
MOGYORÓDI      KRÓNIKA
Lezajlott a Szent László Hét bőségesen gazdag programokkal!

Képünkön egy csokorban a legfontosabb jelképeink: 
Mogyoród Nagyközség zászlaja, Szent László király bronz szobra, körülötte a 

testvértelepülésről, Madéfalváról érkezett énekkar, háttérben az éppen tisztelgő 
Mogyoródi Sándor Huszárok.

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja              iv. ÉvFolyaM 7. száM 2018. július
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Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja, kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Press Union Kft. Mogyoród

Kiadónk fenntartja a jogot, hogy a kapott cikkeket szükség szerint átszerkeszti, lerövidíti, vagy kihagyja.
A beküldött írásokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

MOGYORÓDI      KRÓNIKA

A Szent LáSzLó Hét

Az idei Szent László Hét túltett minden korábbi hasonló rendezvényünkön. Soha ilyen bőséges kínálat nem állt 
a rendelkezésünkre, hogy méltó módon emlékezzünk szent királyunkra. Az is mogyoródi különlegesség, hogy 
nálunk ez a hét nem 7 napból, hanem 9 napból áll, hiszen a László napi hét öt munkanapból, valamint előtte 
utána a 2-2 napos hétvége is hozzá tartozik.

A már megszokott és kedvelt rendezvények mellett szá-
mos érdekesség és több újdonság is színesítette a kíná-
latot, mint például a Szent László Vándorkiállítás, az 
Egyházi és Világi Borok Versenyének eredményhirde-
tése, fotókiállítás, templomi komolyzenei hangverseny, 
tánc az idősebbeknek, stb. Csak a váratlan hideg miatt 
a csobbanás az Aquarenán maradt el, valamint az eső 
miatt a Szent László Íjász Egyesület által tervezett No-
mád Szélvihar-t nem lehetett bemutatni a tervezett ese-
ményekből, a többi megtartásának nem volt akadálya.
Az is emelte a hangulatot, hogy két küldöttség is tisz-
teletét tette ünnepségünkön, a már jól ismert Madé-
falva és a még kevesek által látogatott Santa Lucia di 
Piave Olaszországból. Mindkét népes vendégcsapat 
részt vett a főzőversenyen, adtak ízelítőt tájegységük 
ételeiből, italaiból, és mindegyikük hozott remek mű-
sorokat adó énekkart és szólistákat.
Összefoglalva remek kilenc napot tölthettünk el 
együtt, amelyet megkoronázott a vasárnapi, klastrom-
dombi szentmise, ahol Szent László ereklyéje is az ol-
táron volt, és ahol latinul is elhangzottak szent énekek 
az olaszoktól és a madéfalviaktól is, majd a koszorúzás, 
a csodálatos templomi hangverseny, végül késő este a 
búcsúvacsora a Grosics Gyula Sportcsarnokban.
Mindennek bemutatása túlmutat újságunk lehetősé-
gein, ezért csak részleteket tudunk belőle közölni, de 
igyekszünk az elkészült több mint 1500 fényképből 
a legjellegzetesebbeket megmutatni, illetve folytatjuk 
majd a képsorozatot augusztusi lapszámunkban.

Azoknak, aki esetleg éppen nyaraltak, vagy olyan munkában voltak, amely nem engedte őket velünk ünnepelni, 
felsoroljuk a Szent László Hét alatt lezajlott eseményeket: Kispályás labdarúgó torna. Családi Sportnap zumbával, 
fitnesszel, aerobik, hip-hop és más, bármely korosztály számára mozgáslehetőséget biztosító vidámsággal. Egészség-
ügyi szűrések tömkelege, tanácsadással, életmód javaslatokkal. Próbavezetés a Hungaroring Vezetéstechnikai Tanpá-
lyáján. Ünnepi szentmise Beer Miklós püspök atya köszöntésével, Miklós atya pappá szentelésének 10. évfordulóján. 
Folklór Nap Mogyoród és a környező települések hagyományőrzői látványos fellépésével. Öröm Tánc-láz táncház a 
Művelődési Házban. Szent László túra Mogyoród természeti nevezetességeinek felkeresése, szakvezetéssel. Előadás 
a koleszterinről. Fotókiállítás Szabó Ferenc Alföldi barangolás c. képeiből. COOP Nap a gyerekek örömére. Esti 
zsolozsma  Szent László emlékére. Mesterségek Napja, ahol kézműveskedni lehetett számtalan módon, kürtöska-
lács sütéssel és fogyasztással. Pál Feri atya életvezetési, lélektani tanulságai „A fordulat, a változás kulcsa” címmel, a 
tőle megszokott lebilincselő módon.  Borkonferencia, borrendek felvonulása, bor és kenyér szentelés, az Egyházi és 
Világi Borok Versenyének eredményhirdetése, díjátadások. A főzőverseny eredményhirdetése a Pincesoron, nyitott 
pincékkel, barátságosan fogadó borosgazdákkal, Stand up Comedy parodista előadás. A Karikás Táncegyüttes ünnepi 
műsora. Paulovics Géza polgármester köszöntő beszéde. A Balkán Fanatik együttes élő koncertje, a Polgármester retró 
disco műsora - amikorra már egy szalmaszálat se lehetett volna leejteni a Pincesoron a táncoló, éneklő tömegtől, a 
Retroleum együttes élő koncertje, éjjel kettőig utcabállal. Ünnepi szentmise a Klastromdombon. Koszorúzás a Szent 
László szobornál, verssel, énekekkel, ünnepi beszéddel, a Sándor Huszárok látványos lovas sorfala előtt. Komolyzenei 
koncert a templomban madéfalvi, olasz és helyi művészekkel: Tóth József atya orgonajátéka, Jakab László orgona-
játéka, Szentes Anna énekszólója, Moldovánné Bényei Anna fuvolaszólója, Jakab Benedek  ének szólója, G. Fodor 
Margit ének szólója. Ünnepi búcsúvacsora, majd hétfőn reggel a vendég küldöttségek elbúcsúztatása.

Windhager

Az olasz énekkar

A madéfalvi gyermek énekkar

DéLi HArAngSzó?!
Az idén is megemlékeztünk az Összetartozás Napjáról. 
Ritkán hangsúlyozzuk, hogy az I. világháború befeje-
ződésekor Magyarország területén egyetlen idegen ka-
tona sem tartózkodott, országunk határai érintetlenek 
voltak, a magyar katonák mindig külső területeken 
harcoltak, pl. Galíciában, Doberdó környékén, stb. 
Magyarország sértetlenül állt a háború végén, nem 
volt legyőzött ország. Azonban a háború befejeződése, 
az Osztrák Magyar Monarchia szétesése miatt is zava-
ros időkben a liberális és szocialista réteg kezébe került 
a hatalom , akik szélnek eresztették azt a 800.000 fő, 
hosszú harcokban edzett és felszerelt magyar katonát 
– a hírhedt mondásnak megfelelően: „Nem akarok 
katonákat látni!” Ennek eredményeképpen magyar 
katonát sokáig nem is láthattak, azonban ezt kihasz-
nálva a cseh-, a román, és a szerb katonák ellenállás 
nélkül özönlöttek be hazánkban, a nagyhatalmak elvi 
támogatását élvezve. Mire a gyalázatos Trianoni dön-
tés megszületett, addigra már el is foglalták a védtelen 
magyar falvakat, városokat, még Budapestre is benyo-
multak. Bizony, akkori vezetőink tétlenül, széttárt 
karral nézték, hogy mi történik az országgal. A triano-
ni döntés azonban akkora igazságtalanság és annyira 
felháborító volt, hogy még az egészen más eszméket 
követő tanácsköztársaság is fegyverbe hívta, elkezdte 
toborozni a volt katonákat és vissza is foglalták a Felvi-
dék egy részét. Azonban abban a hiú reményben, hogy 
ha kiürítik a visszafoglalt területeket, meghívják őket 
a győztesek által tartott tanácskozásokra, visszavonul-
tak. Igaz, más vonatkozásban a vörösök is annyi gazsá-
got követtek el, hogy nem ok nélkül söpörte el őket a 
népakarat. Sajnos mire vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós kormányzó rendet tett az országban, már csak a 
csonka Magyarország fölött rendelkezhetett. Tudjuk, 
hogy nem csatákban szerezték meg a területünk két-
harmadát, hanem elorozták tőlünk a szomszédok, a 
nagyhatalmak odaígértek nekik.
 Minderre aligha lehetünk büszkék, de arra igen, hogy 
akárhányszor vesztettünk el csatákat, függetlenséget, 
előbb-utóbb mindig talpra álltunk. Ekkora vérveszte-
séget, gyűlölködő ellenségekkel körülvéve, gazdasági 
világválság közepette kiheverni, talpra állni, s a csonka 
Magyarországot ismét irigyelt országgá tenni, csak mi 
voltunk és vagyunk képesek!
És ez még nem minden. Nem szoktuk megünnepelni 
a Pozsonyi csatát, amikor Árpád vezér úgy verte rongy-
gyá a magyar nemzet kiirtására érkezett, összevont nyu-
gat-európai, többszörös túlerőben lévő, ránk törő sere-

