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Ebben a Polgármesteri Hivatallal szemben 
található, megújult épületben székel az 

Ügyfélszolgálat.
Kapcsolódó írásunkat lásd a 7. oldalon
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A Helyi VálAsztási irodA tájékoztAtójA Az országgyűlési 
képViselők 2018. éVi áltAlános VálAsztásárA VonAtkozó 
szAVAzóköri néVjegyzékHez kApcsolódó tudniVAlókról

Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2/2018.(I.11.) KE határozata szerint az országgyűlési képviselők 2018. évi 
általános választásának időpontja: 

2018. április 8. (vasárnap)

1./ A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt. útján 2018. február 9. és 19. között 
kapja meg a névre szóló értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Az értesítő ajánlószelvényt nem 
tartalmaz, mivel ajánlani jelölt, illetve jelölőszervezet által igényelt ajánlóíven lehet.) 
Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazókörben nem vehet fel választópolgárt sze-
mélyi azonosító okmánya és lakcíme alapján a névjegyzékre, így amennyiben a szavazás napján ténylegesen 
nem szerepel a névjegyzéken, az SzSzB visszautasítja és nem szavazhat a választás napján.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezéssel az értesítő megküldését követő három napon belül, 
de legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig lehet élni a helyi választási iroda vezetőjénél.
Mogyoródon települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgár a 2. számú szavazókörben, a Polgár-
mesteri Hivatalban adhatja le szavazatát, melynek címe: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.
Az a választópolgár, aki a választási értesítőt valamely okból nem kapja kézhez, a helyi választási irodában 
személyesen kérheti az értesítő pótlását.
2./ Az a választópolgár, aki legkésőbb 2018. március 23-án 16 óráig kéri a központi névjegyzékben nemze-
tiséghez tartozásának az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal történő 
bejegyzését, az a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán az országgyűlési egyéni választókerület je-
löltjére és nemzetiségi listára szavazhat. 
3./ Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerint elté-
rő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be személyesen vagy elekt-
ronikusan a helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, vagy annak módosításának, 
visszavonásának legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. 
4./ A választópolgár mozgóurna iránti írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelmének legkésőbb 2018. 
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegy-
zékében szerepel vagy a szavazás napján 2018. április 8-án, az írásos kérelemnek legkésőbb 15.00 óráig kell 
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Az írásos kérelmet más személy is leadhatja zárt borítékban a 
választási irodában vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál. 
5./ Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szava-
zás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A kérelemnek, annak módosítására vagy törlésére 
irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló és mozgóurna iránti kérelemre, továbbá köz-
ponti névjegyzékben nyilvántartott adatokra (nemzetiségre, fogyatékosságra vonatkozó segítségre vagy sze-
mélyes adatok kezelésére) vonatkozóan kérelmet elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.
hu honlapján is be lehet nyújtani.
Választással kapcsolatos ügyintézésével és kérdésével fordulhat a Helyi Választási Irodához személyesen vagy 
telefonon (06-28/540-716; 06-30-663-9803), továbbá tájékozódhat a www.valasztas.hu honlapon.
Mogyoród, 2018. január 25. 

Helyi Választási Iroda 

A MAgyAr kultúrA nApjA

Január 21-én emlékeztünk meg a Magyar Kultúráról, 
amely a magyar nyelvvel együtt megtartja nemzetün-
ket, átszövi gondolkodásunkat, sok esetben megha-
tározza cselekedeteinket. Büszkék lehetünk rá, hogy 
immár több ezer éve sikerül nemzedékről nemzedékre 
átmenteni, megőrizni és közben folyton-folyton meg-
újítani műveltségünket, miközben új meg új elemek-
kel bővül, s alakul, de közben mégis megmarad ma-
gyarnak, pedig záporoznak ránk a világ minden tájáról 
a globalista, a miénkhez kevésbé mérhető hatások. 

Mi ennek a sikernek, a megmaradásnak a titka? Mind-
össze annyi, hogy folyamatosan átadjuk a fiataloknak 
a tudásunkat, meséinket, népdalainkat, táncainkat, 
verseinket, regényeinket, történelmünket, mondá-
inkat, közmondásainkat, ünnepeinket, viseletünket, 
s ezek nem csak írásban és fényképeken találhatók, 
mert akkor legföljebb múzeumba kerülhetnének az 
utókor számára, hanem, éltetjük is ezeket. Magunk is 
naponta megéljük, a családok és egy-egy település kö-
zössége őrzi ezeket, a gyerekek pedig közöttünk, mel-
lettünk belenőnek, elsajátítják, ha látják, hogy szüleik, 
a felnőttek megbecsülik örökségüket.

Így történik ez Mogyoródon már sok-sok éve a Juhász 
Jácint Művelődési Házban a hivatásukat komolyan 
vevő vezetőknek és munkatársaiknak köszönhetően, 
akik élen járnak ebben a nemes feladatban. Kimond-

hatatlanul sokat köszönhetünk nekik! Most is kedves 
meglepetést okozott, - az ismert szólás szerint mond-
va: szem nem maradt szárazon – amikor a korosodó 
Jakab Mihály Népdalkör sorfala előtt a még óvodás 
korú tündéri kislány szavalt, valóban élményszerűen. 
Azért ilyen nem sok faluban vagy városban történik, 
pedig tehetségek mindenütt vannak, de ehhez kell a 
kultúránk szeretete és az ezért elhivatottan tenni aka-
rók lankadatlan igyekezete.

Ezért is fontos, hogy a továbbiakban is legyen lehe-
tőség, méghozzá nagyobb lehetőség, hogy áldásos 
munkájukat még eredményesebben folytathassák a 
településünk közösségének teljesebb bevonásával – a 
közbeszédből mára kikopott néven nevezett - népmű-
velőink. Szükséges egy nagyobb, új Művelődési Ház 
építése, amire most már körvonalazódik a megoldás. 
Marosán László igazgató úr bevezetőjében ki is hang-
súlyozta, hogy minden jel szerint ez az utolsó Magyar 
Kultúra Napja, amit még ebben az épületben tartha-
tunk meg.
Bizony itt az ideje egy a mai kornak és Mogyoród mű-
velődési igényeinek jobban megfelelő új, tágas épü-
let létesítésének. Voltak erre már kezdeményezések 
évtizedekkel ezelőtt is, de akkor mindig akadtak más 
szempontok, amelyek fontosabbnak tűntek a község 
akkori döntéshozói számára. Az idősebbek tudnak 
mesélni róla, hogy háromszor is gyűjtöttek új épület 
készítésére pénzt a lakosságtól, s aztán művelődési ház 
helyett hol TSz iroda lett belőle, hol más. Most már 
ilyen, reményeink szerint nem történhet, bizakod-
junk, hogy valóban elkészül 1-2 év alatt az új Művelő-
dési Ház a Főtéren.

A szép és hangulatos ünnepségen elhangzottak dalok, 
versek, beszédek, láthattunk táncot, megcsodálhat-
tuk a Mogyoródon készült fényképekből összeállított 
rendkívül gazdag fényképkiállatást és a hasonlóan 
színvonalas, Kölcsey Ferencnek, Himnuszunk szerző-
jének emléket állító képeslap-kiállítást. 
Tovább emelte a rendezvény ünnepélyességét, hogy 
több lakótársunk szavalta el saját, az alkalomhoz illő, 
illetve éppen a Magyar Kultúrával kapcsolatos ver-
sét, továbbá - amint már említettük - a 6 évestől a 80 
évesig élvezte a műsort és erősíthette meg magyarság 
tudatát minden jelenlévő.
Az sem lebecsülendő érték, hogy az ilyen közösségi 
rendezvényeken találkozhatunk a többiekkel, ismerőse-
inkkel, akikkel jól esik szót váltani, együtt értékelni az 
elhangzottakat egy pohár bor vagy üdítő társaságában.

A rendezvény részleteiről képriportunkban számolunk 
be a 18-19. oldalon.

