszténység megvédése érdekében. Ugyan ez a két tényező van most is veszélyben. 
Ennek tudatában kell majd szavaznunk. Ráadásul most nem 4 évre, hanem hosszabb távra dőlhet el a kérdés, 
mert vannak visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen döntések. 

Ahogy azt korábban már mások is zászlajukra tűzték, nekünk is a következő jelmondat lehet a vezérlő gondo-
latunk: „Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar!”

Mogyoródi részvétel santa lucia di Piave telePülés 
hagyoMányos Mezőgazdasági vásárán

Mogyoród másodszor kapott meghívást Santa Lucia 
di Piave olasz kisvárostól a címben jelzett esemény-
re. Részvételünk ezen a sok tízezer érdeklődőt vonzó 
mezőgazdasági vásáron tovább erősítette kapcsolatun-
kat a meghívó településsel, annak vezetőivel és lakos-
ságával. A rendezvény során ünnepélyes keretek közt 
megtörtént a testvértelepüléssé válás előkészítéséhez 
szükséges magyar és olasz nyelvű szándéknyilatkozat 
aláírására. A szándéknyilatkozatot Mogyoród nevében 
a küldöttséget vezető Kapitány Attila alpolgármester, 
valamint a testvérvárosi kapcsolatkötést előkészítő bi-
zottság vezetője Kamarás Tamás írta alá.
A vásáron standot állítottunk, s magyar étel ízekkel 
és borokkal ismertettük meg az előttünk hömpölygő 
tömeg érdeklődőit, továbbá Mogyoród és a környé-
künk látnivalóit bemutató turisztikai kiadványokat is 
osztottunk. Három tökéletes olasz nyelvtudással ren-
delkező segítőnknek köszönhetően minden kérdésre 
tudtunk szakszerű választ, eligazítást adni.
A vásáron való részvétel mellett nyílt alkalom szá-
munkra a meghívó várost és tágabb környékét is 
megismerni. Szívesen kalauzoltak minket a közeli 
dombvidék szőlőtermelőihez és borospincéihez, de lá-
togattunk állattartó családi gazdaságot is és persze egy 
gyönyörű kastélyt is megcsodáltunk kívülről-belülről.
 Számunkra különösen megható volt, hogy elzarán-
dokolhattunk az I. Világháborúban a talán legtöbb 
áldozattal járó ún. piavei harcok helyszínére, ahol ha-
talmas emlékmű áll az ott elhunyt katonahősök tiszte-
letére. Az itteni véres közelharcban és kézitusában sok 
magyar katona vett részt és adta életét a győzelemért. 
Természetesen küldöttségünk megkoszorúzta az egy 
évszázaddal korábban itt elesett katonák emlékművét.
Minderről képriportunkkal bővebben is beszámolunk 
lapunk 8. és 9. oldalán, az aláírt Szándéknyilakozatot 
lásd a 20. oldalon. Továbbá köszönetet mondunk Ka-
marás Tamásnak, aki részletes élménybeszámolójával 
segítette cikkünk elkészítését.

Windhager

Középkori hagyomány szerint kezdődik a 
bevonulás a vásárba

A menetet a polgármester Riccardo Szumszki 
vezeti

A mogyoródi küldöttség néhány tagja

A települések vezetői aláírás közbenA Testvérvárosi Bizottságok aláírása olasz és 
magyar részről
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Február 17-től kistarcsa helyett gödöllőre Mehetünk Majd, ha orvosi 
ügyeleti szolgáltatásra lesz szükségünk!

A december 18-i képviselő-testületi ülésen döntöttek a címben jelzett orvosi ügyeleti változásról a képviselők. A 
döntés oka, hogy a jelenlegi szerződés lejár. Ezzel kapcsolatban a Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. október 
09-én érkezett levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2018. február 16. napjával lejáró, konzorcium 
keretében ellátott orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződést Mogyoróddal nem kívánják a továbbiakban ismét 
megkötni. Így településünk önkormányzatának más központi ügyelethez való csatlakozást kell biztosítani. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy egy új szerződéskötéshez bizonyos értékhatár fölött közbeszerzési eljárást kell lefoly-
tatni a törvények szerint. Egy közbeszerzési eljárás lefolytatása azonban nem egyszerű és ráadásul hosszadalmas, 
így amíg az eredményesen le nem zárul, addig is átmeneti megoldásként biztosítani kell, hogy Mogyoród lakóinak 
szükség esetén legyen hová orvoshoz fordulni, ha arra bármely okból szükség mutatkozik. Ez ügyben tűzte na-
pirendre az orvosi ügyeleti szolgáltatásváltást a decemberi képviselő-testületi ülésre Paulovics Géza polgármester. 

Ezt megelőzően Polgármester úr felvette a kapcsolatot 
Gödöllő polgármesterével, aki nem zárkózott el a szerző-
déskötéstől és 2017. november 27-én érkezett levelében 
állást foglalt a feltételekkel kapcsolatban. Jelenleg a gö-
döllői központi ügyelethez még Isaszeg és Szada tartozik.
A központi ügyeleti ellátást az OEP által nyújtott havi 
finanszírozáson túl a csatlakozott önkormányzatok-
nak ki kell egészíteni a lakosságszámuk arányában. 
Mogyoród állandó lakóinak száma jelenleg 6852 fő.
A Képviselő-testületnek határoznia kell arra vonatko-
zóan, hogy Mogyoród csatlakozni kíván a Gödöllőn 
működő központi ügyeleti ellátáshoz és vállalja az 
ügyeleti működési költségeket, azaz az OEP finanszí-
rozáson felüli lélekszám arányos finanszírozást. 
Az alábbiakban bemutatjuk a döntés meghozatalá-
hoz szükséges, a képviselők számára készített és ki-
küldött előterjesztést.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy azt korábban az orvosi ügyelet biztosításánál is 
már jeleztem, 2017. február 17. napjától Mogyoród 
Nagyközségben gondoskodni kell - a közbeszerzési el-
járás lezárásáig is - az orvosi ügyelet folyamatosságáról.
Jelenleg az ügyeletet Gödöllőn és a társult települé-
seken (Isaszeg, Szada) jelenleg az Országos Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. (továbbiakban: Kft.) látja el, ezért célszerű 
velük kötni meg a szerződést az átmeneti időszakra. 
Az előterjesztéshez mellékeltük a szerződés-tervezetet. 
A cég ügyvezetőjével személyes konzultációt folyattunk 
Dr. Hézinger Lajos képviselő úrral közösen 2017. de-
cember 7. napján. A cég ügyvezetője megerősített ben-
nünket abban, hogy jól működő orvosi ügyeletet tud-
nak Mogyoród lakossága számára biztosítani. 
Felvettük a kapcsolatot a közbeszerzési szakértővel is a 
szerződés-tervezet vonatkozásában és kértük vizsgálja 
meg, hogy mennyiben érinti az a közbeszerzést. A szakér-
tő álláspontja szerint:„A csatolt szerződés csak az átmeneti 
időre (a Gödöllő által bonyolított eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépéséig) szól, s nettó 18 

millió Ft összértékig nem tartozik a Kbt. hatálya alá.”
A Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt közbeszer-
zési dokumentáció (az ajánlattételi felhívás) időközben a 
szerződés lejártát követő időszakra vonatkozóan megér-
kezett, azt szintén megküldtünk a közbeszerzési szakér-
tőnek. Kérdése az volt, hogy Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzatát Gödöllő Város Önkormányzata - miután 
közös ajánlatkérésről van szó - az előkészítésbe, bírálatba 
és döntésbe bevonja-e? Továbbá Gödöllő Önkormány-
zatának közbeszerzési szabályzata hogyan kezeli a közös 
ajánlatkérést? A kérdést továbbítottuk a Gödöllő Önkor-
mányzat közbeszerzési referensének, és reméljük a válasz 
a Képviselő-testület üléséig megérkezik. 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy 
1./ az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, 
István út 6.) 2017. február 17. napjától határozatlan 
időtartamra, de legkésőbb Gödöllő Város Önkor-
mányzata által kiírásra kerülő orvosi ügyeleti ellátás 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásáig és az 
eredményhirdetést követő szerződéskötés időpontjáig 
szerződést köt az orvosi ügyeleti ellátás biztosítására 
Mogyoród Nagyközség közigazgatási területén az ál-
landó és nem állandó lakosai számára.
2./ az 1./ pontban meghatározott kötelezettségválla-
lás fedezetére a Képviselő-testület biztosítja a lakos-
ságszám-arányos díjazás összegét 783.321 Ft/hónap 
összegben. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont 
végrehajtásának költségeként a 8.616.531,- Ft ke-
retösszeget az átmeneti gazdálkodásról szóló önkor-
mányzati rendeletbe terveztesse be.
3./ felhatalmazza a polgármestert a szerződés véglegesí-
tésére és aláírására és a hatóságoknál történő eljárásra.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, 2017. február 15. a szerződés 
megkötésére.