get 907. június 4-től 7-ig, hogy írmagjuk is alig 
tudott visszamenekülni hazájába. Az Egyesült 
Államok összhaderőnemi, West Point Katonai 
Akadémián részletesen tanítják, kihangsúlyoz-
va a magyarok ügyes taktikai húzásait. 
Nem szoktunk büszkélkedni II. Rákóczi Fe-
renc haditetteivel, nemzetünkhöz  tanúsított 
hűségével. Ő, aki, kisgyermekkorától kezdve 
szigorú osztrák nevelésben részesült, s az ország 
leggazdagabb főnemese volt, mégis föladta nagyúri, ké-
nyelmes életét a tarpai talpasok hívására. Zászlót bon-
tott hazája szabadságáért, s dicsőséges harcokban sza-
badította fel a magyar lakta területeket egy időre. A 
Rákóczi szabadságharc kezdetének napja is most volt, 
június 16-án. Erről is megfeledkeztünk!
Ritkán emlegetjük Hunyadi János nándorfehérvári 
diadalát is, amelynek évfordulója éppen mostanában 
van. A török szultán maga vezette a legkorszerűbb 
ágyúkkal felszerelt százezres hadseregét Magyarország 
ellen 1456. július 4-én. Nándorfehérvár várát Szilágyi 
Mihály védte derekasan, majd Hunyadi János csapa-
tával áttörve a Dunán a hajózárat s csatlakozott a vár-
védőkhöz, később Kapisztrán János keresztesei is részt 
vettek a július 21-i csatában, melyben a törökök ha-
talmas veszteségek árán menekültek hazafelé. Akkora 
volt ez a győzelem, hogy a török 70 évig nem merész-
kedett ismét Magyarországra szemet vetni. Európai 
szinten is óriási jelentőséget tulajdonítottak a győze-
lemnek, melynek emlékére rendelte el a pápa a déli 
harangszót. Nálunk és ahol még lehet, ma is minden 
templomban megszólalnak délben a harangok. A vár 
egyik hős védője, Dugonics Titusz hőstettét festmény 
is megörökíti. 

Windhager Károly
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13/2018. KépviSeLő-teStüLeti üLéS
júniuS 27.

A képviselő-testület ezévi 13. ülését június 27-ére hívta össze Paulovics Géza polgármester, melyen minden 
képviselő meg is jelent. Az ülésen meglehetősen sok napirendi pont szerepelt, de ennek ellenére a gördüléke-
nyen zajló döntéshozatal mégis rövid idő alatt eredményesen befejeződött. Különösebb véleményeltérések nem 
merültek föl, szinte a legtöbb ügyben egyhangú döntés született.

nApirenD eLőtt

Elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, melyben különböző okok miatt ismét több hatá-
ridőt kellett módosítani.

Polgármesteri Tájékoztatás a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történtekről
• Sikerült megjavíttatni a főtéri szökőkutat, amelynek 4 helyen is sérült volt a kábele. Ennek oka a szerelők 
szerint, hogy nem finom homokba ágyazták eredetileg a kábelt, így a kövek, kavicsok nyomára felsértette a 
szigetelést.
• Folyik a térrendezés, amely a Forma 1 idejére befejeződik.
• Hamarosan elkészül az Alkotás u., Orgona u, Bocskai út felújítása. Az ott lakók kérésére két helyen fekvőre-
ndőrt is elhelyeznek a magukról megfeledkező száguldozók megfékezése érdekében.
• A Polgármesteri Hivatal ismét alkalmazottat keres két megüresedett álláshelyre.
• A község számláján az ülés idején 449 millió Ft található.
• A Mogyoród KSK Kutyás Szakosztálya meghívásra fellépett dunakeszi és fóti rendezvényen, s azóta számos 
köszönő levél érkezett a Hivatalba.

nApirenDi pOntOK:

Beszámoló a SUPPORT Alapít-
vány 2017. évi munkájáról
A beszámolót elfogadta a Testület.

Mobilszolgáltatók adótornyaira 
vonatkozó bérleti szerződések fe-
lülvizsgálata
A képviselők egyetértettek benne, 
hogy a mobiltornyok fennálló szer-
ződéseit jelen módon nem kíván-
ják meghosszabbítani, mivel a cél 
az, hogy egy közös toronyra tele-
püljenek, amire eddig hiába kaptak 
ígéretet, az a mai napig nem való-
sult meg. Az érintett szolgáltatók 
meghívót is kaptak az ülésre, de 
nem éltek a lehetőséggel.

A Pillangós Óvoda vezetői beszá-
molója 
Dr. Csikós Gellértné óvodavezető be-
számolóját egyhangúlag elfogadták.

A Pillangós Óvoda udvaros-kar-
bantartói feladatainak átszervezé-
se a Mogyoród Nonprofit Kft-hez.
A Testület elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő 2 fő karbantartói 
státusz (1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás) át-

adása mellett az átszervezést, mely 
augusztus 1-jétől érvényes.

A régi orvosi rendelő felújításához 
kapcsolódó beruházás műszaki el-
lenőri feladatainak ellátása
A képviselők meghatalmazták a 
polgármestert, hogy a legolcsóbb 
ajánlat kiválasztásával járjon el.

Az Egészségház építésére, valamint 
a Művelődési Ház és a Gyermekor-
vosi Rendelő bontására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás elindítása
A Gyermekorvosi Rendelő és a 
Művelődési Ház épületének elbon-
tását követően ezek helyére épül 
majd az új, kétszintes Egészségház, 
amelyben 2 felnőtt- és a gyermek 
háziorvosi rendelő, valamint a Vé-
dőnői Szolgálat kap helyet, a vá-
rótermekkel, mellékhelyiségekkel 
együtt összesen 331 m2 felületen. 
Továbbá egy szűrővizsgálatok, ta-
nácsadások és felmérések végzésé-
re alkalmas részt is kialakítanak az 
épületben 134 m2-en. 
A beruházáshoz érvényes szakható-
sági engedélyek és kiviteli terv áll 

rendelkezésre. A tervezett bekerü-
lési költség megközelíti a 300 mil-
lió Ft-ot. A bontási terv is készen 
van. Az építési közbeszerzési kiírást 
Dobsa Sándor közbeszerzési szak-
tanácsadó készítette Morvái Balázs 
pályázati szakértővel egyetértésben. 
A meghívottak mellett bármely al-
kalmas cég pályázhat a munkára. 
A képviselő-testület a korábbi el-
képzelésekhez képest a kiírásban 
magasabb kötbért és 60 hónap ga-
rancia igényt határozott meg.

Esőzések okozta „vis maior” káro-
sodások helyreállítása a Mogyoró-
di patak területén. 
A Bajcsy Zsilinszky út és a Dózsa 
György út csatlakozásánál találha-
tó híd mindkét oldalán okozott 
károkat a lezúduló víz, mintegy 60 
fm hosszon. A beton műtárgyak 
alámosódtak, megdőltek, több 
helyen csak a növényzet gyökér-
zete tartja az oldalfalak földjét. A 
helyzet a környező épületekre is 
kihatással lehet, veszélyes állapot 
vélelmezhető. A helyszínre kiszállt 
ellenőrző bizottság megállapította, 

hogy a bejelentés jogos. A szükséges 
beavatkozás becsült költsége 180 
millió Ft, amelyből a községre 10 % 
önrész, azaz 18 millió Ft költség há-
rul. A további veszély elhárítása ér-
dekében a patakmeder meghatáro-
zott pontjain szondákat helyeznek 
el, amelyeket hetente megvizsgál-
nak, hogy ha a további talajmozgás 
veszélyesnek bizonyulna, az önkor-
mányzat azonnal beavatkozhasson.