Windhager
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Én még általános iskolás voltam, amikor vettünk téglajegyet a művelődési ház építéséhez, lehet, hogy most 
az az 50 forint is végre bekerül a helyére. (Paulovics Géza)

összességében közel 600 Millió forintos beruHázás 
előtt állunk!

éV eleji interjú pAuloVics gézA polgárMester úrrAl

Mi várható Mogyoród életében 
2018-ban? - tettük föl a kérdést. 
Polgármester úr az alábbiakban válaszolt.
Nem lesz egyszerű év az biztos, ko-
moly beruházások előtt áll a falu. 
Az egyik a régi művelődési ház el-
bontása és a helyére felépítendő új 
egészségház. Párhuzamosan vele el-
vileg az új művelődési ház építése is 
elkezdődhet a főtéren, a Mucsi és a 
Zeller féle telken. Ez a két telek elég 
nagy ahhoz, hogy ott kialakíthassunk 
egy ilyen épületet, a hozzá szükséges 
számú parkolóhellyel. Ez egyben 
egy közösségi tér lesz, ahol az összes 
rendezvényt meg lehet majd tartani, 
amit a faluban szervezünk: a szüretet, a Szent László 
Hetet és más kisebb - nagyobb eseményeket.
A tervezett intézmények helyét nem mi határoztuk 
meg, hanem még 2016-ban megmutattuk a két hely-
színt a tervezőnek, de nem mondtuk meg, hogy mit, 
hová szeretnénk. A szakember mérlegelte műszaki, 
illetve engedélyeztetési szempontból a két lehetséges 
területet, majd felvázolta, mit lehet tenni. Kiderült, 
hogy az új művelődési ház nem fér el a régi helyén, 
mert érthető okból a jelenleginél nagyobbat akarunk 
építeni, másrészt az engedélyező hatóság a tervezett lá-
togatószámhoz köti a parkolóhelyek számát. Számítá-
suk szerint 48 parkolóhelyet kell kialakítanunk a mű-
velődési ház mellé, közelébe. Ezt a régi helyen csak úgy 
tudnánk elkészíteni, ha a közvetlen közelben ingatla-
nokat vásárolnánk, vagy pedig zsákutcává alakítanánk 
a Mérleg utcát, hogy ott parkolókat alakíthassunk ki. 
Ez nem lenne jó megoldás, sem közlekedéstechnikai 
szempontból, sem a magas költségigény miatt. Az új 
egészségházhoz nincs szükség ekkora méretű parkoló-
helyre, mert oda nem egyszerre érkeznek a betegek.
Összehívtam a képviselő-testületet és megvitattuk a 
javaslatot. Elhangzottak érvek így is, úgy is, de belát-
tuk, hogy a tervező szerinti helyválasztás az elfogadható 
megoldás. Így alakult ki, melyik létesítmény hová ke-
rül. Mindkettő a központban van, a főközlekedési út 
mellett, mindegyik közelében van pár lépésnyire busz-
megálló, tehát közlekedési szempontból is megfelelők.

Mindkét épületre kész tervünk van, sőt engedélyünk 
is, csak a pénzösszeg volt a kérdéses eddig. Az egész-

ségházra nyertünk közel 200 mil-
lió Ft-ot, s az Önkormányzatunk 
megkapta a kormánygaranciával 
rendelkező hitel lehetőségét. Ez 
alapján rendkívül kedvező feltéte-
lekkel vehetünk föl hitelt, amely-
nek a kamatszintje nem éri el az 
1 %-ot sem, pontosan 0,94%-os, 
éves kamatról van szó. Így az aka-
dályok elhárultak.

Ezzel azonban nem áll meg a sor. E 
két fejlesztés mellett több más be-
ruházás is elkezdődik. 120 millió 
forintos pályázati összegből elindul 
a nyáron a Kilátó Kápolna felújítása 

a már korábban ismertetett természetjáró túraútvonal-
lal, erdei pihenőkkel és a leendő művelődési ház mellé 
tervezett Szent László Emlékhellyel. 

Ezen túl még legalább 5 helyszínen folynak majd épít-
kezések. Megújul többek közt a Gesztenyés tagóvoda 
tetőszerkezete, valamint a most átadott új ügyfélszol-
gálati irodánk tetőszerkezete is, ugyanis a KEHOP 
pályázat során történt felújításra sajnos olyan rövid 
határidőnk volt, hogy ehhez akkor már nem tudtunk 
hozzáfogni. Ez azonban nem zavarja majd az üzemel-
tetést, a földszinten fogadja a Hivatal az ügyfeleket, 
miközben a tetőn a héjazatot újra cserélik.

Elkészül az idén az Orgona, a Bocskai és az Akácos 
út, szintén pályázati összegből, ami 60 millió forint. 
(Most kaptuk az új hírt, hogy elbírálták a Mély utcára 
beadott pályázatunkat is és ide is nyertünk 24 millió fo-
rintot. – a szerk.)

40 millió forintot nyertünk a meglévő (régi) egészség-
ház felújítására. A projektben a nyílászárók korszerű-
re cserélése, a külső hőszigetelés és a belső felújítás, 
valamint az udvar rendbetétele szerepel. Kapcsolódik 
a napelemek felszerelése, hogy az áramtermelésükkel 
kiváltható legyen a korábbi fűtés, azaz ennek az épü-
letnek is nullához közelítsen az üzemeltetési költsége. 
Folytatódik a Községháza belső felújítása, már csak a 
tanácstermet kell megszépíteni és van még 7 db iro-
dánk, amelyre ráfér a belső felújítás. Ezzel a teljes Hi-
vatal a kor színvonalának megfelelő lesz.

Nem beszéltünk még az ezekhez képest apróbb, de 
szintén nagyon fontos, az itt lakók kellemesebb közér-
zetéhez szükséges kisebb fejlesztésekről, javításokról, 
például a járdaépítésekről, vízelvezető árkok felújítá-
sáról, karbantartásáról, a közvilágítás bővítéséről, a 
belterületbe vont területeknél az útrendezésről. Ter-
vezzük a Szadai úti járdát és a Családsegítő épületének 
szigetelését, a nyílászáró cseréjét, és a tető felújítását. 
Tervezzük a Dózsa György út felújítását, és útépítést 
Pisokmájban és Kukukkhegyen. Tervben van a Mérleg 
utca felőli tér felújítása, korszerűsítése is, ha sikerül 
pályázatot nyernünk rá.
Úgy gondolom, hogy az elnyert, nagyságrendileg 400 
millió forint mellé érdemes oda tenni a magunk saját 
önrészét és érdemes bevállalni azokat a plusz költsége-
ket is, amik szükségesek a beruházások teljessé válá-
sához, mivel a pályázatokban a kiírók mégsem finan-
szíroznak mindent. Így összességében a 400 milliós 
bevételhez – számításaink szerint - nekünk oda kell 
tennünk 180 millió forintot.
Továbbra is folyamatosan figyeljük, mire lehet pályázni 
és úgy igyekszünk összerakni a költségvetésünket, hogy 
jusson mindig önrészre, terveink pedig legyenek, mert 
kész tervek nélkül nem tudnánk tartani a beadási hatá-

ridőket a pályázatoknál és egy jól kidolgozott terv mindig 
előnyben van egy hevenyészett látványtervvel szemben.

A korábbi években sem lustálkodtunk, de úgy látom, 
a 2018-as év minden eddiginél mozgalmasabb lesz. 
Nagyon feszített, komoly munkarenddel összeállított 
évnek nézünk elébe, mind a képviselő-testület, mind 
a hivatali dolgozók tekintetében. 2017-ben mind-
össze júniustól december 1-ig bonyolítottunk le egy 
100 milliós projektet, ráadásul a hivatali dolgozók az 
épület és az udvar átépítése miatti áldatlan állapotok 
közt tették a dolgukat. Igen sokat és lelkiismeretesen 
dolgoztak, köszönet jár érte nekik.
Most a nagyságrendet végiggondolva, itt van a két 
nagy projekt: a művelődési ház és az egészségház, 
plusz a Kilátó – Kápolna felújítása és a többi említett 
beruházás. Mindez ugyancsak próbára teheti a mun-
kabírásunkat. Kemény évünk lesz, de ha ezt kibírjuk, 
akkor úgy gondolom, hogy nincs az a projekt, nincs az 
a feladat, amit nem tudunk megoldani. 

