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Madéfalván ezzel a szomorú, de felemelő 
megemlékezéssel kezdődött az év!

Írásunkat és további képeket lásd a 20. oldalon.
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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.
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Mindenki karácsonya 2018.

Mogyoród település rendezvényei közül talán sokak számára a legkedveltebb és a 
legszívmelengetőbb esemény a „Mindenki Karácsonya”, amely idén is méltó felvezetője volt 
Karácsony Ünnepének. Természetesen az előkészületek már jóval korábban elkezdődtek. 

A főszervező, a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. felhívására ebben az évben is 
több fenyőfa felajánlás érkezett, melyek közül Juhász Rudolf csodaszép fája került kiválasztásra. 
Juhász úrnak ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani ezért a nemes gesztusért. A fenyőfa 
kivágásáért pedig köszönetet mondunk Tamás Vencel úrnak. A fenyőfaállítást követően a Főtérre 
és a Falka József térre felkerültek a karácsonyi fények, majd az adventi koszorú is kihelyezésre 
került, melynek feldíszítése Trabalka Szilvia és Trabalka Adrienn keze munkáját dicséri. 

Magára a rendezvényre idén december 22-én került 
sor. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 
igyekezett úgy összeállítani a színpadi műsort, hogy 
a helybéli előadók mellett vendégművészek is szóra-
koztassák a kilátogatókat. A fellépők sorát az „Arany 
Páva díjas” Jakab Mihály Népdalkör kezdte, amely ka-
rácsonyi énekekkel tette ünnepélyessé a rendezvényt. 
A sort a Karikás Néptáncegyüttes folytatta, akik egy 
rövidebb, de a tőlük megszokott magas színvonalú 
műsort mutattak be.

Ezután Tóth József Miklós római katolikus plébá-
nos és Mezei Tibor református lelkész osztották 
meg ünnepi gondolataikat a nagyérdeművel, ezzel 
is emelve a rendezvény meghittségét. A program a 
Szironta Együttes Besnyő csengettyűkoncertjével 
folytatódott. A Szironta Együttes 2004-ben alakult 
azzal a céllal, hogy hazánkban is minél szélesebb kör-
ben megismertesse a csengettyűk különleges hang-
zásvilágát. Megalakulásuk óta bejárták már szinte az 
egész országot és hihetetlen népszerűségnek örvende-
nek. Sikerességük abban is mérhető, hogy külföldön 
is sok helyen megfordultak, számos nemzetközi meg-
hívásnak tettek eleget.

Paulovics Géza Polgármester úr ünnepi köszöntőjét 
követően az estét Gregor Bernadett Fehér Karácsony 
című koncertje zárta. A művésznő jelenleg az Új Szín-
ház tagja, számos kitűnő színpadi alakítás fűződik a 
nevéhez, emellett különböző filmekben és televízi-
ós sorozatokban is szerepelt korábban. Mogyoródon 
ismert - főleg karácsonyi - dalokkal szórakoztatta a 
nagyérdeműt, amely akkora sikert aratott, hogy a kö-
zönség egy búcsúszám erejéig vissza is tapsolta.

A színpadi produkciók közben a kilátogatók egy po-
hár tea, egy forró kinder puncs vagy ízletes forralt bor 
mellett melegedhettek át. A különböző civil szerveze-
teknek köszönhetően pedig nagyon finom ételekkel 
csillapíthattuk éhségünket. 

A Mogyoród Turisztikai Kft nagyon szépen köszöni 
mindenkinek a segítséget, aki bármilyen módon is 
hozzájárult az esemény lebonyolításához. Nélkülük/
Nélkületek nem sikerült volna! Valamint nagy-nagy 
köszönet jár a támogatóinknak is, mert anyagi tá-

mogatás nélkül nem lehetséges egy ilyen rendezvény 
megvalósítása és lebonyolítása.
Támogatóink voltak: 
• a rendezvény főtámogatója: Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata. 
• „Arany fokozatú” támogatónk: Max-Design Exhi-
bition Kft
• További támogatónk: Sona Hűsítő Kft
Segítőink voltak: 
Paulovics Géza polgármester, Gulácsi Attila műsorve-
zető, Mogyoród Nonprofit Kft, Kurfis Tüzép (Kurfis 
László, Kiss Gábor), Kurucz István (Kurucz daru 
Fót), Vepperi János, Bezzeg Mónika, Horváthné Deák 
Andrea, Horváth Bánk Csongor, Juhász László, Mo-
gyoródi Polgárőr Egyesület és a Rendőrség.

A díszkivilágítás felszerelése a Főtérre a Földszobrász 
Kft segítségével (Albert László) történt, a Falka József 
tér ünnepi fényeit pedig Vepperi János és csapata sze-
relte fel, melyet ezúton is köszönök nekik még egyszer.
Külön szeretnénk köszönetet mondai Gulácsi Attila 
úrnak, aki évről évre vállalja a műsorvezetést, ezzel is 
segítve a Kft. munkáját.

Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát a 
rendezvényen, hiszen az volt a fő célunk, hogy Mo-
gyoród lakossága ne csak családi körben, hanem kö-
zösen is átélje a Karácsony szépségét és meghittségét. 
Zachár Zsolt, a Mogyoród Turisztikai Kft. ügyvezető-
je, ezúton szeretne Boldog, Békés, Sikerekben Gazdag 
Új Évet kívánni minden kedves mogyoródi lakosnak!