A közbeszerzési terv módosítása 
A fenti, patakmederben bekövetke-
zett veszélyhelyzet miatt a közbeszer-
zési tervet módosította a Testület.

Döntés a Közbeszerzési Tanács-
adó megbízásáról
A Dobsa Közbeszerzési Tanácsadó 
Bt. megbízása lejár, ezért július 1-től 
új szerződés megkötéséről döntöt-
tek a képviselők a jelenlegi céggel.

Szent Mihály Főangyal Plébánia-
templom tetőfelújításával kapcso-
latos kérelem
Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú szavazással úgy döntött, 
hogy a Szent Mihály Főangyal Plé-
bániatemplom tetőfelújítására be-
nyújtott kérelmet elviekben támo-
gatja azzal, hogy a 2018. évben csak 
akkor van lehetőség a támogatásra, 
ha valamilyen forrás felszabadul, 
miután jelenleg nem áll rendelke-
zésre, így a konkrét összegről dönte-
ni nem tud. Felkéri a Polgármestert, 
hogy a 2019. évi költségvetés terve-

zése során vegye figyelembe a kérel-
met és kerüljön betervezésre.  

A 334, 335 és 337 hrsz.-ú ingatla-
nok határrendezése 
A képviselő-testület a kért megol-
dást nem támogatta.

Berektető út 2727 hrsz.-ú ingat-
lan belterületbe vonási ügyében a 
községfejlesztési hozzájárulás aló-
li mentesítési kérelem
A képviselő-testület nem járult 
hozzá a költség elengedéséhez.

Csodasziget Családi Napközi 
Nonprofit Kft-vel kötött ellátási 
szerződés meghosszabbítása
A szerződést 2019. február végéig 
meghosszabbították.

A 2017. évben önkormányzati tá-
mogatásban részesített alapítvá-
nyok elszámolásai
A Don Boscó Nővérek Háza Alapít-
vány, a Mogyoródi Gesztenyés Óvo-
dáért Alapítvány, a Mogyoród 1074 
Alapítvány, és a Support Alapítvány 
rendben elszámolt a kapott támogatás 
felhasználásáról. A támogatási időszak-
ban fel nem használt mintegy 1,5 mil-
lió Ft ügyében azonban különböző el-
képzelések láttak napvilágot, így ebben 
az ügyben nem volt egyhangú a dön-
tés, hanem 6 IGEN szavazat mellett 2 
NEM is jegyzőkönyvbe került.

A Körte utcával kapcsolatos, ko-
rábbi határozat módosítása
A Körte utca rendbetételére be-

nyújtott pályázat forráshiány miatt 
nem nyert támogatást. A testület 
úgy döntött, hogy saját erőből old-
ja meg a feladatot. Az útfelújítá-
sokra szánt költségvetési keretből 
még 6 millió Ft rendelkezésre áll. 
A testület felkérte a polgármestert, 
hogy a munkára kössön megálla-
podást az önkormányzati Kft-vel.

Mogyoród 1. számú fogorvosi kör-
zetének ellátása 
Bírósági döntéssel a BI-Dental Kft. 
működési engedélyét visszavonták. 
Az Önkormányzat ideiglenesen Dr. 
Szilágyi Emesét kérte föl a körzet ellá-
tására. A testület úgy döntött, hogy a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által 
nyújtott fogorvosi támogatást kiegé-
szíti havi 30.000 Ft-al és saját forrás-
ból biztosítja a rendelő rezsiköltségét, 
valamint az asszisztens bérköltségét.

A Művelődési Ház szakköreinek el-
helyezése COOP helyiség bérlésével 
Paulovics Géza polgármester meg-
egyezett a COOP alatti, hosszabb 
ideje üresen álló volt fittness terem 
bérléséről havi 30.000 Ft+áfa díjért, 
hogy a Művelődési Ház szakköreinek 
helyet biztosítson. A szükséges kifestés 
összege a bérleti díjból levonható.

Önkormányzat és intézményei 
irodaszer beszerzése
Felhatalmazták a Jegyzőt az Önkor-
mányzat és intézményei irodaszer 
beszerzéséhez az ajánlatkérői eljárás 
lefolytatására és a legkedvezőbb aján-
latot benyújtó beszállító kiválasztásá-
ra. Felhatalmazták a Polgármestert, 
összeférhetetlenség esetén az Alpol-
gármestert, valamint az Intézmény-
vezetőket, a nyertes beszállítóval a 
költségvetési előirányzatok erejéig a 
szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

Rendeletalkotás Mogyoród Nagy-
község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 7/2018. (II-
I.l.) önkormányzati rendelet II. 
sz. módosításáról
A korábbi döntések következtében 
bekövetkezett számszaki módosulá-
soknak az átvezetésével a költségve-
tésben egyetértettek a képviselők.

Középen Marsalné Kovács Judit főépítész, Dobsa Sándor 
közbeszerzési szaktanácsadó és Morvai Balázs beruházási szakértő 

egy korábbi ülésen
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Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
A szükséges módosítást megszavaz-
ták a képviselők

A TSZ használatában lévő utak, 
árkok és vizes területek önkor-
mányzati tulajdonba kerülése
A régóta vitás Tsz tulajdonban ma-
radt utak ügyében a testület fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy 
járjon el az utak, árkok és vizek 
önkormányzati tulajdonba, vagy 
legalább önkormányzati kezelésbe 
kerülések érdekében a nemzeti va-
gyon kezelésért felelős miniszterhez. 

Az új egészségház miatti bontáshoz 
kapcsolódó raktározási tevékenység
A szükséges raktározási lehetőségre 
a testület ajánlatokat kért be, a leg-
alacsonyabb ajánlatot a Nebuló Kft 
adta. Kapitány Attila alpolgármes-

tert kérték föl a legjobb ajánlatot 
tevő céggel történő szerződéskötés-
re. Paulovics Géza polgármester, 
mint érintett, nem szavazott.

A József Attila utca és Ág utca 
kereszteződésének, valamint az 
Iskola utca forgalmi rendjének fe-
lülvizsgálata
A jelentősen megnövekedett gépjár-
műforgalom, különösen a reggeli és 
délutáni időszakokban részben az 
iskola közelsége miatt is felülvizs-
gálatra szorul. Megbízták a polgár-
mestert, hogy közlekedési szakér-
tőktől kérjen be forgalomtechnikai 
megoldásokra árajánlatokat.

Korábbi határozat módosítása a 
Dózsa György út 40. és a 32. kö-
zötti területrendezési munkála-
tokkal kapcsolatban
Felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül a 

legkedvezőbbel szerződést kössön, 
bruttó 8,7 millió forint értékben.

Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program kapcsán 
A Helyi Esélyegyenlőségi Progra-
mot 5 évente kötelező megújíta-
ni. A testület úgy döntött, hogy a 
2018-2023 időszakra vonatkozó 
program elkészültéig, átmenetileg 
a jelenleg hatályos változatot tart-
ják érvényben. 

Átfogó értékelés a 2017. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatokról 
A 2017-es évi tevékenységet a képvi-
selő-testület megismerte és elfogadta. 
Az ülés befejezését követően Paulo-
vics Géza felhívta képviselőtársai 
figyelmét a Szent László Hét hát-
ra lévő eseményeire, Madéfalva és 
Santa Lucia di Piave küldöttsége 
érkezésére.

A képviselő-testület üléseinek részletes jegyzőkönyvei megtalálhatók a www.mogyorod.hu honlapon.