Bízom benne, hogy a képviselők hozzáállása és a terv-
szerű munka segíti az elképzeléseink megvalósítását. 

lejegyezte: Windhager

önkorMányzAti tulAjdonú egészségügyi AlApellátást nyújtó intézMények 
fejlesztésének táMogAtásA pest Megyében

A Pest megyei Sajtóközpont tájékoztatása szerint a kiírt egészségügyi intézmények fejlesztésére szolgáló 
pályázaton 60 település nyert különböző összegeket. A legalacsonyabb összeg 12 millió forint lett, míg az 
elnyerhető fölső határ a 200 millió Ft volt. A két összeghatár közt állapították meg a támogatási összeget.
Mogyoród igen előkelő helyre került a 193 millió forintos elnyert támogatással, ugyanis 190 millió Ft fe-
letti összeget Mogyoródon kívül mindössze 3 község: Csömör Nagyközség Önkormányzata, Galgamácsa 
Község Önkormányzata és Perbál Község Önkormányzata, valamint 5 város: Göd Város Önkormányzata, 
Maglód Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata, Sülysáp Város Önkormányzata és Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzata érdemelt ki.

Mogyoród sorában a következő tételek találhatók az eredményhirdetés jegyzékén
Kérelmező: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Projekt címe: Mogyoród Nagyközség új egészségházának fejlesztése
A projekt rövid leírása: A gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint a háziorvosi szolgálat új épületben 

történő elhelyezésével komplex egészségház kialakítása.
Támogatási összeg (Ft): 193 377 961

Új cíMen érhető el Mogyoród nagyközség honlapja

Az új webcím: https://mogyorod.asp.lgov.hu
Az elektronikus ügyintézésre szolgáló honlap címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Ez utóbbi használatához ügyfélkapu hozzáférés szükséges!
A megújult honlapot a Polgármesteri Hivatal munkatársai szerkesztik, de az ASP Központ (Magyar Ál-
lamkincstár) üzemelteti. Az Önkormányzat egy kész rendszert használ, így annak csak az adattartalmában 
tud változtatni. A honlap elérésével kapcsolatos gondok, vagy műszaki hiba esetén kérjük a mogyorod@
mogyorod.hu email címre írjanak, hogy munkatársaink jelezni tudják az üzemeltető felé.

Tenki Péter aljegyző
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A pályázAtok AlApján MegVAlósuló fejlesztésekről 
részletesebben

Új év, új projekt - pontosabban projektek. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a szűkös 
lehetőségek ellenére is tavaly számos pályázatot nyújtott be, amelyek közül több sikeres volt és így 
2018-ban jónéhány támogatással megvalósuló beruházás indulhat meg községünkben.. 

Az új év első napjaiban jött a jó hír, hogy a PM_EU-
ALAPELLATAS_2017/23 sz. pályázatra megkaptuk a 
tavaly igényelt 193,38 M Ft támogatást az új egész-
ségház építésére a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú egész-
ségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című felhíváson. 
A beruházás teljes költsége, az udvar és parkolók kiala-
kításával, az épület bebútorozásával és felszerelésével 
együtt várhatóan közel 325 M Ft lesz, a különbözetet 
hitelből fedezi majd az önkormányzat. A művelődési ház 
és a gyermekorvosi rendelő helyére, a Fóti út 18. szám 
alá kerülő új modern létesítmény építése 2018. nyará-
nak végén fog megkezdődni, az építési engedélyt a közel-
múltban megszereztük és indul a kiviteli tervek készítése, 
majd az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása után kezdődhet el a beruházás. Az új, korszerűen 
felszerelt egészségházat várhatóan 2019. nyarán fogjuk 
átadni, ahol a két háziorvosi és a gyermekorvosi rendelő, 
valamint a védőnői szolgálat kap majd helyet. 

Tavaly nyertünk el 29,38 M Ft támogatást a Dó-
zsa György úton található régi orvosi rendelő bel-
ső felújítására, fűtéskorszerűsítésre és a nyílászárók 
cseréjére a Belügyminisztérium által önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meg-
hirdetett pályázaton (BMÖGF/107 - 9 /2017). Itt a 
földszinti épületrész kerül megújításra és akadálymen-
tesítésre 2018. második felében, ahol a fogorvosok 
kapnak majd helyet.
A közeljövőben kezdődik meg a Magyar Természet-
járó Szövetséggel és a Pilisi Parkerdő Zrt-vel együtt 
megvalósításra kerülő turisztikai projektünk mogyo-
ródi létesítményeinek tervezése. 
A „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegy-
ségek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkíná-
latát” című, VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 számú 
projekt keretében a tervezett Szent László Tanösvény 
és annak állomásai kerülnek majd kialakításra közsé-
günkben, megújul a Makovecz-féle Kilátó-Kápolna a 

Somlyón, valamint megépül egy 100 nm-es turisztikai 
látogatóközpont a Főtéren, továbbá játszóterek léte-
sülnek több helyszínen: a Somlyó alatt, a régi orvosi 
rendelő melletti patak hídnál, a Bajcsy Zsilinszky utca 
végén a pataknál, az ún. „Kisvizen”, valamint a Csík-
völgyi forrásnál, illetve a patakpart több szakaszán 
sétaösvény készül. A megvalósításhoz 129,83 M Ft 
támogatást kapunk uniós és hazai forrásból.

Mivel a régi lebontásra kerül, a közeljövőben folyta-
tódik az új művelődési ház tervezése, amely a Főté-
ren kap majd helyet, és amelyhez hozzákapcsoljuk az 
előbbiekben bemutatott turisztikai projektben létre-
jövő Szent László látogatóközpontot. Ezt a beruházást 
a rendelkezésünkre álló hitelkeretből tudjuk megva-
lósítani, de keressük további támogatás lehetőségét is.
Községünk önkormányzata az elmúlt időszakban nagy 
figyelmet fordított beruházások előkészítésére, amely 
meg is hozta a gyümölcsét. A bemutatott projektek az 
Magyar Állam és Európai Unió, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával valósulnak meg az előt-
tünk álló két évben. 
VIs maior támogatás keretén belül az esőzések okoz-
ta károk helyreállítása érdekében útépítési és vízépítési 
kivitelezési munkák várhatóak az Ág utca és a Bocskai 
utca közötti orgona utcai szakaszon. A kivitelező 
kiválasztása megtörtént, kedvező időjárási feltételek 
esetén a beruházás folyamata kezdetét veszi, melyről a 
közlekedési fennakadások elkerülése érdekében értesí-
teni fogjuk a lakosságot. 
Vis maior pályázaton belül a Magyar Államkincstár 
pozitívan bírálta el Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának kérelmét, amely során szintén felújításra 
kerül majd a Mély utca, Bocskai utca és a Kútvölgyi 
utca esőzések miatt károsodott szakasza is. A Vis maior 
támogatásként Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zata összesen 53.320.980,- Ft ott fordíthat jelenleg az 
esőzések okozta károk helyreállítására a két helyszínen.

Morvai Balázs pályázati tanácsadó
Kigyósi Katalin műszaki, településüzemeltetési és

beruházási irodavezető 

ügyfélfogAdás Az új Helyszínen

Január elejétől működik az új kialakítású Ügyfélszolgálati Iroda, mely korszerűbb körülmények közt ad lehető-
séget a lakossági ügyfelek ügyintézéseihez. Nem kell már a Hivatal helyiségeibe kopogtatni, ügyintézőt keresni. 
Ügyeikkel, kérdéseikkel, panaszaikkal közvetlenül a három legtöbb ügyféllel kapcsolatot tartó iroda alkalma-
zottaihoz fordulhatnak itt az emberek. Látogatásunkkor, hétfőn reggel 9 óra körül, éppen két ügyfél volt az 
irodában, s mindketten készségesen válaszoltak kérdéseinkre, elmondták benyomásaikat, véleményüket az új 
rendszerről, továbbá megkérdeztük az egyik ügyintéző munkatársat is. 