Zachár Zsolt ügyvezető

eredMényes és derűs új évet Mindenkinek!
Elkezdtük a 2019. évet is, nem hiába gyorsan szalad az idő. Ideje felkészülni, mit tervezünk 
az idénre. Nem csak arra gondolok, hogy hová menjünk nyaralni, kirándulni. (Van is olyan, 
ahová nem lenne elég januárban megtervezni az idei kiruccanást. Például, ha valaki Braziliá-
ban, a Rio de Janeiro-i karneválra szeretne kijutni, akkor szállást előtte 2-3 évvel kell foglalni, 
mert később már szinte egy üres ágyat sem lehet majd találni.)
De, mi maradjunk most itthon Európában, Magyarországon, Mogyoródon. Olyan ma már a világ, 
hogy nem tudunk teljesen függetlenek maradni, hiába mondjuk, hogy Mit érdekel engem, mi 
történik a szomszéd utcában, vagy Karcagon, az pedig, hogy Franciaországban vagy Kanadában. 
Hiába, olyan összefüggések közt élünk, ahol minden mindennel összefügg. Ismert tény, amikor az 
USA megtámadta Iránt, nálunk, a Szovjetunió által „védett” szocialista országban is az egekbe szö-
kött a tüzelőolaj és a benzin ára. Azóta ezek a folyamatok még szorosabb gyűrűbe fogták a világot, 
megérezzük – ha nem is abban a pillanatban – ha valami fontos dolog történik akár a Föld túlsó 
oldalán. Ezt mondták úgy, hogy begyűrűztek az árak, de ma már ezt globalizációnak nevezzük. Hogy ez most jó-e 
vagy nem nekünk, az mindegy, nem tudunk rajta változtatni, kénytelenek vagyunk ehhez alkalmazkodni. 

Mindezek függvényében felelősségünk van nem csak magunkért és a családtagjainkért, a falunkért, a nemzetün-
kért, s még Európáért is. Ezek tükrében írtam a címben megfogalmazott jókívánságot.
Legyünk eredményesek a magunk életében, szolgáljon jól az egészségünk, legyen munkánk, kellő jövedelmünk, 
amiből még  némi szórakozásra is jusson. Legyen eredményes a községünk, Mogyoród, fejlődjön szépen, lépés-
ről lépésre, hogy jól érezhessük benne magunkat. Erősödjön tovább az országunk, nőjön a „dzsidipi”, hogy jus-
son beruházásokra, legyen komfortosabb itt élni, jusson az időseknek nyugdíj, s tudjuk támogatni nemzetünk 
elszakított részein élő honfitársainkat is. Európa is térjen végre észhez, hiszen, ha lezüllesztik, akkor Magyaror-
szág sem maradhat érintetlen sziget, nem válhatunk külön a világméretű kereskedelemtől, minden országnak 
szüksége van nemzetközi kapcsolatokra.
Mit tehetünk, hogy mi magunk, a szűkebb és tágabb környezetünk a jövőben eredményes legyen? Az idén a 
szokásosnál több lehetőségünk nyílik tenni ezekért a célokért. A lehetőségek főleg abban vannak, hogy meg-
választhatjuk a vezetőinket, akiktől nagymértékben függünk, akiktől elvárjuk, hogy ismerjék föl érdekeinket 
és tegyenek érte hathatósan. Tavaly megválasztottuk a Magyar Országgyűlés tagjait, akiknek a vállára tettük a 
felelősséget az ország és a nemzet megerősítése és felemelkedése érdekében. 
Most az idén, mindjárt májusban, választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe. Látjuk, mi a tétje ennek 
a hónapnak, hosszú időre eldőlhet Európa sorsa. Megmarad-e ez a világrész a keresztény gyökerein, az évtizedek 
óta elért magas technikai színvonalhoz kapcsolódó viszonylagos jólétben. Gondolom, nem kell sok magyarázat 
ahhoz, hogy mindenki érezze a saját felelősségét, s elmenjen szavazni, mert mindnyájunkon múlik.
Hasonlóan sorsdöntő lehet az őszi, októberre tervezett helyhatósági választás is, ahol Mogyoród láthatja hasznát 
vagy kárát annak, hogy milyen ügyes, rátermett, felelősségérzettel rendelkező új képviselő-testületünk és pol-
gármesterünk lesz. Mogyoród sorsát mindnyájan két módon is a kezünkben tartjuk. Egyrészt kiválaszthatjuk a 
lehető legjobb elöljáróinkat, akikre rábízzuk falunk vezetését, másrészt az adónk befizetésével adunk hozzá ne-
kik muníciót is, mert pénz nélkül nem lehet csinálni semmit. A fejlődéshez, de még a szinten tartáshoz is pénz 
kell. Mindenki tudja, hogy lehet állami- és EU-s pályázatokon indulni és nyerni, de az önrészt és a pályázatban 
nem szereplő összegeket is ki kell fizetnie a falunak, mindezt természetesen igazságosan, közös teherviseléssel.

Ha mindezt átgondoljuk, látjuk, hogy nem is olyan egyszerű évnek nézünk elébe. Bízzunk azonban abban, 
hogy ki-ki tudja, milyen értékeket tart fontosnak, milyen jövőt szeretne magának és utódainak, s meg is teszi 
a saját feladatát. Aki nem megy el szavazni valamelyik választáson, az később ne panaszkodjon, hogy miért így, 
vagy úgy történik valami. Az idén, íme adódik lehetőség, hogy beleszóljunk a dolgokba, hogy jó irányba fordít-
suk Mogyoród és Európa szekerét. Ehhez kívánok bölcsességet, előre látást, kitartást, felelősségteljes, de közben 
derűs mindennapokat minden mogyoródinak.