FeLHÍváS
/Fóti út és Gödöllői út (2101. jelű országos út) gyommentesítéséről/

Tisztelt Mogyoródiak!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Fóti út és a Gödöllői út, fenntartásuk alá tartozó területén gépi kaszálást vég-
zett május utolsó hetében. Bár a munkavégzést nem jelezték felénk előre és így a lakosság figyelmét sem tudtuk 
felhívni, ennek ellenére csak néhány területen maradt el az útpadka melletti kaszálás.
Ezúton kérem a mogyoródiakat, vendégeiket és vásárlóikat, hogy a Formula 1 Magyar Nagydíjat megelőző 
héten 11-14 óra között lehetőség szerint, a Fóti és Gödöllői út közvetlen közelében ne parkoljanak, ahol látha-
tóan az útpadka (burkolat és az árok közötti részen) területe nagyon gyomos, mivel ezzel akadályozza a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. munkavégzését. 
Ha a cég nem tudja a feladatát elvégezni, akkor Mogyoród kiadásai növekednek, ugyanis mindenki elvárása, 
hogy rendezett és tiszta településen éljen! Kérem szíves közreműködésüket, a fent leírtak szerint! 

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a Fóti és a Gödöllői útról történő lehajtást segítő kocsibeállók 
melletti gyommentesítés az útcsatlakozást kiszolgáló ingatlan használójának kötelessége. Kérem az érintetteket, 
hogy a településkép szebbé tétele érdekében, a mogyoródiak jó hírének növelése érdekében szíveskedjenek 
lenyírni az útcsatlakozásuk melletti gyomot! Nem csak az ingatlan tulajdonosára, hanem Mogyoródra is rossz 
fényt vet, ha az itt élők nem tartják rendben a környezetüket.

Amennyiben a közút kezelőjével együtt tudunk működni, akkor szebb Mogyoródon élhetünk és erőforrásain-
kat is máshová koncentrálhatjuk, ezért kérem a mogyoródiak együttműködését!

Mogyoród, 2018. június
Tisztelettel:

Paulovics Géza
polgármester

tájéKOztAtó
pArLAgFű-menteSÍtéSSeL KApcSOLAtbAn

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegész-
ségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A 
parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezettsége. A 
hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költ-
ségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett 
növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával 
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően 
belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi 
hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyző-
könyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi ha-
tóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimond-
ja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvég-
ső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű 
virágbimbója kialakulását.
Június 30-át követően belterületen a jegyző, kül-
területen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást kezdeményezni azon földhaszná-
lókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasz-
tották a parlagfű elleni védekezést. 
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű 
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges 
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e kör-
ben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásá-
nak június 30-a után történő megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kul-
túrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben ren-
delhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma 
nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a 
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterü-
leten, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időköz-
ben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az 
ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A nö-
vényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterüle-
ten is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúr-
növénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terü-
let (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, 
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények 
(utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt kö-
zérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — 
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés 
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság 
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével ösz-
szefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés min-
den állampolgár közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelősségvállalással ér-
hetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy 
június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapot-
ban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Orgona utca felújítása miatt – annak időtartamáig - a hul-
ladékgyűjtő gépjármű a megszokott rendtől eltérően, de a megszokott szemétszállítási napon a kommunális hulladék 
elszállítását csak az utca két végéről tudja megoldani, ezért kérjük, hogy a gyűjtőedényeket oda szíveskedjenek kihe-
lyezni. Ha bármi fennakadás vagy probléma merül fel, kérjük szíves jelzésüket, hogy a szolgáltató felé  továbbítani 

tudjuk. Megértésüket és türelmüket kérjük és köszönjük!
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
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tiSzteLt mOgyOróDiAK! tiSzteLt tuLAjDOnOSOK!
Az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a hirtelen lezúduló csapadékkal járó időjárás. Mindenhol tapasztaljuk, 
hogy a házak tetejéről, burkolt udvarok területéről a közterületre vannak kivezetve az esővizek. Az esővíz ki-
vezetése következtében a közterületeken nagy mennyiségű víz hömpölyög és okoz kárt az utakban, árkokban, 
valamint rosszabb esetben az utakról vagy más ingatlanáról átfolyva a magántulajdonokban. Jogszabályi előírás 
van arra vonatkozóan, hogy az ingatlanon keletkező csapadékvizet az ingatlanon belül kell elszikkasztani vagy a 
közút kezelőjének hozzájárulása esetén bevezethető az út melletti árokba, esetleg a kezelő hozzájárulásával más 
csapadékelvezető-rendszerbe. 
Mindenki gondoljon a kártérítési felelősségen túl azokra az embe-
rekre is, akik alattuk, a víz útjában laknak, amikor nem az előírá-
soknak megfelelően rendezik a telkükön keletkező csapadék sorsát. 
A meglévő vízelvezető árkok karbantartását a Mogyoród Nonprofit 
Kft. folyamatosan végzi és a hordalék elszállítását is szükség szerint 
megteszi, így amennyiben az árkokból kilapátolt hordalék elszállítá-
sára van szükség, akkor jelezzék ezt feléjük.

Sajnálatos módon vannak olyanok, akik az utcán sétálva (kocsiból ki-
hajítva) elhagyják a szemetüket – bár ezek a személyek vélhetően, akkor 
sem a hulladék-gyűjtőbe dobnák, ha minden sarkon volna -, amivel a 
közösségnek okoznak kárt és nem kevés bosszúságot annak, aki előtt 
teszik vagy azoknak, akik nem szeretik nézni. A meglévő hulladékgyűjtő 
edények bővítése, illetve azok ürítése rengeteg erőforrást emészt fel, ezért 
továbbra is kérjük, hogy óvja környezetét a hulladéktól!
A parlagfű-szezon elindulásával egyre több lakos részéről merül fel 
a jogos igény az allergén gyomnövény közterületi irtásával kapcso-
latban, amelyre egy kis odafigyelés mellett nem kerülne sor, hiszen 
a háza előtti gyommentesítés mindenkinek a saját feladata, mint 
ahogy az udvarán belül is.
 
Mindenki gondoljon a jövőre és betartva az önkormányzatunk alábbi 
rendelkezését, gondoskodjon az ingatlana előtt és melletti területek 
rendben tartásáról! Ha mindenki megtartja az előírásokat és egy kicsit 
többet tesz a környezetében, azzal a saját ingatlanát is szebbé teszi!

Elérnek azok hangja is hozzánk, akik szerint sok adót befizetnek, és 
nem kapnak semmit, majd kérdőn vetik fel, hogy miért nem az Ön-
kormányzat vágja a füvet, épít utat, ássa az árkot és így tovább. Ter-
mészetesen az Önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, ame-
lyeket erejéhez mérten és a feladatok sorrendbe állításával igyekszik 
ellátni, így füvet is vágat – az elmúlt években egyre több területen -, 
utat és árkot is épít, de mindent az Önkormányzat sem tud elvégezni. Ha növekszik az Önkormányzattal szem-
beni elvárás, akkor sajnos a lakosok terhei is növekednek. Az Önkormányzatunk az intézményeivel a lakosai 
miatt létezhet és a lakosaiért működnek, de az ellátható feladatoknak is megvannak a korlátai, amely korlátok 
között kiemelkedik a munkaerő és anyagi források véges jellege. Ezen korlátokból kifolyólag Magyarország 
számos önkormányzatához hasonlóan, Mogyoródon is - talán nem túlzás - évtizedes elvárás a közösség részéről, 
hogy mindenki maga tartsa rendben az ingatlana előtti területet és gondoskodjon az árok tisztántartásáról is.

Ezúton köszönjük mindazon mogyoródiaknak (név 
nélkül például, a Gödöllői út elején élő idős hölgy-
nek, aki rendszeresen létrával mászik le a mély árokba) 
a munkáját, akik az előírástól függetlenül a lenti fel-
adatokat rendszeresen elvégzik! Közösségünk értékes 
tagjai ők, akiknek nem számít a telekhatár, ha maguk 
körül rendet szeretnek látni!