A képviselők egyetértettek a határozati javaslatokkal, s egyhangúlag megszavazták azokat. A február közepétől 
esedékes tudnivalókra következő számunkban visszatérünk.

Megújult a községháza

December 1-jén szép szokás szerint egy nemzetiszínű szalag átvágásával hivatalosan is 
elkészültnek minősítették a Polgármesteri Hivatal épületét. Ahogy arról már többször adtunk 
menet közben is tájékoztatást, a két épületből álló Hivatalt szépségével és modernizált 

állapotával, olcsó működtetésével méltán nevezhetjük a község házának, azaz Községházának. 

Az ünnepségen részt vettek a Hivatal alkalmazottai, és 
a képviselők jelentős számban, de természetesen rangos 
vendégek is eljöttek tiszteletüket tenni és gratulálni a 
rendben lebonyolított beruházáshoz. Hozzászólásában 
Vécsey László országgyűlési képviselőnk és Oroszi Sán-
dor, Szada polgármestere méltatta a megszépült és taka-
rékos üzemeltetésű épületet. Még szadai képviselők is 
jöttek körülnézni, tapasztalatokat gyűjteni.

Az ünnepségen Paulovics Géza foglalta össze a beru-
házás tényadatait és folyamatának lépéseit, majd fo-
gadta a vendégek elismerését, akik szintén mondtak 
beszédet az egybegyűltek előtt. Oroszi Sándor barátsá-
gos hangnemben jelezte, hogy nemes vetélkedés zajlik 
a két szomszéd település között, amelyben most Mo-
gyoród lépett egy nagyot. 
Paulovics Géza polgármester nem feledkezett meg a 
beruházás megszenvedőiről, hivatali munkatársairól és 
kiemelten a szomszédokról, akik zokszó nélkül tűrték 
a folyamatos munkavégzéssel járó kényelmetlenségeket.
Polgármester úr kiemelte és a vendégek is megerősítet-
ték, hogy mindez nem a hivatali dolgozók kényelme 
érdekében történt – bár a jobb munkakörülmények 
számukra is előnyösek -, hanem elsősorban az ügyei-
ket intézni érkező lakosok megtisztelésére, hiszen nem 
a saját maguk, hanem a község lakói számára tették 
korszerűvé és széppé a két házat. Jöjjenek, győződje-
nek maguk is, milyen fejlődés történt.
Vidám beszélgetéssel folytatódott az ünneplés később 
a meleg tanácsteremben, ahová jól esett a szeles, hű-
vös időjárás miatt behúzódni, ahol állófogadás zárta a 
rendezvényt.

A beruházás során az épület alapjaitól a tetőig, sőt még azok fölött is (lásd a napelem cellákat, amelyek 
beborítják a két épületet) megújult. Nem csak a falakat szigetelték, hanem az összes nyílászáró is a lehető 
legkorszerűbbre változott, így minimálisra csökkent a fűtési és nyáron a hűtési költség, amelyet bőven 
fedez a napelem cellák energiatermelése. 
Ezen felül a korszerűsítésen túl meg is szépültek az épületek belül is, az udvar is rendezetté vált, egyúttal az 
elektromos hálózat felújítása is megtörtént, továbbá kialakították a mozgáskorlátozottak érdekében készí-
tett akadálymentesítést is. A munka során precízen felhasználták a pályázat útján szerzett nagyságrendileg 
50 millió forintot, amelyet a sok többletmunka miatt további 50 millió forint önkormányzati forrással 
tetéztek meg. Így lett 50 millió Ft-ból 100 milliós értékű felújítás.

Oroszi Sándor gratulál

Dr. Moldván Tünde jegyző, Paulovics Géza 
polgármester, Vécsey László országgyűlési 

képviselő
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tájékoztatás
A Kormányhivatal is „követi” Mogyoród példáját!?

Fejlesztések az olcsóbb üzeMeltetésért

Évente mintegy 80 millió forintnyi költségmegtakarítást eredményez a Pest Megyei Kormányhivatalban 2016. 
és 2018. között megvalósuló energiahatékonysági fejlesztés. A beruházások első ütemének befejező eseményén 
Kovács Zoltán a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkára, Vécsey László a térség országy-
gyűlési képviselője, valamint Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott közösen adták át a megújult épü-
leteket december 6-án Gödöllőn. 

„Takarékosabban üzemeltetjük, és korszerűbben tud-
juk működtetni így intézményeinket” – összegezte a 
fejlesztések legfontosabb céljait Kovács Zoltán. Az ál-
lamtitkár elmondta, az energiatakarékossági program 
keretében országosan 320 ingatlant korszerűsítenek, 
amelyből eddig már 205-öt át is adtak.
Kovács Zoltán kiemelte, a felújított épületek mind-
amellett, hogy lényegesen olcsóbb az üzemeltetésük, 
az ügyfelek számára kényelmesebb, korszerűbb körül-
ményeket jelentenek.

Vécsey László, a térség országgyűlési képviselője be-
szédében arra emlékeztetett, hogy nemrégiben nyílt 
meg Gödöllőn a 21. századnak megfelelő új Kormá-
nyablak, a fejlesztések pedig nem állnak meg, mivel 
egy újabb beruházás eredményeképpen tovább javul 
az itt élők kiszolgálása. „A kormányzat célja, hogy jó 
szolgáltatást nyújtson, és pénzt takarítson meg a pol-
gároknak, vagyis spóroljon az állam” – hangsúlyozta 
Vécsey László.

2010-től új kormányzás kezdődött Magyarországon, 
amely az ügyfeleket helyezte a közigazgatás közép-
pontjába – jelentette ki Tarnai Richárd. Pest megye 
kormánymegbízottja elmondta, a kormányzat ennek 
érdekében hozta létre a kormányhivatali rendszert, 
kialakította a járásokat és legutóbb számos díjat is el-
törölt vagy minimalizált. Az eddig elért eredmények 
teszik lehetővé – fogalmazott Tarnai Richárd –, hogy 
komoly fejlesztések valósuljanak meg a közigazgatás-

ban. A beruházások az itt élő embe-
rek érdekében történtek, húzta alá a 
kormánymegbízott kiemelve, hogy a 
mostani fejlesztéssel Pest megyében 
mintegy 80 millió forintot spórol 
meg az embereknek a kormányzat.

Az eseményen a beruházás átadását 
jelképező nemzeti színű szalagot Ko-
vács Zoltán, Vécsey László, valamint 
Tarnai Richárd közösen vágták át.
A Pest Megyei Kormányhivatal 1,44 
milliárd forint összegű vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást 
nyert. A támogatásnak köszönhe-
tően a kormányhivatal vagyonke-

zelésében, illetve használatában lévő épületek ener-
giahatékonysági fejlesztését végzik el 23 Pest megyei 
helyszínének, 26 középületén. A beruházások során 
homlokzati és padlásfödém hőszigeteléseket, nyílás-
zárócseréket, gépészeti felújításokat, valamint napele-
mek telepítését valósítják meg. . A fejlesztés eredmé-
nyeképpen jelentősen csökken a légkörbe jutó CO2 
mennyisége.