Windhager Károly
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képviselő-testületi ülés 27/2018.
2018. 12. 17.

A 2018-as év utolsó képviselő-testületi ülése a szokott rend szerint, egyetértésben, kevés 
hozzászólással, eredményesen zajlott, mivel a részleteket már bizottsági üléseken alaposan 
áttekintették, a véleményeket összehangolták. Egyedül a leendő, új Juhász Jácint Művelődési 

Házzal kapcsolatos döntés igényelt – érthető módon – bőséges elemzést, megbeszélést. A szabályok 
szerint először elfogadták a napirendet, majd áttekintették a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést, s ahol szükséges volt, módosították a határidőket. Ezt követően meghallgatták polgármester 
úr beszámolóját a korábbi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, elvégzett 
feladatokról, melyet az alábbiakban olvashatunk.

tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseMényekről (kivonatos)

Igazgatás
• Az Ellátási szerződés módosítása - a Családsegítő 
Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona kapcsán - 
megtörtént.
• A 75 év feletti lakosok karácsonyi ajándékutalványa meg-
érkezett, melyeket a képviselők személyesen hordanak ki. 
• Megtörtént a szerződés aláírása a Pillangós Óvoda 
csoportszobájának ingyenes biztosítására a PM Szak-
szolgálatnak részére.
• Az ebösszeírás folyamatosan zajlik.
• A Sissy Lakóparkban található magánutak elneve-
zéséről a tulajdonos Kft megkapta az értesítést, s az 
utcanevek bekerülnek az országos KCR rendszerbe.
Turizmus
• 2018.december 14-18. között a Mogyoród képvisel-
tette magát az olaszországi Santa Lucia di Piave telepü-
lésen rendezett vásáron. Az idei kiutazásra önkormány-
zati finanszírozás nem történt, a kiutazók a költségeiket 
saját maguk állták. A kiutazott csapat tagjai: Rácz Ildi-
kó, Kralovits Antal (Mogyoród Testvérvárosi Kapcso-
latok Bizottságának önkéntes tagjai), Kamarás Tamás 
(Mogyoród Testvérvárosi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke), Zachár Zsolt (Mogyoród Testvérvárosi Kap-
csolatok Bizottságának vezetője). Tárgyalásuk eredmé-

nyeképpen az olasz fél 2019. februárjában szeretné alá-
írni a Testvérvárosi megállapodást. 
Nonprofit Kft
• Az Óvodák és a Községháza bútor szállításai, szerelé-
si munkálatai befejezőrtek.
• A Sportcsarnok átemelő szivattyúja többször is leállt, 
a hibát egyelőre csak átmenetileg sikerült elhárítani.
• A Sztráda sor helyreállítása megtörtént 
• Az orvosi rendelők költöztetését elvégezték.
• A tüdőszűrő helyiség kialakítása és bontása megtörtént.
Műszak
• A Régi Orvosi Rendelő felújítása a végső fázisában 
tart. Megérkeztek a fogorvosi rendelőbe a székek és 
az eszközök. Hamarosan a háziorvosok átköltöznek a 
felújított „Hangya” épületébe. Várhatóan a rendelés 
januárban ott kezdődik.
• Az „Új Orvosi Rendelő” beruházásnál a műszaki el-
lenőr átvette a munkát, a munka fennakadás nélkül 
folytatódik.
• Az Ady Endre utca elkészült, az átadás rendben megtörtént.
Pénzügy
• Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 
2018.12.14-én 373.899.786 forint, (2018.11.29-én 
398.810.183 forint volt).

Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek.
 

 

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződéskötés 
dátuma 

Szerződés
ellenértéke 

(Ft) 
Szerződés típusa 

NF Solár Hungária Kft. 

Új egészségház építési 
feladatai - vállalkozási 
szerződés 1. számú 
módosítása 2018.11.30 0 Ft 

átalányáras vállalkozási 
szerződés I. számú 

módosítása 

Fekete Acél Kft. 

Új egészségház 
építésénél műszaki 
ellenőri feladatok 
ellátása 2018.11.30 3 302 000 Ft 

műszaki ellenőrzésre 
irányuló megbízási 

szerződés 

Bere Anikó 

I. számú fogorvosi 
körzetben asszisztensi 
feladatok ellátása 2018.12.06 68 000 Ft megbízási szerződés 

Dobrosi Lajosné 

lakossági tüdőszűrésen 
adminisztratív 
feladatok ellátása 2018.12.04 50 000 Ft megbízási szerződés 

Magyar Protestáns 
Segélyszervezet / 
Support Humán Segítő 
és Szolgáltató 
Alapítvány 

házi segítségnyújtás, 
családsegítő feladatok 
ellátása 2018.12.05 

költségvetési 
rendeletben 

meghatározott 
összeg ellátási szerződés 

dr. Nagy Dezső 
I.számú fogorvosi 
körzet helyettesítése 2018.11.26 290 000 Ft 

feladatellátási 
szerződés fogászati 

alapellátásra 
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napirendek
Településrendezési eszközök mó-
dosításával kapcsolatos döntés
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy megkezdi a hatályos telepü-
lésrendezési eszközök módosítását 
Mogyoród Nagyközség teljes köz-
igazgatási területére vonatkozva, a 
területi mérleg adta keretek között 
új beépítésre szánt területek kijelö-
lésével. Az új beépítésre szánt terü-
leteket gazdasági és lakóterületként 
kívánja hasznosítani. Felkérték a 
polgármestert, hogy a főépítésszel 
egyeztetett indikatív ajánlatokat 
kérjen be településtervezőktől, 
majd készítsen előterjesztést a ter-
vezési feladatokról és a tervező ki-
jelöléséről.