Mihály Zsolt
Tavaly vettünk itt egy ingatlant és annak az ingatla-
nadó bevallását adtam most le. A kitöltéssel egy kicsit 
kellett vacakolni, de egyébként egyértelmű volt. Sze-
rintem, amíg nincs nagy tumultus, addig nagyon jól 
működhet ez így. 

Szabó László
Szerintem rendben van így, semmi gondom nincs 
vele. Itt meg lehet találni a hölgyeket. Örülök, hogy 
be tudtam jönni hétfőn reggel, nekem ez nagyon fon-
tos volt. Ingatlan ügyben jöttem. Sikerült elintézni, 
minden szükséges tájékoztatást megkaptam. 

Illés-Németh Anita ügyfélszolgálatos munkatárs
Változó, hogy hány ügyfél érkezik. Vannak időszakok, 
például a hétfő délután, amikor este 6-ig vagyunk, ak-
kor megemelkedik az ügyfélforgalom. Mivel az embe-
rek java része délután négyig dolgozik, utána kopog-
tatnak be hozzánk ügyet intézni. Délelőtt leginkább 
az idősebbek jönnek, akik ilyenkor jobban ráérnek. 
Előnyös, hogy egy helységben van a három iroda kép-
viselője, így ha valakinek nem egy osztállyal van dolga, 
akkor is egy helyen tud elintézni mindent. Mi látjuk a 
számítógépen mindazt, ami szükséges a munkánkhoz, 
átmenni csak abban az esetben kell, ha eredeti, példá-
ul korábban már aláírt iratra van szükség.
Az is előny, hogy tavaly például az Adóirodán négyen 
dolgoztunk, ha valaki bejött az ügyével, akkor mind a 
négyen őt hallgattuk, hiába csak egyikünkhöz jött. Így 
a másik három munkatárs sem tudott igazán a saját 
feladatára összpontosítani, pláne, ha valaki bonyolult 
ügyben jött. Úgy tapasztalom, hogy aránylag jól mű-
ködik ez az új rendszer zökkenőmentesen – mondhat-
juk így 3 hét után.

tájékoztató az ügyfélfogadásI rend Változásáról!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban megváltozott az ügyfélfogadás rendje. 2018. január 1. 
napjától a dózsa györgy út 33. szám alatti, újonnan kialakított 

Ügyfélszolgálati Irodában várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
ügyfélfogadási idő:

hétfő:  08:00-18:00 (12 és 13 óra között ebédidő)
szerda:  13:00-16:00

dr. Moldván Tünde jegyző
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Hirdetés

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.
+36 28/441 002

jankovicsné@upcmail.hu

§

Korábbi lapszámunkban már tájékoztattuk ügyfelein-
ket és leendő ügyfeleinket az elektronikus ügyintézés 
lehetőségéről, amely 2015. júliusától rendelkezésre áll 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatánál. Idén ja-
nuár 1.-jétől országosan bővült a szolgáltatási kör és 
mondhatni alapjoggá vált az ügyek elektronikus inté-
zésének lehetősége! 

Bizonyos ügyfajták kivételt képeznek az elektronikus 
ügyintézés alól, így például továbbra sem lehet házassá-
gi szándékot bejelenteni csak személyesen, ugyanakkor 
anyakönyvi kivonatot már otthonról is megigényelheti.
Sok információt és elektronikus ügyintézési lehetősé-
get talál http://ekozig.magyarorszag.hu/ugyintezes 
weboldalon.

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatalnál történő e-ügy-
intézéshez keressék fel az önkormányzati hivatali por-
tált a https://ohp-20.asp.lgov.hu webcímen (Meg-
jegyzés: Mogyoród hivatalos honlapjának közepén, a 
fenti képen látható ikonon keresztül is elérhető!), ahol 
tájékozódhat az elektronikusan intézhető ügytípusok-
ról (pl. adóügyek, kereskedelmi ügyek, birtokvédel-
mi, szociális ügyek. stb.), valamint lekérheti aktuális 
adóegyenlegét is!

Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyszerű e-mail 
üzenetek útján hatósági ügyeiket nem tudják intézni!
az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu és re-
gisztráció szükséges az önkormányzati hivatali 
portálon! A regisztráció során figyelni kell az adatok 
karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztráci-
óhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu nyitás során meg-

adott adatokkal való egyezés. (Akár egy szóköz többlet 
is vagy egy keresztnév rövidítés is a regisztráció siker-
telenségét eredményezheti.) 
A regisztrációt követően, a vállalkozók és cégek eseté-
ben további teendő, hogy juttassák el az alábbi kitöltött 
nyomtatványt vagy akár mindkettőt személyesen vagy 
postai úton a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz: 
1. A könyvelő, könyvvizsgáló, más ügyintézésre meg-
hatalmazott számára állandó meghatalmazás elekt-
ronikus ügyintézéshez nyomtatvány,
2. képviselő bejelentése elektronikus ügyintézéshez 
nyomtatvány, ha az egyéni vállalkozó vagy a gazdasá-
gi társaság képviselője saját maga szeretné az e- ügyin-
tézésben részt venni.
A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról le-
tölthetőek. Az ügyintézésre, folyószámla lekérdezésre a 
nyomtatványok beérkezése és feldolgozása után nyílik 
meg a lehetőség a gazdasági szereplők képviselői számára.

Külön felhívom a figyelmet, hogy az adófolyószám-
la eléréséhez szükséges a regisztráció során megadott 
adatoknak és a nyilvántartásunkban szereplő adatok-
nak (legalább: születési név, születési dátum és hely, 
valamint anyja neve) egyezősége is! Sikertelen regiszt-
ráció vagy folyószámla lekérés esetén kérjen segítséget 
a tenki.peter@mogyorod.hu vagy a mogyorod@mo-
gyorod.hu e-mail címen.

Természetesen az új ügyintézési mód mind az ügyfe-
leknek, mind a hatóságok munkatársainak új kihívást 
jelent, ezért a kezdeti időszakban még számítani lehet 
fennakadásokra a hatóságok oldalán is.

Tenki Péter aljegyző

helyesbítés

A Mogyoródi Krónika 2017. decemberi 
lapszámában tévesen írtuk a november 
22-i képviselő-testületi ülés beszámoló-
jában, hogy a 2018-ra készített adókon-
cepció vitája során Tóthné Nagy Mária 

képviselő asszony többek közt a jelenlegi 
adózást igazságosabbnak nevezte, mint a 

korábbi években megszokottat.

Tévedésünket elismerjük és elnézést ké-
rünk képviselő asszonytól a hibánk miatt.

a főszerkesztő
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL!

TISZTELT LAKOSOK!

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 2018. február 17-től az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. végzi településünkön. 

Az ügyelet központja:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.