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

„Ingatlanok és közterületek tisz-
tán tartása

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köte-
les gondoskodni:
a. Az ingatlan telekhatára előtti, körüli 
közterület úttestig terjedő teljes felületé-
nek gondozásáról, tisztántartásáról, sze-
mét és gyommentesítéséről, a csapadék-
víz zavarmentes lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladék eltávolításáról, 
illetve a járdán, járda hiányában az in-
gatlan telekhatárától számított egy méter 
széles területsávon hó eltakarításáról, sí-
kosság mentesítéséről;
b. az a) pont alatt jelzett önkormány-
zati tulajdonban lévő közterületi nyílt 
árok és átfolyók tisztántartásáról
c. beépítetlen ingatlan tisztántartásá-
ról és gyommentesítéséről.
d. A telekingatlanról a járdára (járda 
hiányában az ingatlan telekhatárától 
számított egy méter széles területsáv-
ba) és az úttest fölé benyúló ágak és 
lombok nyeséséről.
(2) Két szomszédos ingatlan közötti köz-
forgalmú területsáv esetében a tisztán-
tartási kötelezettség 50-50%-ban oszlik 
meg az érintett tulajdonosok között.”

Hirdetés

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

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

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

tájéKOztAtó 
igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Mo-
gyoród Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az 5/2018. (II.6.) önkormányzati 
rendeletével 2018. július 30. és augusztus 3. 

között igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármes-
teri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, a 

Hivatal zárva tart. 

Halaszthatatlan ügyben (kizárólag haláleset) 
a 06/30-663-9803-as telefonszám hívható 

munkanapokon 08 és 16 óra között. 

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2018.augusztus 6. (hétfő): 08-18 óráig (12 

és 13 óra között ebédidő) 

dr. Moldván Tünde jegyző

KöLtöziK A DunAKeSzi járáSbÍróSág

Ideiglenesen új épületbe költözik a Dunakeszi Járásbíró-
ság. 2018. augusztus 7. napjától a 2120 Dunakeszi, Fő 
út 24. szám alatt található intézményben folytatja munká-
ját. A költözésre a Verseny utcai épület leromlott állapota 
és helyhiány miatt van szükség, illetve azért, mert az Or-
szágos Bírósági Hivatal a Dunakeszi Járásbíróság helyén új, 
21. századi követelményeknek megfelelő „minta” bírósági 
épület létrehozását célzó beruházást valósít meg. A Du-
nakeszi Járásbíróság elérhetőségei az alábbiak: 

Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53.
Telefax: 06-27/341-249

Telefonszámok:
06-27/341-099 (központ)
06-27/341-349 (központ)

06-27/341-986 (elnöki iroda)
06-27/342-012 (elnök asszony)

A Dunakeszi Járásbíróság költözése 2018. augusztus 2-6 
között lesz, ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel. 
A bíróság 2018. augusztus 7. napján 9-11 óra között 
panasznapi félfogadást és egész napos (9-12 és 12:30 - 
15:30) ügyfélfogadást tart.
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tájékoztatás
SzövegeS beSzámOLó A „mOgyOróDi KözOKtAtáSért ALApÍtvány” 

2017. évi KözHASznú tevéKenySégérőL

Alapító neve és lakcíme: Romankovics András, 2146 Mogyoród, Székely Bertalan u. 2.
Az alapítás időpontja 1997. november 30., melyet a Pest Megyei Bíróság A. 1549. Szám alatt vett nyilvántar-
tásba. Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
Közhasznú tevékenysége: közvetlenül támogatja a mogyoródi Szent László Általános Iskola (2146 Mogyoród, 
Gödöllői út 17.) tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelését.
Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Tag-
jai díjazásban nem részesülnek. Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet. Emiatt eltér a pénzügyi és a mérleg 
szerinti eredménye.
Az Alapítvány 2017. évi mérleg szerinti     bevétele             1.854 eFt
        kiadása             1.976 eFt
         adózott eredménye            - 122 eFt
Pénzügyi bevételek
1 % NAV-tól                       347 eFt
(felhasználásra került)
Mogyoród 1074 Közalapítvány támogatása                    400 eFt
magánszemélyektől adományok                       56 eFt
cégektől adományok                      344 eFt
likviditási hitel                         50 eFt
Összesen:                    1.197 eFt
Kiadások:
NAV 1 % felhasználás (2016, 2017 évi)                    803 eFt
Mogyoród 1074 Közalapítvány támogatás költsége                   400 eFt
Egyéb költségek, kiadások                     370 eFt
Összesen                    1.573 eFt
Az alapítvány pénzügyi eredménye:                    -376 eFt
Az alapítvány a NAV-tól kapott 2015. évi SZJA 1% címén 2016-ban kapott maradványát az alábbiakra fordí-
totta:
- hagyományőrző, ismeretterjesztő előadások, bemutatók,színházbérlet, 
- színházjegy, múzeumi belépők                      364 eFt
- személyszállítás költsége                    -
- könyvek, szakkönyvek                           8 eFt
- érmek, díjak                          40 eFt
- iskolaszerek, tanszerek, egyéb anyagok                       44 eFt
- működési költségre                                -
Összesen                        456 eFt
Az Alapítvány a NAV-tól 2017-ben kapott 2016. évi SZJA 1% címen kapott összeget az alábbiakra fordította:
- könyvek             50 eFt
- íróeszközök, sporteszközök           87 eFt 
- előadóművészeti tevékenység          91 eFt
-  számítástechnikai eszközök                       70 e Ft
   egyéb eszközök                          49 Ft
Összesen                        347 eFt

Az Alapítvány 2017-ben 19 db számítástechnikai eszközt kapott térítés nélkül a MAVIR Zrt-től. Az eszközök 
állományba kerültek, a számvitel szabályai szerint az értékcsökkenés és a bevétel egyszerre egy összegben kerül a 
mérlegbe. Az Alapítvány megállapodás alapján Mogyoród 1074 Közalapítványtól 400 eFt vissza nem térítendő 
támogatást kapott, melyet 2017-ben részben költött el YAMAHA hangosító berendezésre 263.757 Ft érték-
ben. A maradék 136.243 Ft-ot 2018-ban fogja elkölteni.
Az alapítvány, az alapító okiratban kitűzött céloknak megfelelően teljesítette kiadásait.
Az alapítványnak 2017. december 31-én 1.012.617 Ft van a bankban, és 8.210 Ft a házipénztárban. Összes 
pénzeszköz 2017. december 31-én: 1.020.827 Ft.
Mogyoród, 2018.05.

 

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK! 
Különös ismertetőjelük: 

MEGHALLGATÁS, ÉRTŐ FIGYELEM, KÉT SEGÍTŐ KÉZ 

 

 

Ingyenes felkészítő tanfolyamra várjuk azokat a Fóton és 
környékén élő szülőket, nagyszülőket, akik heti 1-2 

alkalommal baráti, ingyenes, gyakorlati-lelki segítséget 
nyújtanának kisgyermekes családoknak. 

 

e-mail: osafoti@gmail.com web: www.otthonsegitunk.hu 

Forrás Üzletház

Üzlet és iroda kiadó

a Forrás Üzletházban!
Fodrászt keresÜnk ugyanitt!

06 30 411 4856
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2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergom-
ból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel 
Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért. 

KözöS HáLAADáS A pApSág KegyeLméért – 
Szent miHáLy FőAngyAL-DÍjAt KApOtt beer miKLóS püSpöK

A szentmise megható 
megemlékezéssel kezdő-
dött, melyben a főpásztor 
és a paptestvérek rövid 
imádság kíséretében fejet 
hajtottak a nemrég tra-
gikusan elhunyt Bakonyi 
János kókai plébániai 
kormányzó képe előtt, 
majd ezt követve köszön-
tötték a Nápolyból érke-
zett Mogyoródi Madonnát, a Békesség Asszonyát.
A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyö-
nyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési 
évfordulójukat ünneplő atyákat. A főpásztor homíliájá-
ban rámutatott arra, hogy nem csak a papoknak, hanem 
minden embernek az életében milyen fontossággal bír a 
hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, 
az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha 
megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.
A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templo-
mért Alapítvány Szent Mihály Főangyal-díjjal tüntette 
ki a megyés püspököt, megköszönve számára az elmúlt 
másfél évtizedes gondoskodását, amelyet az egyházköz-
ségnek nyújtott. A laudációban külön kiemelték: 
„Bennünk, mogyoródiakban elevenen él az első találkozás 
alkalma, amikor nem itt a templomban, hanem a Szent 
László kilátónál celebrált püspöki szentmisében szemé-
lyes hangon, mint egy barát köszöntött mindnyájunkat. 
Mindig öröm volt és öröm lesz számunkra, amikor közén 
érkezik, hitelesen tanít bennünket, és élete példájával ve-
zet azon az úton, ami Krisztushoz visz. Igazi útmutatást 
jelentett és jelent számunkra a „Karolj fel egy családot” 
kezdeményezése, melybe tehetségeink szerint mi magunk is 
belekapcsolódtunk. Követendő példa mindnyájunk számá-
ra az az elkötelezettség, amellyel az elesettek, a nélkülözők, 
a kitaszítottak a hontalanok felé fordul cselekvő szereteté-
vel. Emlékezetesek a kedves, közvetlen hangulatú ünnepi 
szentmisék, a szinte személyre szabott prédikációk, a bér-
málkozókkal elköltött közös étkezések. … De leginkább a 
szeretetét, az imádságait, a tanítását és bíztató szavait, a 
személyiségéből áradó derűt, a hitet és a reményt köszön-
jük, amellyel újra és újra megmutatta nekünk Jézust, a 
Jó Pásztort, megerősítve ezzel bennünket hétköznapjaink 
küzdelmeiben és nehézségeiben.”
Ez után köszöntötték a mogyoródi hívek saját plébá-
nosukat, Miklós atyát. A ministránsokat követően az 
egyházközség nevében Babicz Mária közvetlen hangú 