Főépítészi feladatok ellátása
A testület megszavazta, hogy a fő-
építészi feladatokat a továbbiakban 
Marsalné Kovács Judit egyéni vál-
lalkozóként végezze, változatlan 
feltételekkel.

Köztemető használat díjak mó-
dosítása
Döntöttek a köztemetőről szóló 
32/2015. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Döntés az intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló 20/2015. 
(VI.25.) számú önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület megalkotta az 
intézményi térítési díjak megálla-
pításáról szóló 22/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati rendeletét, mely 
szerint értékesebb alapanyagokból, 

egészségesebb élelmezésben része-
süljenek a gyermekek.

A beruházási menedzsment szol-
gáltatási szerződés meghosszab-
bítása
A Képviselő-testület megtárgyalta 
és jóváhagyta Bereczki László egyé-
ni vállalkozó és Mogyoród Önkor-
mányzata közötti beruházás me-
nedzsmenti szerződés határidejének 
meghosszabbítását, mivel az eddigi 
tevékenység jelentősen enyhítette a 
Hivatalra nehezedő nyomást a be-
ruházásokkal kapcsolatban.

A felújított fogorvosi rendelő rönt-
genkészülékének üzemeltetéséhez 
szükséges sugárvédelmi engedé-
lyeztetés és az ehhez szükséges 
szakértő pályáztatása
A fogorvosi rendelőbe beszerzett 
FONA XDG típusú fogászati 
röntgen üzembe helyezéséhez és 
üzemeltetéséhez az előírások sze-
rint kötelező egy sugárvédelmi 
engedélyeztetési dokumentáció 
összeállítására. Az engedélyeztetés 
lefolytatásához szükséges sugárvé-
delmi szakértői feladatok ellátására 
ajánlatkérői eljárás indult.
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a sugárvédelmi szakértő fel-
adatok ellátására a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást kérő 
ajánlattevővel kötnek szerződést. A 
nyertes árajánlatot Salik Ádám e.v. 
adta bruttó:90.000 Ft összeggel.

Döntés Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának 2019. évi 

belső ellenőrzési tervének elfoga-
dásáról és a 2019-2022. évekre 
vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
terv felülvizsgálata tárgyában
A Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2019. évi belső ellenőrzési tervét 
és a 2019-2022. évekre vonatkozó 
ellenőrzési tervet elfogadta. A ter-
vek 2019-es végrehajtásához nettó 
1.140.000 Ft költséget rendeltek.

Döntés a könyvvizsgálói felada-
tokra vonatkozó Primőr Audit 
Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 
szerződésének módosításáról
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy hozzájárul a PRIMŐR AU-
DIT Könyvelő és Könyvvizsgáló 
Kft-vel 2011. december 21. napján 
kötött szerződés 2018. december 
17. napjával közös megegyezéssel 
történő megszűntetéséhez. Továb-
bá a könyvvizsgálatra vonatkozóan 
2018. december 18. napjával vál-
tozatlan szerződési feltételekkel új 
szerződés kötéséhez Kovács Gézáné 
egyéni vállalkozó könyvvizsgálóval. 

A Turisztikai Kft. Felügyelő Bi-
zottságának ügyrendje
A Kft Felügyelő Bizottságának 
ügyrendjét elfogadták.

A Turisztikai Kft által építtetett 
buszváró átvétele 
Mogyoród Turisztikai és Telepü-
lésfejlesztő Kft által a HÉV állo-
másnál megépíttetett buszvárót 
közcélra, „Térítés Nélküli Átadás-
ként” a Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata a Turisztikai és 
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Településfejlesztő Kft-től 895.765 
Ft bruttó értéken átvette.

A Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsá-
gának ügyrendje
A Kft Felügyelő Bizottságának 
ügyrendjét elfogadták.

A Ceglédi Tankerülettel kötött 
Megállapodás 1. sz. módosítása
A Képviselő-testület jóváhagyta, a 
Megállapodás módosítását. 

Döntés bölcsőde típusának kivá-
lasztására
Az önkormányzat internetes felmé-
rést végzett arról, hány szülő tervezi 
bölcsődébe adni a gyermekét a kö-
zeljövőben, amennyiben a mogyo-
ródi bölcsőde megkezdi működését. 
Elhangzott, hogy a rövid határidő 
ellenére 16 igényt jelentettek be.
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy „Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyé-
ben (PM BOLCSODEFEJLESZ-
TES 2018)” című pályázaton normál 
bölcsődei csoportos épület megvalósí-
tására kívánja pályázatát benyújtani.

Védőnő lakhatási támogatási kérelme
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Finna- Götz Ilona védőnő-
nek mobilitási célú lakhatási támo-
gatás jogcímen bruttó 80.000,- Ft/
hó lakhatási támogatást biztosít a 
2019. évben.

Együttműködési megállapodás 
a 2101 jelű út 8+283 kmsz. új 
körforgalom közvilágítási beren-
dezéséről
Az M3 autópálya új csomópont-
jának építéséhez kapcsolódóan 
készül egy leágazás, amely a Mo-
gyoródot Fóttal összekötő közút-
hoz kapcsolódik. Ennek folyomá-
nyaként a kivitelező NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel köt 
az Önkormányzat együttműködé-
si megállapodást, amely szerint az 
elkészülő körforgalomba kerülő 
közvilágító berendezéseket nettó 
2.910.859,- Ft értéken átveszi, az-

zal a föltétellel, hogy a 2101. jelű 
országos út 8+283 km szelvénynél 
kialakuló körforgalomban a lakott 
terület határát jelző tábla az új kör-
forgalom Fóti út kijáratához kerül 
áthelyezésre.