Telefonszáma:
06/70-3703-104

Az Országos Mentőszolgálat hívószáma:
104

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:

Társaságunk a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának 
csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet 
vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás 
kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. ÍÍggyy aa bbeetteegg eegy belépési ponton 
keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.
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lAkossági tájékoztAtó VAdkár ügyben

A vadon élő állatok közül a vaddisznó, az őz, a róka, a nyest és a borz már hozzászoktak az ember közelségéhez. 
Ezért az erdőterülettel határos lakott területeken, illetve a városba mélyen behúzódó zöld, elhanyagolt területen, 
telkeken is előfordulnak. A fent említett vadászható fajok őshonosak, jelenlétük nem a vadászatnak köszönhető. 
Ugyanolyan természetes alkotóelemként kell azokra tekinteni, mint a feketerigóra, a szúnyogra, vagy a harkályra. 
A vaddisznó minden olyan élőhelyen megjelenik, ahol megtalálja a számára kedvező létfeltételeket. Az elha-
nyagolt és háborítatlan gazos, bozótos ingatlanokon nem zaklatják és itt rendszerint táplálékhoz is könnyen 
jut. A vaddisznó őshonos vadfajunk, melynek az alkalmazkodó képessége kimagasló. Elsősorban a megfelelő 
búvóhely és a vonzó táplálékforrások miatt jelenik meg a lakott területeken. Búvóhelynek számít minden gazos, 
szemetes, elhanyagolt terület. A vaddisznó számára táplálékforrás a hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a 
háztartási szemét, a vastag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta stb. él benne), kerti vetemények, zöldségek, 
mezőgazdasági termények. A víz, a kedvelt dagonyázási lehetőséget jelenti számukra. A vaddisznó mindenevő, 
különösen kedveli a lédús zöldségeket és gyümölcsöket. Minden tevékenység, mely ezeket a vonzó tényezőket 
csökkenti, hozzájárul a vaddisznó jelenlétének csökkentéséhez.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészete egész éven át folyama-
tos etetéssel igyekszik a vaddisznót az erdők belsőbb, 
lakott területektől távol eső részein tartani. Az etetés 
mellett folyamatos itatást is végez, továbbá dagonyázó 
helyeket üzemeltet.
A locsoló berendezések környékét a vaddisznó nem 
a szomjúsága végett keresi fel, hanem azért mert az 
öntözött gyepet igen gazdagon lakják az alsóbb ren-
dű, gerinctelen élőlények, amelyek fontos táplálékát 
jelentik a mindenevő vaddisznónak.
A vaddisznók nem magányosan, hanem csoportokba 
verődve, kondában élnek. Egy ivarérett koca nem rit-
kán 8-10 malacot is vezet, ezért harminc disznó egy 
kondában csupán három anyaállat és azoknak az utó-
dai. Általános szabály, hogy a csapatban élő állatok 
egyedeiknek jobb esélyei vannak a túlélésre. Ez az oka 
annak, hogy a vaddisznók kondába szerveződve élnek.
A vaddisznó befogása bonyolult szakmai feladat, 
amely előkészítést igényel. A vaddisznót élve fogó be-
rendezés egy nagyméretű, több mázsás szerkezet. A 
befogó telepítése és a befogás között akár több hónap 
is eltelhet. A befogókat csak ritkán telepítik lakott ház 
kertjébe vagy udvarába. A befogást megelőzően ete-
téssel csalogatják az állatokat a befogóhoz, amely állat 
kárt tehet az udvarban, továbbá a befogásból kimara-
dó vaddisznók az etetés miatt a későbbiekben rendsze-
resen felkereshetik azt ingatlant.
A Pilisi Parkerdő Zrt. egész évben folyamatosan végez 
vaddisznó befogást az arra alkalmas erdőterületeken.

a pilisi parkerdő zrt. a lakott területen előforduló 
vaddisznók visszaszorításáért a külterületen, folya-
matosan végzi az alábbi tevékenységeket:
- a vaddisznók létszámának apasztását végzi a befogók 
folyamatos üzemeltetésével a lakott területhez közeli 
erdőterületeken;
- a vaddisznók létszámának apasztását végzi a lakott 
területhez közeli erdőterületeken fegyveres vadászattal;
- egész éven át tartó etetést és itatást végez az erdő 
belsőbb részein;

- dagonyák üzemeltetését végzi az erdő belsőbb részein;

Mit tehet, ha bejött a vaddisznó a kertjébe?
A vadkár megelőzésének egyedüli hatékony módsze-
re a megfelelő kerítés megléte. A telkek kerítéseinek 
megerősítését, illetve kijavítását, oly módon kell el-
végezni, hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmenni; 
(Vaddisznó távoltartása céljából, elég a kerítés alsó, 
kb.: 1-1,5 méteres részének megerősítése pl.: a ke-
reskedelmi forgalomban is kapható, kifejezetten a 
vaddisznó távoltartására gyártott erős, csúszásmentes 
csomózású dróthálóval, melyet stabil oszlopokhoz 
rögzítünk, fél méterenként lecövekelünk, esetleg a 
földbe süllyesztünk). A megfelelő kerítés kivitelezésére 
számtalan lehetőség van, amelyet mindig a helyi viszo-
nyok figyelembevételével kell megválasztani. Ameny-
nyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésével 
kapcsolatosan, feltétlen kérjünk vadkerítés építésében 
jártas szakembertől segítséget, az elvégzett munka 
után pedig garanciát!
 
Milyen feladata van a lakosságnak a lakott területen 
előforduló vaddisznók visszaszorítása érdekében?
- az ingatlanokat határoló kerítések vadbiztossá tétele;
- az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bo-
zótosok felszámolása, elhanyagolt, gazdátlan területek 
lekaszálása, rendbetétele;
- ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetése;
- a zöld hulladék szakszerű kezelése;
 
kinek a feladata a vaddisznó létszámának csökkentése?
Külterületeken a vaddisznó létszámapasztásának mér-
tékét a vadászati hatóság határozza meg, illetve annak 
elvégzését ellenőrzi. Külterületen a vadászatra az illeté-
kes vadgazdálkodó jogosult, sőt köteles a hatóság által 
előírt tervet teljesíteni.
A települések közigazgatási belterülete nem képezi ré-
szét a vadászterületnek, ezért lakott területen a nincs 
jogosultsága vadászati tevékenység végzésére.

ki ejtheti el a vadat a vadászterületen kívül pl.: la-
kott területen?
A jelenlegi szabályozás a település belterületén történő 
vad elejtésének feladatát nem ruházza senkire. A szük-
séges engedélyt a területileg illetékes rendőrhatóság 
jogosult kiállítani.
 
Mi a teendő, ha szembetaláljuk magunkat egy vad-
disznóval? 
A vaddisznó kerüli az embert, de akár veszélyes is le-
het. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne próbál-
junk az állat közelébe kerülni. Csapjunk zajt, adjuk 
meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét, ne áll-
junk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tőle. Soha 
ne szorítsuk be olyan helyre, ahonnan csak akkor tud 
kijutni, ha szembefordul velünk. A kanok a párzási 
időszakban lehetnek veszélyesek, a kocák pedig, ami-
kor a kis csíkos hátú malacokat védelmezik. A sebesült 
vaddisznó szintén agresszív lehet.
Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül 
az erdőben, mert a vaddisznó támadhat a kutyákra.
Ha kérdése van, forduljon a területén illetékes erdé-
szethez! (forrás: http://parkerdo.hu)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatához az elmúlt 
egy év során több alkalommal is érkezett lakossági 
bejelentés, belterületen megjelenő vadállatokkal, il-
letve az általuk okozott kárral kapcsolatban. Az ön-
kormányzat ezúton tájékoztatja a lakosokat, hogy a 
panaszok megnövekedett száma miatt, a további ká-
rok megelőzése érdekében kérelmezi a belterületi va-
dászathoz szükséges engedélyek megadását az illetékes 
rendőrkapitányságnál. 