köszöntésben emléke-
zett vissza plébános atya 
2011. évi megérkezését 
követő első benyomások-
ra és a papság felé vezető 
útjára. Az elmúlt időszak 
sok szervezést és kitartást 
igénylő átalakítások lebo-
nyolítása mellett legfőbb 
szolgálata került kieme-
lésre, mely a lelkiekben 

való építkezést, gyarapodást, valamint a szentségek ál-
tal a hívek elvezetését jelenti Jézus Krisztushoz. Neki 
köszönhetjük, hogy 2014. évben hozzánk érkezett a 
Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya, akinek 
közbenjárásáért a hívő közösség sokat imádkozik, kér-
ve, hogy adjon mindannyiunknak valódi belső békét és 
adja meg azt a kegyelmet, hogy egymással is békesség-
ben tudjunk élni. A laudáció méltatta az egyházközségi 
csoportok támogatói, közösségszervezői és egyházzenei, 
kulturális tevékenységét, mely egyszerre segíti hitünk 
elmélyülését és közösségünk építését. Érthető és magas 
színvonalú prédikátori tehetsége mellett megemlítésre 
került fejlett zenei műveltsége és képzettsége. 
A közösség köszönetét fejezte ki az elmúlt hét év minden 
szolgálatáért kívánva, hogy a folytatáshoz adjon a Jóisten 
sok erőt, minél gyakrabban megélve azt a szívbéli örö-
möt, amit az Isten és az emberek szolgálata jelent. 
Az egyházközség nevében ünnepélyesen átadásra ke-
rült Őszentsége Ferenc Pápa apostoli áldása, kérve 
életére bőséges mennyei kegyelmeket és a Szentséges 
Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel 
és belső örömmel folytassa Istennek és Egyházának 
szentelt imádságos papi hivatását. 
Megható volt, ahogy Miklós atya korábbi állomáshe-
lyének, Csitárnak a polgármestere köszöntötte egykori 
plébánosukat és átadta községük ajándékát.
Ezt követően a vele együtt szentelt Bertalan, János és 
Róbert atyák köszöntésére került sor, átadva számukra 
az egyházközség ajándékait. A szentmise után a többszáz 
hívő papjaikkal együtt közös agapén vett részt a plébánia 
hatalmas és gyönyörű udvarán, ahol köszöntésükre fel-
lépett a helyi Karikás Néptánc Csoport és a mogyoródi 
hívek is átadták ajándékukat plébánosuknak.
Ezúton kívánjuk Püspök Atyának és az ünneplő papoknak, 
hogy a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya legyen 
égi közbenjárójuk és minden útjukon vezérlő csillaguk!

Az ünnep szerkesztőbizottsága

HAtODiK mOgyOróDi Szent LáSzLó FiAi tábOr 2019-ben!

Kedves olvasók! Tisztelt segítőink, támogatóink Mo-
gyoródtól Pécsen át dél-Kaliforniáig !
Sajnálattal  tudatjuk mindenkivel, hogy táborunk az 
idei évben nem kerül megrendezésre. Az ősszel dön-
töttünk úgy hogy egy évet kihagyunk. 
Öt év után úgy éreztük, annak érdekében, hogy a tá-
bor sem kulturális sem anyagi értelemben ne váljon 
rutin rendezvénnyé és ne laposodjon el semmilyen 
vonatkozásban, ezért az idén elmarad. Tavasszal nagy 
volt a kísértés arra, hogy mégis megtartsuk, mivel so-
kan kérdezték támogatóink közül, s gyermekek is ír-

tak, hogy alig várják az idei tábort, de bekellett lássuk, 
annak érdekében, hogy megtudjunk újulni, kell egy 
kis szünet. 
A mogyoródi valamint a megszállt területeinken élő 
nemzettestvéreink érdekében kell ez az egy nyár ki-
hagyás. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a volt 
táborozókkal. Büszkén mondhatjuk el, hogy a volt 
kamaszkorú segítők közül vannak, akik már egyetemi 
tanulmányaikat végzik, van aki szakmát tanul, s van 
aki már boldog édesanyának mondhatja magát. Vala-
mint éppen az elmúlt héten kötött házasságot egy volt 
leány segítőnk. Mit is mondhatnék ezek után, hogy ne 
váljak terjengőssé?
Hálatelt szívvel köszönjük mindenkinek az eddigi 
önzetlen és hatalmas segítségét úgy szellemi s úgy is 
mint anyagi vonatkozásban! Szeptember közepén sze-
retnénk egy összejövetelt tartani az eddigi és a jöven-
dőbeli segítőnknek ahol is meghallgatnánk jobbító 
ötleteiket, javaslataikat egy bográcsozás valamint egy 
előadás keretében!
A Jó Isten áldását kérve minden Igaz Jó Magyar Emberre!

Gódor Ildikó (szervező), Némethné Berry Krisztina, 
Nász Kinga, Skriba István, Németh János, Gódor Antal

KöSzönet Az iSKOLAi játSzótér támOgAtóinAK

Köszönjük mindenkinek, akik az Szt. László Ált. 
Iskola játszóteréhez hozzájárultak:
Örökös Gergő József 20 000 Ft, Gyönyörű Klára és 
Gyönyörű Attila 50 000 Ft, Dr. Varga A. Tamás 150 
000 Ft, Községünkért Mogyoródért Alapítvány 20 000 
Ft, Rátesy Ferenc 20 000 Ft, Mogyoród Községi Sport-
kör-Kézilabdások 200 000 Ft, Rózsáné Vajda Julianna 
30 000 Ft, Kurfis László (No-Be Sweet Kft) 100 000 
Ft, Mogyoród 1074 Közalapítvány 200 000 Ft, Mo-
gyoród Nagyközség Önkormányzata 1 500 000 Ft.

Továbbá köszönjük az adományokat:
Ifj. Varga Tamás, Verbóczki 
Hajnalka/Klacsán Team Kft, 
Juhász Zoltán és Varga Betti, 
Mihály Mária, 1/a osztály, 
Kiss Katalin 3/c, Abelovszki 
Dóri anyukája 3/c.
Továbbá a Kurfis Tüzépnek, 
amely 21 m2 homokot aján-
dékozott és szállított a hely-
színre, Csorba Krisztiánnak 
a további homok kiszállítást, 
valamint a Nonprofit Kft ve-
zetőjének és dolgozóinak a se-
gítségét, tereprendezését.