A 2577/1 és 2577/2 hrsz.-ú ingat-
lanok belterületbe vonása 
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a kérelemben jelzett ingatlanok 
belterületbe csatlakozáshoz hozzá-
járul, amennyiben a „kivett helyi 
közút is belterületbe kerül, melynek 
járulékos költségeit a kérelmező vi-
seli. Ez utóbbi ingatlan tekintetében 
a fejlesztési hozzájárulás mértéke 0 
Ft/m2. A másik ingatlanra azonban 
a rendelet szerinti község-fejlesztési 
hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2 
-ban határozták meg, melyre 12 hó-
nap részletfizetést engedélyeztek.

A Rövid utca 3000 hrsz-ú ingat-
lan belterületbe vonása
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy jelzett zártkerti ingatlan bel-
területbe csatlakozáshoz hozzájá-
rul. A fizetendő község-fejlesztési 
hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2 
-ben határozták meg. 

Megállapodás HÉV járművekre 
kerülő plakáttartó keretek elhelye-
zéséről, használatáról, átadásáról
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az együttműködési megálla-
podást elfogadja és felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás 
véglegesítésére és aláírására, azzal, 
hogy az együttműködési megálla-
podás 5 évre szóljon, valamint az 
alkalmatlanná vált plakáttartó ke-
retek kijavítását vagy kicserélését 
1 évet követően az Önkormányzat 
végzi, vagy a selejtezési szabályza-
tában meghatározottak szerint fel-
ajánlja a MÁV-HÉV Zrt.-nek, áfa 
körön kívüli ingyenes átadással.

A Sissy villapark területén lévő 
víziközmű vagyonkezelésbe adá-
sa a DMRV Zrt. részére
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy vagyonkezelési szerződést köt a 
DMRV Zrt-vel, ehhez felhatalmazza 

a Polgármestert a szerződés véglegesí-
tésére és aláírására, továbbá a Magyar 
Államnak történő tulajdonba adás-
hoz tárgyalásokat folytasson.

A Hangya épületének klímabe-
rendezéssel történő felszerelése
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 3 db klímaberendezés hűtő-
körének kiépítését, beüzemelését, te-
tőkonzol kiépítését, valamint a 4 db 
Nobo NFK4N-02 típusú fűtőpanelt 
felszereléssel együtt, árajánlat alapján 
a SONA Hűsítő Kft-től rendeli meg, 
bruttó 469.087,- Ft összegért.

Bethlen Gábor Alapból történő 
támogatásra pályázat benyújtása
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt-hez Testvér-települési progra-
mok és együttműködések címmel, 
TTP-KP-1-2019/1-000138 szá-
mon pályázatot nyújt be Madéfal-
va Önkormányzat képviseletében 
Mogyoródra látogatók részvételé-
vel, a XXV. Szent László Hét ren-
dezvény keretében - a kiíró által 
megjelölt támogatási cél szerinti - 
programok megtartásához.
Felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a XXV. Szent László Hét ren-
dezvény és a pályázati cél megva-
lósításában való közreműködésre 
kérje fel a Hagyományőrző Szent 
László íjász Egyesületet, a Helyi 
Települési Értéktár Bizottságot, 
a Juhász Jácint Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatóját, a helyi 
védett Pincesoron lévő pincék tu-
lajdonosait, a Mogyoródi Karikás 
Néptánccsoport Hagyományőrző 
Egyesületet és a Községi Sport-
kört. A rendezvény szervezésében 
résztvevő személyek és szervezetek 
számára ösztönző támogatási mód 
kidolgozásáról és képviselő-testület 
elé terjesztéséről gondoskodjon.

Rendeletalkotás Mogyoród Nagy-
község Önkormányzat 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásáról
Minden évben az új éves költség-
vetés elfogadásáig ún. átmeneti 
gazdálkodási időszakra rendeletet 
kell hozniuk az önkormányzatok-

nak. Ennek megfelelően a Képvi-
selő-testület megalkotta 23/2018. 
(XII. 18.) önkormányzati rende-
letét az Önkormányzat 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásáról.

Átemelő szivattyú beszerzése és 
szennyvíz rendszer átépítése - 
Szent László Általános Iskolában
Az épületben tartott rendezvények 
során a kisgyermekek által használt 
pelenka csomagok több esetben 
okoztak dugulást. Ennek orvoslására 
több szennyvíz-szivattyú gyártó- és 
forgalmazó cégtől kértek ötleteket. 
Javasoltak többek közt ún. „mace-
rátort” amely felaprít mindent, ami 
átmegy rajta. Az iskolánál célszerű 
mindhárom átemelő szivattyújánál 
is beállítani egy-egy ilyen eszközt.
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Szent László Általános Isko-
la önkormányzati tulajdonban lévő 
szennyvíz rendszerének felújításához 
hozzájárul és a rendszer felújításhoz 
bruttó 2.000.000,- Ft-ot biztosít.

Nagy Út Vasút Kft. részére a Mo-
gyoród, 0286/51 hrsz.-ú ingat-
lanra vonatkozóan hozzájárulás 
kiadása
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 366/2017.(VIII. 14.) hatá-
rozatát kiegészíti az alábbiakkal:
„5. hozzájárul a Mogyoród, 
0286/51 hrsz.-ú ingatlan művelési 
ág változásához szükséges, ajánlat-
tevő pályázó más célú hasznosítási 
tevékenységéhez {szárazföldi szál-
lítást kiegészítő szolgáltatás vagy 
más tevékenységhez). Hozzájárul 
az ingatlan villamosenergia-ellá-
tásának ajánlattevő pályázó általi 
kiépíttetéséhez úgy, hogy annak 
teljes költéségét az építtető vállalja.