Az önkormányzat az engedélyt első körben a legprob-
lémásabb helyszínekre, azaz szentjakab park és töl-
gyes településrészek egyes területeire kéri meg, és vár-
hatóan még a február folyamán sort kerít a vadászat 
lebonyolítására. 

a pontos időpontokról és helyszínekről az érintett la-
kosságot még tájékoztatni fogjuk az önkormányzat a 
honlapján, facebook oldalán és hirdetményben is 

dr. Moldván Tünde s.k. jegyző
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új szolgáltAtó gyűjti és szállítjA el A lAkossági 
HullAdékot

Tisztelt Lakos! Településünkön 2018. február 2-től új közszolgáltató, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszi 
át a hulladékok elszállítását, kezelését. A Zöld Híd B.I.G.G. Magyarország egyik legnagyobb, dinamikusan 
növekedő hulladékgazdálkodási szolgáltatója. Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és hasznos információt 
szeretnénk megosztani Önnel. Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

A kommunális hulladékot sérülés-
mentes(!!!), szabványos hulladék-
gyűjtő edénybe gyűjtse. 
Ha Önnek többlethulladéka keletke-
zik, ami már nem fér el az edényben, 
akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által biz-
tosított, többlethulladékos zsákba 
helyezze el a hulladékot, mert csak 
ebben tudják elszállítani. A zsákok 
nem ingyenesek, később kerülnek 
kijelölésre a zsákértékesítési helyek. 
Ezekről a közeljövőben külön tájé-
koztatást nyújtunk és megnézheti 
majd a Zöld Híd honlapján is: www.
zoldhid.hu/nkft. figyelem! a nem 
megfelelő zsákokban kihelyezett 
hulladékokat nem szállítják el!
Minden esetben reggel 6 óráig he-
lyezze ki hulladékait (edényzetet, 
zsákokat) az ingatlana elé!
A meglévő hulladékgyűjtő edények maradhatnak a 
lakosoknál. 
a közszolgáltatás díja nem változik, az ingatlan-
használóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, 
mint eddig és továbbra is az NHKV Zrt.-től érkeznek 
majd a számlák.
a zöld híd b.I.g.g. nkft.-vel nem kell a lakos-
ságnak újra szerződést kötni, a korábbi partner, 
aVertIkál zrt. nyilvántartása alapján történik 
a szolgáltatás és a számlázás. Amennyiben igénybe 
kívánja venni szolgáltatásunkat kérem, keresse ügyfél-
szolgálatunkat.
fontos! településünkön a kommunális hulla-
dék gyűjtési napja nem változik.
A jövőben az ünnepnapokra eső szállítások nem ke-
rülnek átszervezésre. A begyűjtés megtörténik a sorra 
kerülő település részen.

a szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a 
Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, szelektíves zsák-
ban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a 
szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző 
munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő 
mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen
A településünkön VáltozIk a szelektív hulladék-
gyűjtés rendje, kéthetente fogják a szelektív hul-
ladékokat begyűjteni. A csatolt gyűjtési naptárban 

tudják nyomon követni ezeket a napokat. Minden 
esetben reggel 6 óráig helyezze ki a szelektív hulla-
dékait is az ingatlana elé!
fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a 
hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a 
tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák 
lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál össze-
fogható, a gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen le-
csukható állapotban! a forró hamut semmiképpen 
ne öntsék az edényzetbe!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. zöldhulladékot is fog 
gyűjteni, szintén kéthetes ciklusokban, április 1. és 
november 30. között. Erről később nyújt bővebb tájé-
koztatást a szolgáltató!
lomtalanítás a településen várhatóan ősszel lesz, 
amelynek részleteiről és a pontos dátumáról a későb-
biekben tájékoztatja a szolgáltató a lakosságot.

ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken működik:
email:  ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon:  (06) 28 561 - 200
postacím: 2101 Gödöllő, Pf.:75
személyesen: Gödöllő, Dózsa György út 69., VÜSZI 
Irodaház, hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

  A JÓZSEF ATTILA 
         SZÍNHÁZ
BÉRLET ELÕADÁSA

 
Karenina Anna

címû elõadás

 március 3. szombat

       A busz 17.45-kor indul
a szokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!
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SZÍNHÁZI ELÕADÁS
A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház 

szeretettel meghívja 

NÕNAPI ÜNNEPSÉGRENÕNAPI ÜNNEPSÉGRE

a településünk hölgyeit és kisérõita településünk hölgyeit és kisérõit

2018. március 8-Án,2018. március 8-Án,
CSÜTÖRTÖKÖN 16.00 órakor tartandóCSÜTÖRTÖKÖN 16.00 órakor tartandó

Jácint Juhász cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

Szlovákiai Csavar Színház

DOROTTYA
Csokonai Vitéz Mihály

vagyis a dámák diadalma a fársángon

szereplõk: minden szerepben,

Mester László népzenész-hegedûmûvész
jelmez és bábtervezõ: Õry Katalin Rózália
rendezõ: Gál Tamás

vígeposz

mely különleges színházi élményt ad korosztálytól függetlenül.
Sajátos feldolgozása a vígeposznak,

Gál Tamás Dosky-díjas színmûvész

https://sites.google.com/site/juhaszjacintmuvhazkonyvtar/home

NÕNAPI

A belépés ingyenes!

A jAkAb MiHály népdAlkör éVzáró – éVnyitó 
ünnepsége

Szántó Jánosné, a Népdalkör vezetője a január 27-én délután tartott évzáró és egyben 
évnyitó rendezvényükön szívélyesen köszöntötte a vendégeket, akikkel közösen elénekel-
ték a Himnuszt, majd összefoglalta a 2017-es év eredményeit, melyet az alábbiakban 

tárunk a mogyoródiak elé.

Szeretettel és tisztelettel köszöntőm Paulovics Géza 
polgármester urat, Kapitány Attilát a Községünkért 
Mogyoródért Alapítvány „vezetőjét”, Marosán Lász-
lót, a Juhász Jácint Művelődési Ház igazgatóját,Wind-
hager Károly újságírót, az Inárcsról érkezett vendé-
geinket, a pártoló tagokat és nem utolsó sorban a 
Népdalkör tagjait. Szeretnék egy pillanatig megállni, 
megemlékezni Juhász Béláról és Morvai Károlynéról, 
akik miatt nagy veszteség ért bennünket az elmúlt 
évben. (A jelenlévők néma „vigyázz” állásban adóztak  
elhunyt tagjaik  emlékének – a szerk.)
3 új tagot üdvözölhetünk köreinkben: Branczesz Etel-
kát, Streck Terikét és Dósa Piroskát. 

Örömmel jelentem, hogy a 2017-es évet nagyon aktí-
van és sikeresen éltük meg. Sokat dolgoztunk, becsü-
lettel próbáltunk, készültünk a fellépésekre, amiben 
nagy segítségünkre volt Pásztor Barnabás citerásunk, 
s ez meglátszott a teljesítményünkön. Felsorolni is ne-
héz lesz, de azért összeállítottam a fellépéseink jegyzé-
két, amelyek a következők:
• január 22-én a Magyar Kultúra Napján,
• március 15-i nemzeti ünnepünkön,
• április 24-én Vándorkiállításon,
• április 29-én Óbudán, a Tánc Világnapján,
• június 4-én a Trianoni megemlékezésen,
• június 17-én a Szent László Hét keretében rendezett 
Flórklór Napon,
• június 24-én a Pincenapon,
• Június 25-én a Szent László szobornál, a záróünnepségen.
• augusztus 5-én Szolnokon, az Országos Strandparty-n, 
• augusztus 13-án a Rákospalotai Napokon, 
• augusztus 28-án a Szerencsi Csokoládé Fesztiválon
• szeptember 30-án Szolnokon, a Katonafesztiválon, 
ahol Kiemelt Arany Díjat kaptunk, 
• október 6-án az Aradi Vértanúk megemlékezésén,
• október 7-én a Mogyoródi Szüreti Napon, 
• október 14-én Csömörön a Népdaltalálkozón, 
• október 23-án az 1956-os Forradalom ünnepi meg-
emlékezésén, 
• november 11-én Hajdúszoboszlón, a Libanapokon, 
•  december 9-én a Luca napi vígasság bálján, 
• december 16-án a karácsonyi ünnepségen.
Összesen 12 fellépésünk volt Mogyoródon és további 
7 fellépés az ország különböző pontjain, ahová segítő 
pártoló tagjainkkal együtt elvittük Mogyoród jó hírét.
A gazdálkodásunk rendben van. A Mogyoród 1074 
Közalapítványtól 600.000 forintot kaptunk, és bevé-