Juhászné Varga Betti
 

 

 

Hirdetés

Előző évi táborozóink az Országház előtt
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eLtávOzOtt KözüLünK Hutter LAjOS

„Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe 
jutottam” – Dante: Isteni Színjátékának a legelső sora. 
Aztán az Emberi életközép, az életvég, az örökké élés 
gondolatát feszegeti, illetve, hogy mi végre is vagyunk 
a földön.
Hutter Lajos daltársunk, aki engem megtisztelt, hogy 
barátjává is fogadott, igen hosszú földi életet tudha-
tott magáénak, amit most az utolsó alkalommal felte-
hetnénk neki is, hogy mi végre élt Ő is ezen a földön? 
Nyilvánvaló a válasz: Érdemes volt!
Ebben az évben már sajnos második daltársunktól kell 
búcsút vennünk! Lajos 30 éven át volt aktív tagja a 
Dalkörnek, úgy hogy párhuzamosan  évekig a Katoli-
kus Egyház kórusában is énekelt. Felsorolhatatlan él-
mény és tapasztalás volt az Ő életében. Nem lehet szó 
nélkül hagyni, ahogy a borköszöntőjét mondta a kü-
lönböző rendezvényeken, amivel minden alkalommal 
mosolyt csalt az emberek arcára. Utoljára a házassá-
guk 60. évfordulójára rendezett ünnepségen hallottuk 
tőle, mindnyájunk örömére. Mennyi verset és mennyi 
dallamot vitt magával az égiek kórusába!
Én abban a helyzetben voltam, hogy a halála előtt való 
héten még találkozunk és azzal váltunk el egymástól, 
hogy a következő héten újra jövök, és akkor még többet 
beszélgetünk. Ez volt június 12-én délelőtt, de már csak 
az üres ágyat találtam. Megdöbbentett a hír, amikor 
mondták, hogy az éjjel meghalt. Nem várt meg. Bizony 
sok mindent magával vitt, amiről még beszélgetni akar-

tunk, pedig tanulságos 
lett volna!
Ez a dráma a saját csa-
ládunkat is megrázta. 
Én élni akarást és ha-
zavágyást láttam a sze-
mében, a kezemet so-
káig szorította. Ha egy 
szóképre fordítom, azt 
mondhatom: Úgy sze-
retett élni, hogy képes 
lett volna akár meghal-
ni is érte.
Milánói Szent Ambrus 
így fogalmaz: „Nem 
keseregni kell a halál miatt, mert az az üdvösség oka”. 
De mi, az itt maradtak így érezzük. A lezárult életre 
mindig a túlélők emlékeznek, de a fájdalom, a dráma 
a családtagokra hárul, feleségére, két fiára, öt unokájá-
ra, öt dédunokájára, akik fájdalmas szívvel, de számta-
lan emlékkel őrzik szeretett papájuk emlékét.
Ha egy párbeszédre invitálhatom Lajost – a követ-
kezőket üzeni az ő nejének, szeretett Erzsikéjének: 
Asszony, ne sírj, töröld le könnyeid, bármennyire is 
szeretsz. Csak az út másik oldalára megyek! A fonalat 
nem vágta el semmi. Ne keress új szavakat, hangoz-
zék el a nevem a házunkban, ahogy mindig is történt: 
Papa, Nagyapa. Beszélj hozzám, ahogy mindig is szok-
tál. Akik egymásnak voltunk, azok maradunk mind-
örökre! Ha rám gondolsz, látni fogsz engem és soha ne 
feledd, a sírban is szeretlek benneteket!
Lajoskám, Lajcsikám, mint az Népdalkör örökös tagjától 
ezúttal búcsút veszünk és míg élünk emlékezünk! A ma-
gam és a Népdalkör nevében egy Isten veled! – karlenge-
téssel, egy baráti öleléssel. Kívánjuk, nyugodj békében! 
Fájó szívvel búcsúzik a szűkebb és tágabb rokonság, a falu 
népe, akik ismerték és szerették Őt. Mementóként a Pré-
dikátorok könyvéből idézek mint mindig:
„Mindenki ugyanazon egy helyre megy, mindenki porból 
való és mindenki porrá lesz!” 

id. Rózsa Zoltán
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
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LAbDArúgó SiKereK

Így, az év végén szeretnék beszámolni a legnépszerűbb 
sportágban, a labdarúgásban elért kiváló eredményeinkről.
Iskolánk a Mogyoródi Szent László Általános Iskola 
harmadik korcsoportos csapata bejutott a Labdarúgó 
Diákolimpia Országos Döntőjébe. Az országos dön-
tőbe húsz csapat jut be. A 19 megye győztese és a Bu-
dapesti győztes. Mivel a mi csapatunk nyerte sorrend-
ben a körzeti döntőt, a területi döntőt, majd a megyei 
döntőt is, így a mi iskolánk csapata képviselte Pest 
megyét a kecskeméti három napos országos döntőben.
Az első napon a csoportmérkőzések során csapatunk 
megnyerte mind a négy mérkőzését és csoportelső lett. 
Hangsúlyozom, országos döntőről van szó és több, 
mint 600 iskola nevezett ebben a kategóriában. Nem 
volt semmilyen korlátozás, így minden csapatban 
játszhattak NB.I-es és NB.II-es játékosok is.

A csoport mérkőzések eredményei a következők voltak:
Mogyoród- Kazincbarcika 3-2.
Mogyoród- Szolnok 4-0.
Mogyoród- Hódmezővásárhely 8-1.
Mogyoród- Nyíregyháza 4-2.
A következő, szombati napon Pécs csapatával mérkőz-
tünk a legjobb négy közé jutásért. A rendes játékidő-
ben 2-2 es döntetlen született, de végül büntetőkkel 
Pécs jutott a legjobb négy közé. Nem volt szerencsénk.
Az utolsó napon, vasárnap a végső helyezések dőltek 
el. Herend csapatával 5-5-ös döntetlent játszottunk, 
de büntetőkkel győzve mi szereztük meg a hetedik 
helyett. Erre pedig bőven rászolgált a mi csapatunk, 
mert végig magas színvonalon játszott és tudása alap-
ján a legjobb négy között lett volna a helye. Csak egy 
kis szerencsére lett volna szükségünk, de ne legyünk 
telhetetlenek. Hatszáz csapat közül hetediknek lenni 
nem akármilyen teljesítmény. Az országos döntő biz-
tosan örök emlék marad a gyerekeknek, a szülőknek és 
természetesen nekem is.
A Mogyoródi KSK. 2008-as csapata is jelentősen 
öregbítette községünk hírnevét labdarúgásban. Az 
MTK. szervezésében kiírt RUK bajnokságban a má-
sodik helyen végeztünk a 2008.B. korosztályban. Két-
szer győztük le az MTK. 2009-es csapatát, a Gödöllőt, 
a III. kerületet, és a Vác csapatát. Mindegyik mérkőzé-
sen legalább hét gólt rúgtunk.
Nagyon szép eredményt értünk el a Gödöllői Juniális 
Kupán is , amely országos torna. Itt 19 csapat közül 
lettünk negyedikek! Legyőztük a Jászberényt,  a Gö-
döllőt, és Kecskemét csapatát is.
Remélem, legközelebb is ilyen kiváló eredményekről 
számolhatok be.

Kurucz Lajos

ALKözpOnti váLOgAtOttbAn 
A mOgyOróD KSK 2006-OS 
KOrOSztáLyOS LAbDArúgói

A Mogyoród KSK U10-es és U13-as csapatai rend-
szeresen szerepelnek a Dunakeszi Alközpont által 
szervezett Bozsik Tornákon. Ezeken a mérkőzéseken, 
csapataink és játékosaink jól teljesítettek, melynek kö-
szönhetően az U13-as korosztályból három fiú Lénárt 
Márk, Farkas Barnabás, Diaz Brandon meghívást ka-
pott az Alközponti válogatottba.
A srácok június 9-én Diósgyőrben a Danone országos 
tornán képviselhették Egyesületünket, ami egy hosz-
szabb távú kapcsolat kezdetét jelenti. Játékosaink fej-
lődését a továbbiakban is figyelemmel fogják követni a 
vezetők, tervezik a közös edzések bevezetését is. 
Szakosztályunknál, komoly bővülés mutatkozik lét-
számban, de a minőségi munkára is igyekszünk hang-
súlyt fektetni.

Mogyoród Községi Sportkör
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SpOrtOLóinK A Szent LáSzLó Héten

A Szent László Íjász Egyesület, az eső 
áztatta terepen nem tudta bemutatni 
a Nomád Szélvihar c. műsorát. 

A Mogyoród KSK birkózóival a kis-
pályás bajnokságon találkoztunk. 
Sportszerű és szép gesztus volt ré-
szükről, hogy kijöttek szurkolni fo-
cistáinknak.