A munkálatok 2016. év végén kezdődtek, amelyek 
várhatóan 2018. június végén fejeződnek be. A kö-
zépületek energiahatékonysági fejlesztéseinek I. üte-
mében, 2017. novemberig megvalósult Pest megyei 
helyszínei:
• 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. 
• 1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.
• 2760 Nagykáta, Gyóni Géza utca 11.
• 2100 Gödöllő, Haraszti út 2/a.
• 2700 Cegléd, Dohány utca 31.
• 2013 Pomáz, Szmolnica dűlő 059/16
• 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.
• 1141 Budapest, Komócsy utca 17.
• 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
• 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 9.
• 2600 Vác, Külső Rádi út 25.
• 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0180/6hrsz
• 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1.
• 1211 Budapest, Nagyduna sor 210001 hrsz

 Pest Megyei Kormányhivatal

Vécsey László értékeli a Kormányhivatal energetikai beruházásait

árPádházi szent Margit égi születésnaPjára 
eMlékezünk

IV. Béla király várandós fe-
leségével a tatárok elől Dal-
máciába menekült. Szűz 
Mária segítségét kérték az 
ország megmentéséhez, s 
felajánlották, hogy a meg-
született gyermek, ha leány 
lesz, apácának adják. Az 
1242-ben született Mar-
gitot négy éves korában a 
veszprémi domonkos rendi 
apácákhoz adták. Később a 
Nyulak szigetén lévő zárdá-
ba került át, amelyet atyja e 
célból építtetett. 

Margit az önfegyelmezés és keresztény szeretet pél-
daképe lett, sosem élt vissza királylányi mivoltával, a 
legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a 
legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjsza-
káit imádságban töltötte. A feljegyzések szerint ked-

ves és okos nő volt, szépségének pedig messze földön 
híre ment. Fényes, úri életet élhetett volna, két király 
is feleségül kérte, s apja is szívesen fölmentette volna 
fogadalma alól, de ő Isten menyasszonyának tartotta 
magát, s nem mozdult ki a kolostorból. 
29 éves korában, 1271. január 18-án feladta földi éle-
tét, az Úristenhez imádkozta magát.
Már halála évében kérte V. István király szentté avatását 
a pápától, aki 1276-ban a Margittal történt csodák újabb 
vizsgálatát rendelte el. Később Károly Róbert, Mátyás ki-
rály és II. Ferdinánd is sürgette az eljárást. Végül 1943. 
november 19-én avatta szentté Margitot XII. Piusz pápa. 
Árpádházi Szent Margit hamvai ma is az időközben 
róla elnevezett Margit-szigeten nyugszanak egy ha-
talmas vörös márványlap alatt, melyet halálának 700. 
évfordulójára készítettek tisztelői.
Érdemes az évforduló környékén felkeresni a Kápolná-
tól nem messze található sírt és egy ima mellett egy szál 
fehér rózsát elhelyezni rajta. A fehér rózsa Szent Margit 
kedvenc virága volt, s egyben a szűziesség jelképe.

a szent lászló általános iskola a Mindenki 
karácsonyán

A Szent László Általános Iskola először vett részt a Min-
denki Karácsonyán. Köszönjük, hogy mi is helyet kap-
hattunk a nagy fenyőfa tövében.  Szeretnénk megköszön-
ni minden támogatónknak a segítséget, amit december 
16-án este az iskolánknak adtak, ugyanis a rendezvény 
után 85.000 Ft-ot számoltunk meg a perselyben. 
Nagyon jó érzés volt látni, hogy rengeteg volt isko-
lás és felnőtt megállt Szent László képe előtt, láttuk, 
ahogy jönnek vissza fejben és lélekben az itt eltöltött 
régi idők sok szép emléke, izgalma. Akik odajöttek 

hozzánk, találkozhattak tanáraikkal, alkalom akadt a 
beszélgetésre, nosztalgiázásra.
Köszönjük a szülőknek, akik a hidegben végig ott vol-
tak segíteni, köszönjük a sok süteményt, amit leküld-
tetek és a kincseket, díszeket, amit a diákok készítettek 
tanáraik segítségével! Ünnepi hangulatban tudtuk fo-
gadni az arra járókat, akiket az adományért cserében 
süteménnyel kínáltunk, valamint kedves kis ajándék-
kal viszonoztuk a kapott segítséget. 
Kitelepülésünkről a képet lásd a 23. oldalon.

jóleső visszatekintés az elMúlt évre

Régóta nem jelentkeztünk mozgalmunk helyi híre-
ivel. Egy rövid ismertetőt szeretnék közreadni, amit 
2016 decemberével kezdek, amikor is egy mogyoródi 
tűzkárosulton segítettünk a tagságunk által felajánlott 
adománnyal az újrakezdéshez. 
Szintén tavaly decemberben a Jobbik Szeretetszolgálat 
Alapítvánnyal karöltve két családot tudtunk segíteni, 
hogy szebb és gondtalanabb legyen a karácsonyuk. 
Aztán már is 2017-ben vagyunk, a hétköznapok mellett 
mindig fordítottunk időt arra, hogy valakit, valamilyen 
formában segítsünk, hiszen a Szent László Év erre is 
kötelez. Volt, hogy tűzifát vágtunk idős mogyoródi la-
kosnak, vagy ruházattal láttunk el rászoruló családokat. 

Aztán már itt is volt a tavasz és gondolkod-
ni kellett az Ötödik Mogyoródi Szent Lász-
ló Fiai Tábor programján, melyet kéthavi 
Szociális Bizottsági tagsági tiszteletdíjam-
mal támogattam. 
A tanévkezdéskor újfent kéthavi tiszteletdí-
jammal segítettem két olyan diákot, akik igazán megér-
demlik szorgalmuk okán. Decemberben pedig ismét ott 
voltunk a Mindenki Karácsonyán, ahol főtt ételt osztot-
tunk a faluközösség örömére.
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánunk!

Gódor Antal
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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A
 hónap esem

énye
Mogyoródi küldöttség santa lucia di Piave telePülés 

Mezőgazdasági vásárán kéPriPortban
Folytatás a 2. oldalról

kirándulás santa lucia di Piave telePülés környékén
Folytatás a 2-3. oldalról

A mogyoródi pultos csapat

Érdeklődő, kóstolgató vendégek

Új típusú kistraktorokHatalmas az érdeklődés messzi vidékekről is. Az 
olasz nemzeti színeket, a zöld-fehér-piros szalagot 

viselők egy-egy település polgármesterei

Dimbes-dombos borvidék

Borkészítés felsőfokon Megkoszorúztuk a katonahősök emlékművét

Vacsora egy vendéglátó sátorban

A kastély madártávlatból Az olasz és a mogyoródi Testvértelepülési 
Bizottságok vezetői

Kastélyban is jártunk

Látogatás egy bortermelőnél
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m
űvelődés

2018. február 2-4.

A programok ingyenesen látogathatók!

febr. 2-4. “Mogyoród - szeretem ahol élek!” 
                 fotókiállítás

                 Kölcsey Ferenc 
                 életét bemutató képeslap kiállítás 

Mondj egy mesét mások örömére!

febr. 2. / 10.00-12.00 Mesemondó Nap

febr. 3. / 15.00 Farsangi mulatság
                        ZUMBA - Andival
                        jelmezverseny / arcfestés

febr. 4. / 15.00 Koncert másképp!
                        Szántó Dóra Viola és “kisérete”

Mûvelõdési Ház - Könyvtár
Juhász Jácint

2146  Mogyoród, Fóti út 18.

Tel: 06-28-440-730

A programváltozás jógát fenntartjuk!

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
 ünnepi mûsorra

                     

  címû 10. fotópályázati kiállítás ünnepélyes megnyitója

MOGYORÓD
           “szeretem ahol élek!” 

2018. január 21-én, vasárnap 15.00 óra

A kiállítás megtekinthetõ: 2018. február 3-ig / Mogyoród, Fóti út 18. 