Beszámoló a Mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal 2018. évi tevé-
kenységéről
A sokoldalas, rengeteg adatot tar-
talmazó éves beszámoló érzékelteti, 
milyen sok ügyet bonyolítanak a 
Hivatalban. Erőn fölül teljesítenek 
a kitűzött célok eléréséért. Mogyo-
ród lélekszámához képest kiemelke-
dően nagy ügyszámok szerepelnek a 

beszámolóban. Polgármester úr, aki 
folyamatosan figyelemmel kíséri az 
alkalmazottak napi munkáját, sok-
szor túlóráját is, kifejezte elismerését 
minden közalkalmazott felé és meg-
köszönte igyekezetüket, amelyet az 
Önkormányzat és a Mogyoródon 
élők hasznára végeznek. A Képvise-
lő-testület elfogadta Polgármesteri 
Hivatal 2018. évben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót.

Új Művelődési Ház” koncepci-
ójának tárgyalása, javaslatok 
megtétele
Ehhez a napirendi ponthoz min-
den képviselő sokszor hozzászólt, 
az időközben elkészült jegyzőkönyv 
szerint polgármester úr megjegyzé-
seivel együtt éppen 99 érvelés hang-
zott el. Mindenki alkotó véleményt 
fogalmazott meg, s mindenki azt 
akarta, hogy a községnek méltó új 
Művelődési Háza legyen. 
A gondot az okozza, hogy az ún. 
VEKOP konzorciumos pályázat-
hoz tartozó Szent László Emlék-
hely és Látogató Központ épülete 
már egy beadott és jóváhagyott 
elem, engedélyes tervvel rendel-
kezik. Ezen már csak rendkívül 
durva következmények vállalása 
esetén módosítani a konzorciumi 
partnerek miatt. Ehhez kell tehát 
a Művelődési Házat illeszteni, vagy 
legalább is egy telken elhelyezni, de 
úgy, hogy a két létesítmény mégis 
szép, elegáns és a Főtérhez és egy-
máshoz illeszkedő legyen.
A korábban már készült tervek és 
vázlatok még nem így készültek, 
illetve eredetileg szűkebb hellyel le-
hetett számolni. Mostanra azonban 
a három telket összevonták és egy 
nagyobb áll rendelkezésre, s ezen a 
bejelölt helyen már foglalja a teret a 
tervezett Emlékház épülete. 
Mindemellett elhangzott, hogy 
cc.4000 m2-el is számolhatnak, 
ahol elfér egy 20x25 m méretű 
épület. Az is kérdés, hogy ha önál-
ló épület lesz, akkor hogyan kössék 
össze a másikkal, közös tetővel, fe-
dett folyosóval, vagy másként.
Arra is gondolni kell, hogy ha itt 
nagy rendezvény (bál, lakodalom, 

borász találkozó, stb.) lesz, akkor 
legalább 250 fő-vel kell számol-
ni, s kérdés, hogy kell-e melegítő 
konyha, milyen hangosítás, szín-
padtechnika, világítás szükséges. 
Mindennek mekkora a helyigénye?
Többen egyetértettek abban, hogy 
ne a meglévő tervekből induljanak 
ki, hanem inkább írjanak ki egy 
ötletpályázatot, hiszen hozzáértő és 
gyakorlott tervezőknek sok olyan 
megoldás is az eszükbe juthat, ami-
re ők nem is gondoltak. Bízzák ezt a 
kialakítást szakemberekre, még ak-
kor is, ha nagyon szorít a határidő.
A képviselők az elhelyezhető lehe-
tőségeket taglalták, de az is fontos 
szempont volt, hogy mekkora szín-
pad és mekkora nézőtér legyen. 
Mindenki úgy látta jónak, ha az ele-
gendően nagy lesz, de vajon meny-
nyit engednek a helyszínen az építési 
szabályok, négyzetméterben, oldal-
távolságokban, a terepviszonyok mit 
tesznek lehetővé, hol alakul majd ki 
a megfelelő méretű parkoló stb.
A sok, de nagyjából egy irányban 
mutató elképzelést végül sikerült 
határozatba fogalmazni az alábbiak 
szerinti 3 pontban: 
1. A VEKOP pályázat szerint a Lá-
togató Központot változatlan for-
mában valósuljon meg.
2. Az új Művelődési Ház tervezésé-
re Ötletpályázatot írnak ki, a hely-
szín, a Látogató Központ terveinek 
és a Képviselő-testület elvárásainak 
figyelembevételével,
3. Felkérték a polgármestert, hogy 
2018. január 31-ig tervezői progra-
mot és pályázati kiírást készítsen az 
új Művelődési Házra vonatkozóan. 
Az ötletpályázattal kapcsolatosan 
pedig készüljön előterjesztés a Kép-
viselő-testület januári rendes ülésére.

Ezt a buszvárót vette át az Önkormányzat a 
Turisztikai Kft-től
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a Megvalósulás szakaszába fordulnak a beruházásaink!

Interjút kértünk Paulovics Géza polgármester úrtól, foglalja össze, mi minden történik a jelenlegi 
képviselő-testület utolsó évében Mogyoródon.