Izgalmas jelenet a 
kapu előtt a levegőben

Három ellenfél között, korosztályok 
küzdelme Most mi támadunk!

Nők a gyepen

A Szent László Hét keretein belül megrendezett idei Pincenapról sokat lehetne írni, de ha röviden akarjuk 
jellemezni, akkor olyan szavakkal lehetne illetni, mint egy egész napos programsorozat, vagy mint a szőlő, a 
bor és a borász mesterség ünneplése, vagy mint a mogyoródiak barátsága a nemzetközi és a hazai vendégekkel.

KLAStrOmHegyi ApátSági pincenAp

Az események egyszerre több helyszínen kora reggel el-
kezdődtek, és másnap hajnalig tartottak. Amíg a délelőt-
ti órákban a somlói úti Pincesoron a szokásos bográcsos 
főzőverseny került a középpontba, addig a Csíkvölgyi 
Pipa Csárda egy borkonferenciának adott otthont. Ezen 
a konferencián olyan neves szakemberek tartottak előa-
dást, mint Kulman Sándor (gasztronómiai szakoktató), 
dr. Sándor Dénes (egyetemi docens) és Szőke Mátyás (a 
2017-es év Bortermelője cím birtokosa), a hallgatóság 
között pedig olyan vendégeket köszönthettünk, mint a 
GKRTE küldöttsége, borrendek az ország különböző ré-
gióiból, több mogyoródi és hazai borász. 
A konferenciát követően a megjelent borrendek, a 
Karikás Néptánccsoport, valamint a mogyoródi ha-
gyományőrzők a rájuk jellemző gyönyörű viseletben 
felvonultak a Szent Mihály templomba, a menetet egy 
dunakeszi Fúvószenekar vezette föl.
A szervezők egy sokszínű, és rendkívül igényes Kézmű-
ves utcával is kedveskedtek mely a Hangyától az Önkor-
mányzat épületéig tartott. Olyan gyermek és családba-
rát programokat kínált a vásár, mint kosaras körhinta, 
népi játszótér különböző feladatokkal, fajátékok, arcfes-
tés, hajfonás és kavicsfestés. Volt üvegékszer, kerámia, 
könyv, gyöngyékszer, nemezbaba, táska, magyar motí-
vumos ruhák, kézműves szappan, termelői méz, dísz-
növény, lakásdekoráció és sok-sok faragott csoda. Akik 
megéheztek, azok előételként sajtokat kóstolhattak, 
főételként kenyérlángost ehettek, desszertként pedig 
választhattak a vattacukor vagy a kürtőskalács közül, 
illetve várta őket az édességes stand. Ha valaki viszont 
meg akart pihenni egy frissítő ital vagy egy jó hideg sör 
mellett, akkor be tudott térni a Hangya Teraszra. 
A Szent Mihály templomban Miklós atya megszentel-
te a borokat, majd fúvószene kísértében felsétált a me-
net a Pincesorra, ahol kezdetét vette a XIII. Egyházi és 
Világi Borok Versenyének eredményhirdetése. Perna 
Pál, a GKRTE elnöke, Erdész Ferenc a verseny szak-
mai vezetője, valamint Kovács L. Gézáné a hegyközség 
elnöke átadta a borászoknak a kiérdemelt okleveleket 
és díjakat. Végül Kapitány Attila alpolgármester átad-
ta a verseny zászlaját Mezey Attilának, Gyömrő pol-
gármesterének, aki a jövő évi borverseny házigazdája.
A nap további részében egymást váltották a színpadon 
a fellépők, akiket Gulácsi Attila műsorvezető muta-
tott be. A sort a főzőverseny eredményhirdetése nyi-
totta, majd fellépett Santa Lucia di Piave kórusa, őket 
követte a madéfalvi Népdalkör, majd Bihari Gellért 
humorista-parodista. Paulovics Géza polgármester 
köszöntőjével folytatódott a műsor, majd a Fonogram 
Díjas Balkán Fanatik adott egy 90 perces, felejthetet-

len élő koncertet. Utánuk polgármesterünk, Paulovics 
Géza megmutatta, hogy lemezlovasként is megállja a 
helyét, ugyanis egy retro discot tartott a zenére, táncra 
éhes közönségnek. Azok, akik még bírták szusszal, a 
Retroleum Együttes remek zenéjére rophatták a tán-
cot hajnali 2 óráig.
Az egész nap vezérfonala a bor, a borkóstolás és a bor 
szeretete volt. A XIII. Egyházi és Világi Borok Verse-
nye kapcsán érkeztek községünkbe neves borászok, 
szakemberek és borrendek, akikkel lehetett beszélget-
ni, szakmázni, vagy csak egy jót koccintani. Három 
olyan borász, aki kiváló eredményt ért el a mogyoródi 
versenyen, meghívást nyert a Borudvarba: Guttmann 
Vilmos Dunakesziről, a Lingvay Pincészet Pencről és 
a René’s Wine Heaven Pincészet Gyöngyöstarjánból. 
Örömteli volt látni, hogy a helyi pincék szinte egy-
től-egyig nyitott kapukkal várták a kóstolni vágyókat, 
így mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebb 
bort. Arra is kiváló volt az alkalom, hogy a helyi borter-
melők bemutathatták a szakmának és a borkedvelő kö-
zönségnek, hogy Mogyoródon is vannak finom borok, 
és ők is magas fokon űzik ezt a régi mesterséget. 
Tovább erősödött az egyébként is szoros kapcsolatunk 
a madéfalvi barátainkkal, akiknek igyekeztünk a lehető 
legjobb házigazdái lenni a velünk töltött négy napjuk 
alatt. Köszönjük nekik a részvételt a főzőversenyen, a 
borkonferencián, a felvonuláson és a színpadon is.
Olaszországból, Santa Lucia di Piave városából is érke-
zett egy küldöttség, hogy velünk ünnepeljenek, és jobban 
megismertessék magukata mogyoródiakkal. A Mindenki 
megkóstolhatta az olasz ízeket, sajtokat és a borokat, a 
színpadon pedig bebizonyították, hogy énekelni is nagyon 
tudnak. Reméljük, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat és egy 
életre szóló barátság kezdetének lehettünk a tanúi. 
A Borversenynek és a borkonferenciának köszönhetően 
a hozzánk érkezett vendégek, átélhették, milyen velünk 
ünnepelni. Reményeink szerint még sokszor visszatér-
nek, valamint messzire viszik jó hírünket. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt és a támogatást! Ta-
lálkozunk jövőre is! Továbbá köszönjük a sok segítséget 
támogatóinknak: Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft., Rendőrség, Polgárőrség, Verena 03 Kft., Cent-
rál Takarék, zalakarosi Wellness Hotel Aphrodite, Aqua-
réna, Dráb Gáz Kft., Gödöllői Királyi Kastély, gödöllői 
Tincses Sziget Gyermek Élményfodrászat, Hungaroring 
Sport Zrt., Max Design Exhibition Kft., Nimi-Huni Kft.,  
Sona Hűsítő Kft., és a remek műsorvezetést Gulácsi Atti-
lának! Külön köszönetet mondunk a rendezvény főtámo-
gatójának, Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának.

Mogyoród Turisztikai Kft
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Mogyoródiak útban a templom felé Borrendek a felvonuláson

Santa Lucia di Piave középkori népviseletében Borszentelés

A borverseny eredményhirdetése Ilyen egy mogyoródi borospince
Ferencz László, Csibi József Madéfalva 

polgármestere és Szőcs Zoltán

Pásztor György a kiérdemelt serleggel Paulovics 
Géza polgármesterrel

Olasz és szlovén szakácsok a tolmács hölggyel

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

Hirdetés

Hirdetés

Tapssal köszöntjük a borrendek menetét A Nyugdíjas Klub 

A kézműves utca

Madéfalviak

Szőcs László Madéfalva alpolgármestere



Most kezdődött a Balkán Fanatic zenekar műsora

Tokaji Evelin és társai átadják a saját kezűleg készített Szent László kódexet, melyet a Santa Lucia di Piave 
város által kiírt nemzetközi pályázatra készítettek, Hutter Magdolna igazgató asszony és Kamarás Tamás a 

testvérkapcsolati bizottság elnöke jelenlétében.