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja Önt és családját

“Kölcsey Ferenc élete”
  címû képeslap kiállítás megnyitója

Steiner Józsefné gyûjteményébõl

JácintJuhász web: mogyoród mûvelõdési ház-könyvtár-google.hu
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a lemez a klasszikus kategóriában platina lemez lett. 
Művész úrnak eddig 32 lemeze jelent meg, amelyeket 
szerte a világon árulnak. Számos lemezbemutató tur-
néja volt Amerikában, Kínában, több ázsiai és európai 
országban. Nagy élmény volt őt élőben hallgatni. 
Paulovics Géza polgármester úr ünnepi köszöntőjét kö-
vetően az estét a WindSingers „acappella” együttes élő 
koncertje zárta. A WindSingers acappella együttes 2011-
es alakulása óta több tucat koncert és fesztivál rendszeres 
vendége, mind a hazai, mind a külföldi színpadokon. A 
csapat sokszínű jazz és pop repertoárja egyedi hangzású 
saját szerzeményeket és feldolgozásokat tartalmaz, tele 
humorral, jókedvvel és meglepetésekkel. 

A fentieken túl szerepet szántunk a gasztronómiára 
is: volt forralt bor, kürtöskalács, a Nyugdíjas Klub 
jóvoltából pedig finom mogyoródi kalács. Külön 
szeretném megköszönni a civil szervezeteknek, hogy 
megvendégelték a falu lakosságát ezen a nagyszerű ese-
ményen. A karácsonyi díszbe öltözött faházak szép és 
hangulatos látványt idéztek. A rendezvény a terveknek 
megfelelően minden zavaró dologtól mentesen zajlott 
és fejeződött be a nap végén.

A Mogyoród Turisztikai Kft egy egyszemélyes Kft, de 
sok segítője volt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
rendezvény sikeresen és színvonalasan megvalósuljon. 
Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki bármilyen 
módon is hozzájárult munkájával az esemény lebo-
nyolításához. Nélkülük / Nélkületek nem sikerült vol-
na! Valamint nagy-nagy köszönet jár a támogatóink-
nak is, mert anyagi támogatás nélkül nem lehetséges 
egy ilyen rendezvény megvalósítása és lebonyolítása.
Támogatóink voltak: 
- a rendezvény főtámogatója: Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata. 
- „Arany fokozatú” támogatónk: Max-Design Exhibition Kft.
- További támogatónk: Sona Hűsítő Kft.
- Fenyőfadísz: Juhász Gábor (Csodák Világa)
Segítőink voltak: Paulovics Géza polgármester, Gu-
lácsi Attila műsorvezető, Mogyoród Nonprofit Kft, 
Tamás Venczel, Kurfis Tüzép (Kurfis László, Kiss Gá-
bor), Kurucz István (Kurucz daru Fót), Ribai Zoltán, 
Busai Zsolt, Horváth József, Vepperi János, Bezzeg 
Mónika, Horváthné Deák Andrea, Horváth Bánk 
Csongor, Kralovits Klára, Zachárné Kertész Eszter, a 
Mogyoródi Polgárőr Egyesület és Csányi József körze-
ti megbízott rendőr.
A díszkivilágítás felszerelését Busai Zsolt (Fortu-Max Kft) 
végezte, a Falka József tér ünnepi fényeit pedig Vepperi 
János és csapata szerelte fel. Külön szeretnék köszönetet 
mondai Gulácsi Attila úrnak, aki műsorvezetéssel évről 
évre segíti a Kft munkáját a rendezvényeken.

A rendezvénysorozat az elsődleges célját elérte, hiszen 
Mogyoród lakosságát összehozta és újabb közösségi 

élményt teremtett. Találkozunk 2018. decemberében 
újra a „Mindenki karácsonyán” Ezúton kívánok min-
den kedves mogyoródi lakosnak Boldog, Békés, Sike-
rekben Gazdag Új Évet!

Zachár Zsolt ügyvezető 

(fotók: Kertész Bálint és WK.)

Varga Nándor

Zsombor, a leglelkesebb szakács méri gulyást

Paulovics Géza

2015. év óta az Önkormányzat Kft-je, a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft szervezi és bonyo-
lítja le a „Mindenki karácsonya” rendezvényt. 2017-ben Advent harmadik hétvégéjének szombatjára esett 
a rendezvény, december 16-ára.

Mindenki karácsonya 
Advent első hétvégéjére a fenyőfa felállítása megtör-
tént a Főtéren. Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni a fenyőfáért Kamarás Fanninak, az adventi koszorút 
pedig Trabalka Szilvia és Trabalka Adrienn díszítették 
fel. (Többek dicsérték a valóban látványos, elegánsan 
díszített, hatalmas karácsonyfát. Még az is elhangzott, 
hogy ilyen szép még az Országház fája sem szokott lenni. 
– a szerk.)

A főszervező, Mogyoród Turisztikai és Településfej-
lesztő Kft nagy jelentőséget fordított az ünnepre, 
mogyoród hagyományaira, a „Mindenki karácsonya” 
rendezvény kulturális jellegére. Külön öröm, hogy 
ilyen színvonalas előadásokat állítottak színpadra a 
mogyoródi, helyi csoportok. Gondolok itt az „Arany 
Páva díjas” Jakab Mihály Népdalkörre, akik karácso-
nyi énekekkel tették ünnepélyessé a rendezvényt, illet-
ve a Karikás néptánc együttesre, akik egy új műsorral 
rukkoltak elő. 

Ismételten örülhettünk egy nagyon szép programe-
lemnek: a „Községünkért, Mogyoródért Alapítvány” 
ezúttal is felkereste a Mogyoródon élő és itt született 
két legidősebb lakost, akiket – távollétükben Varga 
Nándor elnök úr mutatott be. 

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 
meghívta a római katolikus plébános urat, Tóth József 
Miklóst, a református egyház lelkészét, Mezei Tibort, 
valamint az evangélikus lelkészasszonyt,. Mind a hár-
man örömmel vették a meghívást. Sajnos Miklós atya 
nem tudott részt venni, így a katolikusokat Paduraru 
Ágnes nővér képviselte. Köszönjük nekik a szép, fele-
melő ünnepi gondolatokat. 
Az est folyamán további fellépőink voltak, akik előa-
dásukkal hozzájárultak az ünnepséghez: itt volt Kegye 

János pánsíp művész, akinek neve nemcsak Európá-
ban, hanem világszerte ismert. A 2004 karácsonyán 
megjelent „Igaz klasszikus karácsony” című lemeze a 
Magyar Rádió Szimfonikus zenekarával készült. Ez 

Paduraru Ágnes, Mezei Tibor és dr. Cserhátiné 
Szabó Izabella

Jakab Mihály Népdalkör

Kegye János pánsíp művész
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templomi kórus immár több mint 60 éve létezik, ma 
az ő nevét viseli, s énekli a műveit. A kórustagok úgy 
érzik, hogy ez a kórus más, mint a többi, mert ők még 
magától Kántoratyától kapták a szívükre a pecsétet, s 
ez valóban élethosszig tartó elköteleződést jelent.