telt jelentettek a Népdalkör tagjai által befizetett tag-
díjak és a pártoló tagok befizetései. A kiadások közül 
a legnagyobb tételt az utazásainkhoz szükséges busz-
költség jelentette, a többi pénzünket az ünnepekre 
történt vásárlásra, zenész díjra, koszorúk vásárlására, 
és ajándékokra költöttük. Az elszámolásunkat a szám-
vizsgáló ellenőrök rendben találták.
A próbákon becsülettel készültünk minden fellépésre, 
aminek meg lett az eredménye, sok gratulációt kap-
tunk itthon és vidéki fellépéseink után is, Szolnokon, 
a Katona Fesztiválon pedig ismét Kiemelt Arany Díjat 
kaptunk.
Köszönetét kell mondani a pártoló tagoknak, akik 
nem csak a tagsági díjjal segítenek, hanem a rendez-
vények szervezésében is részt vesznek, segítenek és 
velünk tartanak a vidéki fellépéseinkre is. Mindezek 
alapján bátran állíthatjuk, hogy sikeres évet zártunk!
Köszönettel vettük a kapott anyagi támogatásokat és 
reméljük, hogy az idén is részesülhetünk adományok-
ban, támogatásban, amelyek segítségével továbbra is 
igyekszünk Mogyoród közéletét színesíteni fellépé-
seinkkel, valamint Mogyoród jó hírét kelteni vidéki 
fellépéseinken.
A beszámolót követően jöhetett a több fogásból álló 
finom ebéd és a jókedvű beszélgetés és persze a Nép-
dalkörhöz illőnótázás, amit ez alkalommal az Inárcsról 
érkezett férfiak indítottak el.

Lejegyezte: Windhager 
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közélet
riport A MAgyAr kultúrA nApjA ünnepségről

(folytAtás)

A kiállításra Mogyoródon készült saját fényképekkel benevezett és díjazott személyek

Emberiség, vigyázz!

Kint hasító villám szabdalta az eget,
S felelt rá a zengő és morduló robaj. 
Bezártam sietve ajtót és ablakot,
De idebent mégis visszhangzott e bősz zaj.

Egyedül voltam és bevallom, hogy 
féltem.
A villám kivágta otthon az áramot,
A rádió nem szólt, a villany sem égett már, 
S a néma drótokon viharszél vágtatott.

Tudtam, hogy vége lesz, elmúlik ez 
hamar, 
Mégis félelemben jártam ide-oda, 
Szorongva figyeltem: szűnik-e már 
végre 
Az ég rettenetes, baljós vihar-dala.

Aztán írni kezdtem, és azon töprengtem:
Földünkön valahol most is sír a kék ég, 
Emberek meghalnak, a falak omlanak,
És senki nem tudja, a vész meddig 
tart még.

...Kiderült lassacskán, elmúlt a vad 
vihar. 
Ajtót és ablakot már bátran kitártam, 
Feledtem a félést, villámlást, égzengést... 
De gondolatommal a rettegőkhöz 
szálltam.

Emberiség, vigyázz! Állítsd meg a vihart, 
Ne féljen, reszkessen többé senki soha! 
Büszkén, emelt fejjel élhessünk a földön,
S világítson ránk a béke napsugara!

Kass Róbertné

Kass Róbertné is a maga 
költötte versét szavalta

A Karikás Tánccsoport három párja

Marosán László az ünnepi 
beszédét mondja

riport A MAgyAr kultúrA nApjA ünnepségről

Sleisz Levente kerekes-székes fiatalember verset írt Mezőket címmel. Mivel ő maga ezt előadni nem tudta, fel-
kérték Kovács Istvánnét, aki szívesen és kellő átéléssel elszavalta.

Mezőket

Nézd a tájat, 
hol te mást kopár
ott én álmokat, 
fényt, reményt, 
látok, élettel teli 
Nézd, a tájat 
ki mondja meg, 
nekem mit jelent, 
örök zöldet, 
miért látjuk, sárgának? 
Világ változik, 
miért nem akarjuk, 
látni az örök zöldet,

Sleisz Levente

Vers
A mai fiatalok számára sokszor egy eldobott papír,
mert amit az intelligens technika ír
nem vers, nem is költemény,
hanem egy olyan szöveggyűjtemény, 
amit sokszor nem értenek,
legyen az like, komment, vagy hesteg.

Csak jó és menő legyen, 
mobilon, netbookon vagy akár tableten

Sajnos kockulás, bambulás hatására
elveszett a költészet kortársaim számára.

Na de én egy gyöngyszem vagyok,
notbookomba kapaszkodva
 versikét rovok, olvasok,

De nem akár milyet poétet,
mert számomra az teljesen mindegy,
hogy a kezemben tartott tárgy egy régi könyv, 
vagy egy modern tablet.

Meg is írtam versikémet
fel is mondtam Erzsikének.
Mert a gyöngyszemek ott rejlenek ahol az ihlet és az elme
így tehát most olvashatjátok
azt a művet, amit én diktálok.

Pályázat kiírva, versem leróva.
Ezért is szép a Költészet Napja!

Tokaji Evelin 11 éves 

Tokaji Evelin, a Szent László Általános Iskola tanulója 
versben fogalmazta meg korosztálya és saját maga vi-
szonyát a versekkel és a művelődéssel.

Sleisz Levente

Tokaji Evelin

Kovács Istvánné
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Xiii. egyHázi és Világi borok Versenye Mogyoródon
2018. április 26.

2018-ban tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Gödöl-
lő Környéki Turisztikai Egyesület az „Egyházi és Világi Bo-
rok Versenyét”. Az idei évben már másodszor (az első alka-
lommal 2009-ben esett a választás Mogyoródra) választották 
községünket arra a feladatra, hogy otthont adjunk ennek a 
nemes vetélkedésnek. Szerepe van ebben a határban található hatalmas szőlőültetvény-
nek, a mogyoródi borász hagyományoknak, a látványos és egyre szépülő pincesornak, a 
borászaink évről évre eredményesebb teljesítményének és községünk erős kapcsolatának 
az idegenforgalmi és turisztikai szervezetekkel.
Reméljük, hogy borosgazdáink élnek a lehetőséggel, hogy idehaza mérettessék meg a bora-
ikat, s bízunk benne, hogy szép eredménnyel néhány serleget, díjat itthon tudunk tartani. 

nevezni lehet: fehér-, rozé-, siller- és vörösborokkal
A versenyen részt vevő borokat szakmai zsűri bírálja el. A legjobbnak értékelt (fehér-, 
rozé-, vörös-, tokaji) borok elnyerik a basf- chaMpIon címet.
nevezési határidő: 2018. április közepe.
A borversenyre jelentkezni a nevezési lap kitöltésével lehet e-mailben az erdeszf@gmail.
com címen, levélben a Mogyoródi Hegyközség, 2146 Mogyoród Pf.: 85. címen.
A nevezési lap letölthető a GKRTE és Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának hon-
lapjáról, a borverseny logójára kattintva az alábbi elérési útvonalon: „letölthető anya-
gok, nevezési lap”.
Az eredményhirdetésre június 30-án a „klastromhegyi apátsági pincenap” rendez-
vény keretén belül kerül sor.

VInce napja, január 22-én, hétfőre esett
Ezen a napon kisütött a nap és elkezdett olvadni az előző napon leesett hó. A népi megfigyelés és hiedelem 

szerint ez jót jelent az idei szőlőtermés mennyiségére nézve. 
Reméljük, hogy bejön ez a jóslat, miszerint:

„Ha csorog a Vince, tele lesz a pince!’”

Laura Vicuna római KatoLiKus óVoda

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának, Paulovics 
Géza polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy 2017-ben is támogatták óvodánkat!
A támogatás összege: 3.500.000,-Ft volt, mely összeg jelentősen javította óvodánk működését!
K ö s z ö n j ü k az óvoda fenntartója, dolgozói és a gyermekek nevében!