Hogy kezdődött az önkormányzatban a 2019-es 
esztendő?
Mint minden évben, most is ún. átmeneti gazdálkodás-
sal kezdtünk, erről még a decemberi ülésünkön rendele-
tet alkottunk. Február végén fogjuk elfogadni a 2019-es 
évre vonatkozó költségvetést, amelynek az első olvasata 
még januárban megtörténik. Igyekszünk, mert a folya-
matban lévő beruházásaink miatt ez fontos szempont. 
Novemberben nyertünk pályázatot a Dózsa György 
útra. Ennek az előkészítése folyamatban van, szeret-
nénk mihamarabb kiírni rá a közbeszerzést. A kiírást 
februárra tervezem, így márciusban már akár kivá-
laszthatjuk a kivitelezőt és szerződhetünk. Ha semmi 
nem akasztja meg a menetet, akkor áprilisban elkez-
dődhet a munka.
Ezen túl is több beruházásunk valósul meg az idén. 
A régi orvosi rendelő felújítása első üteme december 
18-án befejeződött, már az elszámolási szakaszban va-
gyunk. A második és a harmadik ütem folyamatban 
van, ami az udvar, a tető, a hőszigetelés és a fölső szint 
elkészítését tartalmazza. Ezeknek a határideje június 
hónap vége.

Terveznek-e olyan beruházást, amiről meg nem hal-
lottunk, nem írtunk?
Új elem lesz az idei költségvetésünkben az útépítés. 
Ez azért új dolog, mert eddig mindig csak javítot-

tunk, karbantartottunk, kátyúztunk. Ezt sem hagyjuk 
abba, a meglévő utakkal is rendszeresen törődni kell, 
de most új utakat is akarunk készíteni, természetesen 
vízelvezetéssel, tereprendezéssel, teljes körűen. Koráb-
ban ilyen elem nem volt a költségvetésben évekre visz-
szanézve sem. 
Most elsőre három utca szilárd burkolatának elkészíté-
sét tervezzük, a Borsó, a Borvirág és a Jégvirág utcák-
ban. Hamarosan benyújtjuk engedélyezésre, és még 
az év vége előtt legalább kettő, de nagyon szeretném, 
hogy mind a három karácsonyra el is készülne. Tavaly 
a Körte utca és az Ady Endre utca került javításra egy 
új módszerrel. Úgy néz ki, hogy bevált, ezt akarjuk 
folytatni. (Ott azonban még útjavítás szerepelt a pá-
lyázatban, mert valamikor volt ott már mart aszfalt.)

Mivel jár az, ha elkezdik a fő útnak számító Dózsa 
György út felújítását?
Ez bizony jár majd kényelmetlenséggel, bár igyek-
szünk minél rövidebb időre korlátozni ezeket az idő-
szakokat. A Főtértől a Hangyáig teljes rekonstrukciós 
javítást végzünk, ami miatt lesz, amikor csak gyalogo-
san lehet majd a házakat megközelíteni, még a fogor-
vosi rendelőt is. Persze nem folyamatosan, hanem csak 
szakaszosan lesznek a lezárások, amikről a lakosságot 
időben kiértesítjük, és a megértésüket kérjük. 
A második ütem a Polgármesteri Hivatal előtti sza-
kasz. Itt az egyik oldalon a parkolók már rendben van-
nak, most a másik oldal következik.
A harmadik szakasz a Bajcsy hídtól kezdődik, érinti 
a Béke teret, majd folytatódik föl egészen a Mázsa 
térig. Miközben zajlik majd az új egészségház építése 
is. Sajnos biztos, hogy zavarni fogja a lakosság eddigi 
megszokott életét. Remélem azonban, hogy ez a ké-
nyelmetlenség megéri, mert utána jelentősen javul az 
utunk. (A gáz- és a csatorna-építés időszakát is túléltük, 
még jól emlékszünk rá. – a szerk.)

Mi történik a Bajcsy híddal?
Az sajnos az nem része az útfelújításnak. Az egészen 
más kategória, az egy vízjogi megítélésű teherhordó lé-
tesítmény. Vizsgáljuk a lehetőséget, hogy legalább egy 
gyalogos hidat mellé építhessünk, s ezáltal szélesedne a 
gépkocsik által használható sáv. Ez ügyben tárgyalásban 
állunk egy útépítő mérnökkel. Nem bontjuk el a hidat, 
nem újítjuk föl, úgy szélesítjük, hogy mellé teszünk egy 
gyaloghidat. Már egy éve keresem a lehetőséget, de a 
pályázatban ilyen elemet nem lehetett belevenni.

Terveznek új pályázatokon való indulást is 2019-ben?
Igen, februárban nyújtunk be pályázatot egy kétcso-

portos bölcsőde létesítésére. Ez is egy 250 millió forin-
tos beruházásnak indul, majd meglátjuk, hol áll meg 
a rohamosan emelkedő anyagköltségek és élőmunka 
árak mellett, s mennyi lesz ebből az önrész, amit a fa-
lunak kell beletennie.
A bölcsődét a Mátyás király út elejére, a buszfordu-
lóhoz tervezzük. Itt van kellő méretű önkormányzati 
területünk, jó a közlekedési helyzet, s ráadásul errefelé 
sok fiatal család lakik az új házakban, innét várható a 
legtöbb kisgyermek születése. Erre felé terjeszkedik a 
falu, és rendelkezésre állnak a közművek is. Ez a terv 
sem hirtelen elhatározásból származik, egy éve tervez-
zük, elemezzük a különböző helyszíneket és a lehetsé-
ges épületet. 
Új, idei, januári pályázat a csapadékvíz elvezetés Pisok-
májon, aminek a költségét 400 millió Ft-ra becsüljük. 
Ez rendkívül fontos, mert ez a legalapvetőbb föltétele 
annak, hogy egyszer ott is burkolt út épülhessen.  Rá-
adásul rendezett körülmények közt érkezne le a faluba 
az onnan jelenleg lezúduló esővíz és hóolvadék.
Szinté idei pályázatra nyújtjuk be a már említett szi-
lárd burkolatú útkészítést a Borsó, a Borvirág és a Jég-
virág utcákra. 
Ez a 3 idénre tervezett projekt összesen ismét 750 – 800 
millió Ft értékű, amelyekkel Mogyoród gyarapodhat.