Kántoratya nemcsak a templomban tartotta fontosnak 
a zenei kultúra terjesztését. Sok családhoz járt ingyen, 
vagy csekély térítés ellenében zongoraórákat adni. 
Egyszerű falusi, földműves családokhoz is jutott egy 
- egy zongora, a mai napig sem tudjuk, hogy hogyan, 
de valahonnan mindig tudott szerezni, s ezekben a 
családokban nem egyszer zenészek lettek a gyerekek, 
vagy azok leszármazottai. Azokba a családokba, ahol 
ő rendszeresen megfordult, vele együtt beköltözött a 
vidámság és egyfajta pozitív életszemlélet. Ugyanis, 
nemcsak azzal az egy gyermekkel foglalkozott, akit 
éppen zongorára, vagy szolfézsre tanított, hanem a 
szülőkkel, testvérekkel is elbeszélgetett, megoszthat-
ták vele gondjukat, bajukat. Rendkívüli tapintattal se-
gített, ha kellett, sok fiatalnak adott indíttatást, javasolt 
életpályát, vagy akár konkrétan iskolát is. A különórá-
ra járás például ismeretlen fogalom volt. Ezért el lehet 
képzelni, hogy Kántoratya órái, látogatásai, tanácsai, az 
általa közvetített szemlélet micsoda lehetőségeket rejtett 
magában. Hatására sok család életében új perspektíva 
nyílt meg a fiatalok előtt. Sokszor bátorította a szülőket, 
hogy adják gyermekeiket színvonalas egyházi középis-
kolába. Az ő közelében egyszeriben mindenki jól érezte 
magát, senki sem feszengett, minden olyan természe-

tessé vált. Ugyanakkor mégis volt tekintélye, nagyon is 
hallgattak rá gyerekek, felnőttek egyaránt. Talán azért 
is, mert zseniálisan kommunikált: természetes ked-
vességgel szólított meg mindenkit, elfogadó volt min-
denkivel szemben, egyenrangú félként kezelte még a 
legszegényebb utcagyereket is. A nehézségeket jól látta 
ugyan, de sohasem dramatizálta túl őket, egyfajta derűs 
életszemléletet közvetített sok-sok humorral.
Igazi népművelő szerepét töltötte be a faluban, nem-
csak azzal, hogy a zene szeretetére tanított mindenkit, 
hanem például azzal is, hogy rendszeresen kirándu-
lásokat szervezett, az ország szinte összes szép városát, 
templomát láthatták a vele tartó mogyoródiak.
Kántoratya volt az, aki három fontos hagyományt 
is újraélesztett a faluban, a betlehemezést, a bölcső-
skézést és az ostyahordást. Ő vezette be, hogy feleke-
zettől, és anyagi helyzettől függetlenül, kivétel nélkül 
minden család kapjon ostyát Mogyoródon. Büszkék 
vagyunk rá, hogy neki köszönhetően, mindhárom ha-
gyomány a mai napig él és gazdagítja a közösségünket. 
Zeneszerzőként is maradandót alkotott: Tarjáni 
Tóth Ida cimbalomművésszel közösen megírták a 
Cimbalomiskolát, amely angol és német nyelven kül-
földön is ismertté vált. Ő maga is nagyon büszke volt 
Szent István miséjére, amelyet itt írt Mogyoródon, 
1967-ben. Ezt a misét még a Szabad Európa Rádió 
is közvetítette, amikor 1972. pünkösdjén az ausztriai 
Bambergben bemutatták.
A legnagyobb jót azonban az akkori ifjúsággal tet-
te. Maga köré gyűjtötte őket, játszott velük sokat és 
rendszeresen. Valóban Mogyoród Don Boscoja volt! 
Azzal, ahogyan a fiatalokkal bánt, ahogyan együtt volt 
velük, életre szóló mintát adott. Akik akkor vele le-
hettek gyerekként, a játékok közben, tapasztalhatták 
meg, hogy így is lehet élni: nagy szívvel, tapintatos fi-
gyelemmel, és a jobbá válás állandó igényével, derűvel, 
mindig jóra törekvő akarattal, tettre készen.
Neki elhittük, hogy értékesek és tehetségesek va-
gyunk. Kántoratya egész lénye azt sugallta, hogy 
az életet élvezve és önmagunkat szeretve érezhetjük 
magunkat Isten gyermekeinek. 
Ahogyan Ella István orgonaművész, Kántoratya keresztfia 
írta: „Igazi szalézi volt, a derűből élt, Isten öröméből.”

Babicz Mária
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Falka józseF szalézi szerzetesre, Mogyoród don boscojára 
eMlékeztünk születésének 100. évFordulója alkalMából

Falka József atya születésének 100. évfordulójáról mogyoródi tanítványai, barátai, ismerősei 
méltó módon emlékeztek meg december 17-én. Az alkalomra meghívott vendég, Főtiszte-
lendő Ábrahám Béla atya szalézi tartományfőnök mutatott be szentmisét, melyen a kórus 
névadója által szerzett latin misét énekelte. Főtisztelendő atya homíliájában kiemelte, hogy 
Keresztelő Szent János méltó követője volt Falka József atya, aki mindig a háttérben maradva 
az evangéliumi üzenet fontosságát és örömét tolmácsolta Mogyoród népének.
A szertartás végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány nevében Ka-
marás Zsuzsanna méltatta Kántoratya életművét, amellyel kiérdemelte a közösségtől 
a Szent Mihály Főangyal Díjat, melyet tartományfőnök úr vett át.
A misét követően három jeles tanítvány: Bányász János, Horváth István és Varga 
Zoltán atya mondott tartalmas visszaemlékezést, majd utána a többiek is ontották a 
kedves történeteket, ahogy azok feltörtek az emlékezetük nem halványoló tárházából, 
s felcsendültek szép, szintén Kántoratyát idéző dallamok is.

Az eseményhez kapcsolódóan erre az időpontra megje-
lent egy különleges kiadvány „Uram, Te tudod, hogyan 
szeretlek” - Falka József Kántoratya lelki naplója cím-
mel, amelyet Kántoratya kispapként 1943-tól 1946-ig 
vezetett. A lelkinapló csodálatos példája az önnevelésnek, 
Jézus és Mária szívébe helyezett hivatásnak. A kiadványt 
kéziratból Varga A. Tamásné jegyzete le, Babicz Mária 
lektorálta, Kamarás Szilárd felelős kiadó szerkesztette.Az 
ajánlásokat Tóth József Miklós plébános atya,  Varga Zol-
tán atya, Jakab László kántor-karnagy írták. (A kiadvány 
elérhető a templomban és Varga A. Tamásnénál)

Falka József atya, vagy ahogy mi nevezzük, „Kán-
toratya” tanítása és szellemisége tovább él, szerete-
téből, tanításából a mai napig táplálkozunk.

Az Atya 1917-ben született Bacán, Erdélyben. Édesapja 
református lelkész volt, az édesanyja és a nagynénje ka-
tolikusok. Édesapjuk halála után a család áttért katoli-
kus hitre. Hatan voltak testvérek, s Trianon után özvegy 
édesanyjuknak Erdélyben kilátástalanná vált a helyzete, 
ezért a családból három fiút átengedett Magyarországra 
tanulni. Így került József, mint diák, 1930-ban szalézi 
intézetbe, Esztergom-táborba. A szalézi rend ifjúság-
nevelő rend, módszerük lényege a preventív, megelőző 
nevelési módszer, amely nem utólag bünteti a gyer-
meket, hanem úgy neveli, hogy a gyereknek valahogy 
nem is támad kedve rossz útra térni. A szalézi lelkiség, 
pedagógia és a sokféle tehetséggel megáldott ifjú Falka 
József találkozása gyümölcsöző volt. Elhatározta, hogy 
ő is szalézi szerzetes, ifjúságnevelő lesz. 1937-ben tett 
fogadalmat, majd a Hittudományi Főiskola elvégzése és 
több éves pedagógiai gyakorlat után 1947-ben szentel-
ték pappá. Nagy lelkesedéssel vetette bele magát a papi, 
szerzetesi munkába, s közben a Zeneakadémia egyház-
zene szakára is járt. Sajnos, 1950-ben feloszlatták a szer-
zetesrendeket, és nem folytathatta tovább legálisan az 
ifjúság- nevelői munkáját.
Civil foglalkozásként a kántorkodást választotta, így 
lett Cinkotán kántor 1950. és 1964. között.
1964-ben került Mogyoródra, elmondása szerint 
azért, mert Cinkotán nem tudtak kántor-lakást biz-
tosítani a számára. Babicz János atya hívására jött 
Mogyoródra, ahol egy kényelmes, tágas lakás várta őt 
és idősödő édesanyját, akit időközben Erdélyből át-
hozott. Édesanyját, a drága „Édesmamát”, ahogyan ő 
hívta- rajongásig szerette és haláláig ő ápolta.