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

+36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika
2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

+36-30/22-177-23

neMzeti kisebbségVédelMi kezdeMényezés

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁ-
ÉRT) 2017. november 10-ei ülésén a 
külhoni magyar szervezetek egyértel-
mű kérést fogalmaztak meg az anyaor-
szági társadalom, a civil szervezetek és a 
politikai pártok felé azzal kapcsolatban, 
hogy Magyarország álljon ki a külhoni 

magyar nemzetrészek jogvédelme mellett, és támogassa 
a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority 
SafePack európai polgári kezdeményezés). 

a rákóczi szövetség kéri az állampolgárokat, hogy a 
támogató nyilatkozataikkal járuljanak hozzá a nem-
zeti kisebbségvédelmi kezdeményezés sikeréhez.

A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Bizott-
ság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek 
jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat 
a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. 
Bár az Európai Unióban 50 millióan tartoznak vala-
mely őshonos nemzeti kisebbséghez, a mai napig nem 
született átfogó európai uniós kisebbségvédelmi sza-
bályozás. Egy európai szintű kötelező kisebbségvédel-
mi szabályozás jelentős mértékben javítaná a nemzeti 
kisebbségek helyzetét. Az aláírásgyűjtés kulcsfontossá-
gú jelentőséggel bír, hiszen sikertelensége több évti-
zedre visszavetheti az európai uniós kisebbségvédelmi 
érdekérvényesítési lehetőségeket. 
A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést online 

és papír alapon is lehet támogatni. A 
kezdeményezés a www.jogaink.hu ol-
dalon írható alá, illetve további infor-
máció is itt érhető el.
A papír alapú aláírási íveket Magyar-
országon a Rákóczi Szövetség gyűjti. 
Az aláírási mintát, a kezdeményezésről 
szóló tájékoztatót és az online és papír alapú kitöltést alá-
írási útmutató segíti.

Olyan Európát akarunk, ahol a nemzeti közösségek 
szabadon használhatják anyanyelvünket, szabadon 
rendelkezhetnek iskoláikról, és ahol nem hátráltatják 
a nemzeti régiók gazdasági megerősödését.
Egyenlő bánásmódot akarunk az őshonos nemzeti ki-
sebbségeknek, mert ők is teljes jogú polgárai az Euró-
pai Uniónak.
Közhely, hogy az Európai Unió az uborka görbületé-
nek szögét alaposan szabályozza, ugyanakkor semmit 
nem tesz az Európában élő őshonos nemzeti közössé-
gek egyéni és kollektív emberi jogainak érvényre jut-
tatásáért. Ez ellen a gyalázatos helyzet ellen kívánnak 
fellépni a Minority Safepack elnevezésű európai pol-
gári kezdeményezés az elindítói. Ha az aláírásgyűjtés 
sikeres lesz, akkor az Európai Unió kénytelen lesz a 
témával foglalkozni.
Gondoljunk az Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, 
Vajdaságban kisebbségben élő magyarokra, de más 
országokban is élnek kisebbségi létben nemzetiségek! 

TEN-LINE  TEFLON®-bevonó,
Szinterező és Kereskedelmi Kft.
2146 Mogyoród, Kerektó u. 4.

Mogyoródi telephelyünkre
betanított munkára

munkatársakat keresünk.
Jelentkezni személyesen, vagy 

telefonon.
Tel: 28/ 440 440

Mobil: 30/ 817 2170
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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: Gödöllő, Szabadság tér 3.
Telefonszám: 06/70-3703-104
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 
Gödöllő, 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 könyv-
tár Fóti út 18., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelo-
desi haz-konyvtar-google, facebook: 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 gyer-
mekjóléti szolgálat:
Hungaroring út 2., e-mail: mogyorodicsa-
ladsegito@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: 
zöld híd b.I.g.g.
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon: (06) 28 561 - 200
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75
személyesen: Gödöllő, Dózsa György út 69. 
VÜSZI Irodaház, hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
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 ügyfélfo-
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jAnuárbAn székelyföldön A MAdéfAlVi VeszedeleMre 
eMlékeztek testVértelepülésünk lAkói

1764. január 7-én hajnalban támadta meg a Carato al-
ezredes vezette osztrák császári katonaság az erőszakos 
besorozás ellen fellázadó székelyeket Madéfalvánál. A 
falu ostroma során körülbelül 200 – nagyrészt fegy-
vertelen – embert öltek meg. Ez volt az úgynevezett 
„madéfalvi veszedelem”, mely során nem csak férfiak, 
de nők és gyermekek is a vérengzés áldozatául estek, és 
aminek következtében a székelyek később tömegesen 
vándoroltak ki az Oszmán Birodalom területére.
A Siskovics bárótól érkező parancs nyomán a katona-
tiszt 1764. január 7-én hajnalban körbezárta a falut, 
majd ágyútűz kíséretében rohamot indított a széke-
lyek ellen. A császári katonák órákon át üldözték, és 
gyilkolták a védtelen falusiakat, köztük nőket és gyer-
mekeket is. A házak java részét kifosztották, majd fel-
gyújtották, a menekülők közül pedig sokakat a mező-
kön vagdostak le Carato lovasai. 
A madéfalvi vérengzés mérlege körülbelül 200 halott 
és kétszer ennyi fogoly volt; utóbbiakat Talócára, vagy 
a csíkszeredai várba hurcolták, ahol embertelen körül-
mények között őrizték őket. A január 7-én elfogotta-
kat néhány nap után szabadon engedték, áprilisban 
azonban megkezdődött az események kivizsgálása, 
melynek során számos székely vezetőt – főleg plébá-
nosokat – ismét börtönbe vetettek.
A brutális fellépés mindazonáltal megtette hatását, 
ugyanis a többi szék lakossága az ágyúkkal felvonuló 
császári katonaság előtt végül letette a hűségesküt, az 
összeírók pedig 1764 során felállították a királynő ál-

tal kért ezredeket. Mindennek dacára a „madéfalvi ve-
szedelem” nem maradt következmények nélkül: a kö-
vetkező hetekben, hónapokban több ezren keltek útra 
a Székelyföldről a Kárpátok túloldalán fekvő Moldvá-
ba, hogy a Török Birodalom területére érkezve meg-
meneküljenek a katonai szolgálattól. Ahogy a székely 
nyelv mondja, a kitelepülők „elcsángáltak” Erdélyből, 
ezért a későbbiekben csángóknak nevezték azokat akik 
új otthonukat végül mégsem Moldvában, hanem attól 
északabbra, Bukovina területén találták meg. Az újabb 
vándorlás arra vezethető vissza, hogy a terület 1775-
től Habsburg uralom alá került, ezt követően pedig a 
tartomány magyar kormányzója, Hadik András gróf 
intézkedett a moldvai székelyek áttelepítéséről, akik – 
például Istensegíts, Hadikfalva és Józseffalva települé-
seken – ma is jelentős magyar közösséget képeznek.

toVábbi jeles éVfordulónk

Mátyás király 1443. február 23-án született Kolozs-
várott, és Bécsben halt meg 1490. április 6-án.
Hunyadi Mátyás, utolsó jeles magyar királyunkat a 
nép Igazságos Mátyás néven őrizte meg emlékezeté-
ben sok, ma is ismert népmesei színezetű mondában. 
Amikor meghalt, akkor alakult ki ez a szólás-mondás: 
Meghalt Mátyás, oda az igazság!
A nemzetpolitikai államtitkársága 2018-as évet Má-
tyás király-emlékévnek nyilvánította. Az emlékév 
megszervezését Potápi Árpád János 2017. decemberé-
ben, a budai Várkert Bazárban jelentette be. A nem-
zetpolitikai államtitkár szerint az emlékévet indokolja 
Mátyás születésének 575. évfordulója, továbbá 560. 
évvel ezelőtt választotta meg Magyarország királyának 
közfelkiáltással a nemesi országgyűlés a Duna jegén.
Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként vonult 
be a magyar történelembe, aki uralkodása alatt meg-
erősítette a Magyar Királyságot, és felismerte, hogy 
csak úgy lehet megállítani az Oszmán Birodalom ter-
jeszkedését, ha az állama szilárd.
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