1964-től 1994-ig, haláláig, 30 éven keresztül itt élt 
közöttünk, Mogyoródon ez az istenáldotta tehet-
ségű, ifjúságnevelő szalézi pap, szerzetes, kántor, zene-
szerző, zenepedagógus, karnagy.
Rögtön az ideérkezése után elkezdte áldásos tevékeny-
ségét. Amellett, hogy ellátta papi szolgálatát és kán-
torkodott, kórust is szervezett. Az általa alapított 

Kántoratya fiatalkori képe, amely a naplója 
alapján kiadott kiadvány címlapja
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nevelés-oktatás

adventi koncert az iskolában

December 20-án Karácsonyra hangolt adventi koncertre hívta az iskola a szülőket és persze mindenki mást, aki 
jó hangulatban akarta tölteni ezt az estét. Az iskola sok tehetséges tanítványát hívta színpadra, ének, zene, vers 
és tánc műfajok váltogatták egymást, sőt zárásul a népes tanári kórus is bemutatkozott, akik végül együtt éne-
kelte diákjaikkal. A színvonalas és családias rendezvény megszervezéséért, előadásért, vezénylésért Moldovánné 
Bényei Anna kiérdemelt egy igazgatói dicséretet, melyet a szülők tapsa közepette vehetett át. Az Önkormányza-
tot ezúttal Hutter József az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke képviselte. Köszönjük ezt a szép estét 
mindenkinek, aki tett érte.

válaszd az egészséget!
Az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet 
által rendezett „Válaszd 
az egészséget” játékos ve-
télkedőn, melyet a Kong-
resszusi Központban ren-
deztek nov. 25-én, a 8.b 
osztály csapata részt vett. 

Színvonalas, érdekes ver-
seny volt, melyen nagyon 
sokat tanultunk az egész-
séges életmódról. Finom 
ételeket fogyaszthattunk, 
sok ajándékkal és tapasz-
talattal gazdagodva tértünk haza. A 7 induló csapatból 
a legjobb helyezést értük el.

Köszönet a szülőknek, akik szállítottak minket és vé-
gig izgultak velünk, értünk: Kamarás B., Prondvai Á., 
Jankó G.
Szép és egészséges napunk volt!

Z. T. I.

Az első helyezést elért csapatunk tagjai:
Stuber Tamara
Prondvai Nóra
Klacsán Réka

Jankó Julianna
Kamarás Mátyás

Koór Adrián
felkészítő tanár: Zelnikné T. I.

Hirdetés



kö
zé

le
t

MOGYORÓDI KRÓNIKA MOGYORÓDI KRÓNIKA

18 2018. január www.decens.eu • folyóirataink 19

közélet
Forraltborok éjszakája

Érdekes új színfolttal gazdagodott a Pincesor kínálata. 
A téli hideg beálltával, Advent idejében, próbaképpen 
megszervezték a Forraltborok Éjszakáját. Az újdon-
ságra sokak voltak kíváncsiak, bár az este elkezdődött 
hideg eső többeket mégis otthonmaradásra bírt. Ki-
nyitott néhány pince, s ha nem is tömegek, de sétálók 
tértek be a nyitott pincékbe egy-egy baráti beszélge-
tésre és persze a forral borok megízlelésére. Mindenütt 
barátsággal fogadták a betérőt, több helyen kínálták 
egy kis harapnivalóval, édességgel is a vendéget.
Nagyobb hírverés és szerencsésebb időjárás esetén bizonyá-
ra ez is hasonlóan sikeres és vonzó esemény lehet idővel, 
hasonlóan mint a télvégi pincelátogatások és a Bornapok.

Mogyoród legidősebb lakói

A Mindenki Karácsonyán a „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány harmadik alkalommal köszöntötte a te-
lepülés legidősebbjeit. Az eredeti elképzelést idén azzal egészítették ki, hogy nem csak a legidősebb, Mogyoród 
születési helyű, hanem összességében a legidősebb lakost is köszöntötték. Pap Jánosné Terus néni és Béres Já-
nosné Erzsi néni a rendezvényen nem tudtak részt venni, ezért Varga Nándor, az Alapítvány elnöke és Kapitány 
Attila, a szervezet alapítója mindkettőjüket felkeresték és ajándékkal kedveskedtek nekik. 

Mogyoród legidősebbjei 2017-ben
Juhász Lajos – 97 évesen elhunyt
Született: 1920. 04. 28., elhunyt: 2017. évben
Gyermekei – 2 fő: Márton 1955. - Klára 1958., Uno-
kái: Tímea - Tamás és Zoltán
Dédunokái: Dávid - Dávid, Tamás - Zoltán unokája 
részéről még nincs. 

Pap Jánosné, Terus néni – 95 éves
Született: 1922, Mogyoród
3 gyermeke és 2 unokája van.
Gondozza: Pásztor László és felesége, Gabi, aki egy 
hete eltörte a bokáját.
Mielőbbi felépülést kívánunk Neki.

Béres Jánosné, Erzsi néni – 98 éves
Született: 1919. 08. 26-án, Gödöllő
4 gyermek, 8 unoka, 4 dédunokája van.
Gondozza és vele lakik: Juhász János unokája
Gyermekei: Juhászné, Erzsike; gyermekei: József, János
Béres János, gy.: 2 lány, 2 fiú - Isaszeg
Mencser Istvánné, Éva – sz.1944; gy.: 1 lány, 1 fiú; 
nem Mogyoródon lakik; Dédunoka: 2+2 gyermek
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A SZENT LáSZLó ÍJáSZoK 
oLASZoRSZágI BEMuTATóJA 

vISSZHANgJA
Mint korábban beszámoltunk róla, novemberben 
zajlott Santa Lucia di Piave kisvárosban az ott szoká-
sos középkori rendezvény, amelyen a környék több 
száz éves hagyományait elevenítik föl igen hangu-
latos körülmények közt. Hagyomány hű ruhákban 
tevékenykedő mesterek, kézművesek mutatják be 
hogyan éltek, viselkedtek, dolgoztak őseik. 
Az idén nyáron nálunk töltött kirándulásukon a Sa-
nta Lucia di Piave-ből érkezett küldöttség végignézte 
Kamarás Szilárdék honfoglalás korabeli magyarság 
kultúráját, viseltét, jurtáit, harcmodorát bemutató 
igen látványos bemutatóját, ámulatba ejtve a ven-
dégeket. Ennek tudható be, hogy meghívták íjá-
szainkat az őszi nagyrendezvényükre, mutassák be 
mindezt náluk is. A bemutató rendben, osztatlanul 
nagy sikert aratva lezajlott a Piave mentén is. Adtunk 
hírt róla lapunk előző számában is olvasóinknak. Az 
Antica Fiera rendezvény főszervezője Aurelio Cec-
con Kamarás Szilárdnak írt levélben köszönte meg 
a mogyoródi csapat bemutatóját az alábbiak szerint:
Tegnap este végre befejeztük a bontási munkálatokat 
és csak most van időm írni Neked, hogy gratuláljak 
a lenyűgöző, fantasztikus részvételetekhez. Sajnos az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, de azért így is vala-
hogy végigcsináltuk ezt a rendezvényt. 
Azóta is folyamatosan kapom a pozitív visszajelzése-
ket azzal kapcsolatban, hogy mennyire változatosak 
voltak a rendezvény 20. évfordulójára szervezett be-
mutatók, a résztvevők és ennek a zászlóshajója egyér-
telműen Ti voltatok. Az általatok felépített sarok na-
gyon jól lett kialakítva, melyet a solymászokkal együtt 
nagyon nagyra értékelt a közönség. Kérlek, továbbítsd 
HÁLÁS KÖSZÖNETEMET minden magyar részt-
vevőnek, az egész csapatnak és mindenkinek, aki 
hozzájárult ehhez az óriási sikerhez. Fantasztikusak 
voltatok!!! Aurelio

Pap Jánosné

Béres Jánosné
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honvágy

Nem itt születtem, ez nem az én világom,
Más az a föld ahová visszavágyom.
Ott napfényesebb a dombság,
Nékem az az emlék a boldogság!
A dombok szikrázó, szivárványos színnel,
A legnagyobb Mester alkotta szívvel.
A tengerkék égbolt, és a virágmező a réten
Ott pompázik tarka-barka ezer színében.
Ott van az én képzeletem kicsiny háza,
Hófehérre meszelve minden oldal váza.
Alatta a patakparton pici kis kertem,
Ahová a legszebb virágot ültettem!
Csörgedező patak táplálja azt,
Álmodozó lelkembe hoz szép tavaszt.
Ha ott a gerlepár nékem turbékol,
A szívem álmomban is jobban zakatol.
Mesebeli táj az a dombok között,
A honvágy is, ami a lelkembe költözött.
Titkolni soha nem lehet a gyermeki emléket,
Mert még most is az a hit, szeretet éltet!
Ott hallottam a nyárfalevél suttogását,
A Csíkvölgy-patak csendes csobogását.
Ami még most is a lelkemben duruzsol,
Mint ahogy a szerelmes gerlepár turbékol!
Csodaszép ez az álom honvágy,

A szívemnek, lelkemnek bársonyos ágy.
Szegénységem e vággyal is beéri,
Ha majd az Úr az én utam végét méri.
S amit a dombok között tanultam,
Azt biztosan számon fogja kérni.
Remélem nem kell majd Tőle félni,
Mert a talentumokból okultam.
Egy a lényeg: a gyermekkor szép volt,
Csak később a fülembe a szerelem dalolt.
Ami messzi tájra csábított engemet,
Ahol a családért hűséggel vittem a keresztemet.
Mely felett fényesen ragyogott a Nap,
Fontos volt mit teszek majd holnap.
Hogy a szegény munkával boldoguljon,
A család szeme a szeretettől csillogjon!
Óh, honvágy ne vess meg engemet,
Most már tudom, hogy mi a Hazaszeretet.
Csak még ez a kis remény ne hagyjon el soha,
Mert akkor a magányom lesz mostoha!
Lelki szemeimmel messze szállok…
Álmomban a kis hófehér ház előtt állok.
Az ablakban pislákol a halovány fény,
Ha belépek az ajtón örök lesz a remény!

Trombitásné Morvai Teréz
2017. július 19.

az elMúlt évről szólva…
Aki a sport világában otthon 
van, az tudja, egy évnek nem 
„csak úgy” vágnak neki a spor-
tolók. Különböző ciklusok, idő-
szakok váltják egymást az adott 
terveknek, versenyeknek megfe-
lelően. Havi, féléves, éves terve-
zés van, enélkül csak mennénk 
bele a vakvilágba, különösebb 
eredmény nélkül. 
Így év elején van egy kis idő visz-
szanézni és kielemezni az elmúlt 
évet, ami segít az ideit felépíteni. 

Ez a Mester feladata, a krónikásé meg az, hogy egy 
kicsit összeszedje, milyen is volt 2017. 
Ha a számokat tekintjük, akkor bátran kijelenthet-

jük, ez volt az eddigi legeredményesebb 
év az Egyesület történetében. Tizenegy 
versenyen vettünk részt, benne nemzet-
közi versenyek, Világkupa, Világbajnok-
ság – ráadásul Budapesten – és mindenhol 
helytálltunk. 195 érmet gyűjtöttünk össze, 
ebből 81 arany, 77 ezüst és 37 bronz, vala-
mint ötször szereztük meg a csapatelsősé-
get. Itt kanyarodnék vissza a bevezetőmre, 
ugyanis ezek az eredmények megfelelő ter-
vezés nélkül nem születtek volna meg. 
Volt még egy téli és egy nyári övvizs-
gánk, ahol mindenki sikerrel szerepelt 
és ott volt természetesen a hagyományos nyári edzőtá-
borunk Velencén. A napi 5 vagy 6 edzés, korosztály-
tól függően, rendesen kivette az erőt mindenkiből, de 
túléltük. Az eredményeink okán a VII. kerületi Ön-
kormányzat is megkeresett minket, hogy vigyünk egy 
kis színt a kerület sportéletébe, ehhez minden tőlük 
telhető segítséget megadtak és az ígéretek szerint ez 
a jövőben is így lesz. Szerencsére szépen gyarapszik a 
pesti létszám is, bizakodóak vagyunk.
Harcosaink közül két ifjú tehetséget emelek ki, egy 

leányt és egy fiút. Nagy Mira a decemberi, 
nemzetközi Mikulás kupán mindhárom sza-
bályrendszert megnyerte, erre még nem volt 
példa Egyesületünk életében. A másik harcos 
Szabó Bence, aki tavaly szinte mindet meg-
nyert, ahol elindult, köztük három Világ-
kupát. Sajnos Mogyoródon ezek mind nem 
voltak elegek számára, hogy az Év Sportolója 
díjat elnyerje…Mogyoródon közel öt éve 
építjük a bázist, reméljük, egyszer az ered-
ményeinkhez méltó erkölcsi megbecsülés is 
megérkezik a község vezetése részéről. 
A jelen évet nézve a terveink nagyra törőek. 

Sok a fiatal versenyzőnk, 
sok versenyen „házi dön-
tőt” vívnak, ez is jelzi, 
erősek vagyunk. Anyagi 
lehetőségeinktől függően 
szeretnénk még több nem-
zetközi versenyen indul-
ni – ezúton is köszönet a 
szponzorainknak – és hosz-
szú távú tervként készülünk 
a 2019-es budapesti Kadett 
Európa-bajnokságra. 
Bízom benne, hogy a kró-
nikásnak jövő januárban 
sem lesz nehéz dolga, ha 
majd 2018 eredményeit 
kell számba venni.

Hajrá L.S.P. Team

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!
Tel:  06-20-357-7079

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

CSUKA FERENC

A Pisokmáj Kertbarát Kör fájó szívvel tudat- 
ja tagjaival,  hogy Csuka Ferenc ,  vezetősé- 
gének  egyik  legenergikusabb  tagja,  életé- 
nek 67. korában, 
 
             2017. december 6-án elhunyt. 
 
Feri  nagyon  sokat  tett a  közösségünkért, 
szívvel-lélekkel küzdött kitűzött céljaink el- 
éréséért és tevékeny részt vállalt a megva- 
lósításukban. 
 
Személyével pótolhatatlan veszteség érte 
közösségünket. 
 
                   Nyugodjon békében! 

     A temetés időpontja: 
 
     2018. január 9. 11:00 óra 
 
       a Mogyoródi Temetőben, ahol 
 
           KATONAI TISZTELETADÁS  
 mellett vehetünk tőle végső búcsut. 

A testvértelepüléssel kapcsolatos aláírt szándéknyilatkozat
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Fontos tudnivalók
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Tűzoltók                105
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Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Ügyfélfogadás: H: 13-18, Sze: 13-16, P: 08-11.30, 
28/540-716, 30/663-9801, fax: 28/540-715
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 09-
16 (előzetes bejelentkezés alapján) 28/540-
716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700
Pénzügyi Iroda: 28/540-705, 30/663-9805
Műszaki Iroda, közterület-felügyelő 
(munkaidőben):  28/540-701
Igazgatási Iroda: Dózsa Gy.út 33. 30/663-9803
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 21.
Dr. Fekete Ildikó: 
Rendelés: H, Sze: 14-18, K, Cs: 08-12, P: 
páros héten 14-18, páratlan héten 08-12 
28/440-058, 30/934-3118
Dr. Hézinger Lajos: 
Rendelés: H, Sze: 08-12, K, Cs: 14-18, P: 
páros héten: 08-12, páratlan héten: 14-18
28/440-057, 30/238-1483
gyermekorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 21.
mogyorodgyermek@gmail.com, 28/542-541
Dr. Mikó-Onestyák Zsófia szülési szabad-
sága alatt helyettesíti Dr. Balázs Regina 
Rendelés: H: 09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, 
Cs: 13-16, P: 09-12, Egészséges tanács-
adás: H, Sze, P: 08-09, 70/432-4783
védőnői szolgálat: Béke út 1. 28/440-154
1-es körzet varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 14-16, Sze: 11-12 P: 11-13
Várandós tanácsadás: Sze, P: 09-11
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Nyilas-Kádas Judit
Védőnői tanácsadás: K: 9-10
Várandós tanácsadás: K: 8-9
Tel: 30/663-9807
3-as körzet Hódi Edit
Védőnői tanácsadás: Cs: 11-12
Várandós tanácsadás: Cs: 10-11
Tel: 70/514-8468
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalál-
ható az önkormányzat honlapján: www.
mogyorod.hu/Intézményrendszer/Gyer-
mekvédelem, 20/311-7088
orvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyány u.4. 
hétköznap: 18-08 óráig, munkaszüneti na-
pon: 0-24 óráig, 28/471-157, 28/470-840
gyermekorvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyá-
ny u.4 naponta: 19-08 óráig, 28/470-840
Kistarcsai Kórház: 28/507-600, 28/507-
750, 28/507-620, 28/507-630, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöl-
lő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-887

Dr. Bidjari Leila 
Rendelés: H: 08-19, K: 08-12, Sz: 10-18, 
Cs: 08-12, P: 14-17
Iskolafogászat: szerda délelőtt Bejelentke-
zés szükséges!
Dr. Szilágyi Emese 
Rendelés: K: 14-21, Cs: 13-20, P: 07-14 
Fogtechnikai labor: Mádai Sándor 
nyitva tartás: H-Cs: 08-18, P: 08-16, 
30/931-4942
Kígyó gyógyszertár: Gödöllői út 18.
kigyomogyorod@gmail.com, 28/440-158, 30/952-
5731, Nyitva tartás: H-P: 08-19, Szo: 08-12
állatorvos: Gödöllői út 162. 
Dr. Csernai Ferenc: 20/945-7816
Rendelés: H-P: 09-11 és 16-18, Szo: 09-11 
Közbiztonság 
Kistarcsai Rendőrőrs: 28/470-801
Járőrszolgálat: 70-263-4334
Mogyoródi Körzeti Megbízott: Csányi Jó-
zsef, 30/958-1624
Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Mogyoródi Polgárőrség: 30/921-8276, 
30/208-5468,70/337-0980
Kukukkhegyi Polgárőrség: 70/241-8300
Intézmények 
Önkormányzati óvoda – Veresegyházi út 
8. e-mail: pillangos.ovoda@mogyorod.hu 
Óvodavezető: Dr. Csikós Gellértné 
28/441-272, 30/663-9813
gesztenyés Tagóvoda – Dózsa Gy. út 23., 
e-mail: gesztenyes.ovoda@mogyorod.hu 
28/440-128, 30/663-9812
Laura vicuna Római Katolikus óvoda – 
Dózsa Gy.út 39., honlap: www.lauravicu-
naovoda.hu, e-mail: salezi.ovoda@gmail.
com, 28/440-787, 30/542-9463
Szent László általános Iskola – Gödöllői 
út 17. honlap: mogyorodiiskola.hu, e-mail: 
mogyisk@gmail.com, Igazgató: Nagyné Wág-
ner Andrea: 28/540-425, fax: 28/441-092
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár Fóti 
út 18., e-mail: muvelodesihaz@mogyorod.hu, 
Igazgató: Marosán László, Honlap: https://www.
mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-google, fa-
cebook: Jácint Juhász, Nyitvatartás: H-P: 09 - 17, 
Sz-V: igény szerint, Könyvtár nyitvatartási ideje: 
H, Sze: 10.00 - 16.00, K, P: 10:00-13:00 és 15.00 
- 18.00, Cs: 09.00 - 13.00, T: 28/440-730
Support Alapítvány Család- és gyermek-
jóléti Szolgálat: Hungaroring út 2., e-ma-
il: mogyorodicsaladsegito@gmail.com
Ügyfélfogadás: H: 13.00-17.00, Sze: 09.00-17.00, 
P: 09.00-13.00, 28/540/630, 30/663-9814
Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft.: Gödöllői út 17., honlap: www.
monon.hu, e-mail: info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő 
Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Gödöllői út 
17. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
Ügyvezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762
Szolgáltatók
Posta: Fóti út 10., Nyitva tartás: H: 08-18, 
K, Sze: 08-15, Cs, P: 08-16, 28/540-250
Hulladékszállítás: 

vERTIKáL Nonprofit Zrt.
Központi ügyintézés: Polgárdi, Szabadság u. 26.
hétfő, kedd, csütörtök: 07.00-16.00, szer-
da: 07.00-19.00, péntek:07.00-13.00
Tel.: 06-22/576-070, 06-22/366-029, Fax: 06-
22/576-071
Kihelyezett ügyfélszolgálat: Pécel, Isaszegi út 3. 
minden páratlan hétfőn 16.00-18.00 óra között
E-mail: info@vertikalrt.hu, ugyfelszolgalat@
vertikalrt.hu, www.vertikalzrt.hu
Szennyvíz szippantás: 
Szívó Kft.: 20/934-9972
víz, Csatorna:
DMRv Zrt.: Gödöllő, Sík S.u.7., e-mail: ugyfel-
szolgalat@dmrvzrt.hu, 27/511-511, 40/881-188
Hibabejelentés 
(0-24): 27/511-511/irányítószám/1
áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
gáz: MAgáZ: 40/200-752
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfel-
szolgalat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 
314., telefonon: 1818 ingyenesen hívható
weboldal: http://kemenysepres.katasztro-
favedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Pest Megyei Kormányhivatal és 
Szakigazgatási Szervei
Pest Megyei Kormányhivatal: 1052 Budapest, 
Városház u. 7., honlap: www.kormanyhivatal.
hu, e-mail: pest@pest.gov.hu, 06-1/485-6900
gödöllői Járási Hivatal Kormányablak 
és okmányiroda: Gödöllő, Kotlán S.u.1., 
Ügyfélfogadás: H: 07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 
08-20, P: 08-16, 28/520-860
gödöllői Járási Hivatal Hatósági osztály 
veresegyházi Kirendeltség - Veresegyház, 
Fő út 45-47. 28/588-660, Ügyfélfogadás: 
H:13-16, K,Cs,P: 08-12, Sz: 08-18
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
honlap: www.onyf.hu, 06-1/270-8000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
hu, 06-1/350-2355, fax: 06-1/237-3662
zöld szám: 80/204-884
országos Egészségbiztosítási Pénztár:  
1139 Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.
oep.hu, e-mail: oep@oep.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football Club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525

Mindenki karácsonya (kéPes Folytatás)

Kapitány Attila és dr. Varga A. 
Tamás

A Szent László Általános Iskola is kitelepült

Katolikusok Művelődési Ház

  A Községünkért Mogyoródért Alapítvány kínáló 
asszonyai

Kurfisné Szécsényi Anna Kurfis László

WindSingers „acappella” együttes



FOGÁSZAT | GASZTROENTEROLÓGIA | PROKTOLÓGIA | TELJESKÖRŰ LABORVIZSGÁLAT | ULTRAHANG  
VIZSGÁLATOK | RÖNTGEN | BŐRGYÓGYÁSZAT | NŐGYÓGYÁSZAT | SEBÉSZET | ÜZEMORVOS

SZÉLESKÖRŰ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN!

WWW.SANTEMED.HU | 2100 GÖDÖLLŐ, REMSEY KRT. 21. TEL.: +36 70 349 8189

FOGÁSZAT - IMPLANTOLÓGIA

ULTRAHANG VIZSGÁLAT

AZONNALI ÉS FIX FOGBEÜLTETÉS  
NÉMET BREDENT TECHNOLÓGIÁVAL, AKÁR EGY NAP ALATT!
GYERMEKFOGÁSZAT | SZÁJSEBÉSZET | PANORÁMA ÉS INTRAORÁLIS RÖNTGEN FOGFEHÉRÍTÉS | ALTATÁSOS FOGÁSZAT

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK UH., 4D BABA MOZI

FÁJDALOMMENTES VÉGBÉL, VASTAGBÉL,  GYOMOR, NYOMBÉL ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLAT
SZAKTANÁCSADÁS ÉS DIAGNOSZTIKA

PROKTOLÓGIA GASZTROENTEROLÓGIA