Hogy áll a régóta várt új Művelődési Ház építése?
Tavasszal kezdődik az új Juhász Jácint Művelődési Ház 
építése, arra is megkaptuk a szükséges anyagi forrást. 
Ennél a beruházásnál még a tervezési szakaszban va-
gyunk, mert a Szent László Emlékhely mégsem a fo-
cipálya mellé kerül, hanem ide, a Czeller féle telekre, 
ahová a Művelődési Házat is tervezzük. Ennek a két 
épületnek az összehangolása engedélyes- és kiviteli terv 
szinten még nem fejeződött be. Nagyon remélem, hogy 
minden szakhatóságtól időben megkapjuk a zöld jel-
zést, hogy kezdhessük az építkezést, ebben az esetben a 
nyár elejétől ott is munkagépek dolgoznak majd. 

A Szent László Kilátó Kápolna és a hozzá kapcsoló-
dó VEKOP beruházást mikor látjuk megvalósulni?
Ez a hatalmas beruházás is tavasszal, nyár elején válik 
láthatóvá, egyszerre hat helyszínen. A Kilátó Kápolna 
és környéke ennek a konzorciumos pályázatnak csak 
az egyik eleme, a másik jelentős épülete a Szent László 
Emlékhely és Látogató Központ, amely az előbb em-
lített Fő téri Czeller féle telekre kerül. A többi elemet 
csak térképeken tudom most megmutogatni, mert 
épül játszótér, labirintus, malom, tanösvény, stb. Ez 
az egyben túraútvonal szinte az egész falut behálózza 
a Kilátótól, a Hangulat utcán át, le a Kisvízig, a Csík-
völgyi patak mentén. 

Munkálatok folytak a Hangya épültében is. Ott mi 
történik?
Régi álmom volt, hogy tegyük rendbe ezt a lepusz-

tult épület, a sörkerttel, a pincékkel. Most az orvosok 
kerültek ide átmenetileg (8-10 hónap). Ha konténert 
béreltünk volna a számukra, akkor az, több mint 15 
millió Ft lett volna, ami kidobott pénz lenne, hiszen 
az csak bérlés. Ezért döntöttünk inkább a Hangya fel-
újítása mellett. Ez az épület hasznos lesz azután is, ha 
már az orvosok a végleges helyükre költöztek belőle. 
A régi elhanyagolt épületben egy mogyoródi vállal-
kozó segítségével három hét alatt elvégeztük a belső 
felújítást. A költség nem haladta meg a konténerbér-
lés árát. Teljesen megújult benne a villamoshálózat, a 
vízhálózat, a szennyvíz hálózat, újak a burkolatok, s 
a teljes épület belseje megszépült, és korszerűvé vált. 
Új nyílászárókat építettek be, mindössze 4 ablak nem 
készült még el, mert az egyedi méret miatt külön kell 
legyártatni. Összesen 230 m2 alapterületű épületről 
van szó, a pincék is rendben vannak, szárazak, csak 
korábbi csőtörések miatt volt egykor átnedvesedés 
bennük. Még az óvoda felőli részen kell rendbe tenni 
a kerítést és a külsejét, belül már rendben van. 
A pincében egy olyan közösségi teret szeretnék kiala-
kítani, ami alkalmas születésnap, névnap számára, de 
konferencia teremként is megfelelne például a hegyköz-
ségi borászok számára. 20-30-50 fős rendezvényekhez 
alkalmas, bérelhető lenne, akár vendéglátással együtt, 
vagy anélkül. (Valamikor is hangulatos büfé volt abban a 
pincében még 15 évvel ezelőtt – a szerk.)

Hogy értékeli polgármester úr a ciklusból eddig eltelt 
időszakot?
Azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év legjobb ciklusát 
mondhatjuk magunkénak, számos közintézményünk 
vált korszerűvé. Nem akarom most mindet fölsorolni, 
hosszú a lista. Jelenleg is folyik az egészségház építése, 
folyik az régi egészségház felújítása, indul a művelő-
dési ház építése, kezdődik a Dózsa György út rend-
betétele.
Ugyan ezzel a lendülettel folytatjuk, amit 2016-ban 
elindítottunk. Látványosan sikerült fejlesztenünk az 
önkormányzati ingatlanainkat. Sok korábban elma-
radt, vagy régóta vágyott beruházás készül el ebben 
a ciklusban, van, amire 20-30 vagy még több éve vá-
runk. Igyekeztem, hogy amit a ciklusprogramban vál-
laltam, azt betartsam pontról, pontra. 
Ennek föltétele volt, hogy önmagát eltartani képes 
településsé váljon Mogyoród, Most pályázati lehető-
ségeket is igénybe véve viszonylag jól tud működni. 
Hogy ez így is maradjon, minden egyes épületnél 
nagy hangsúlyt fektetünk az energetikára, nemcsak a 
napelemek használatára és a hőszigetelésre, hanem a 
villanyvezetékek és a világító testek cseréjére, korsze-
rűsítésére. Mindenre oda kell figyelni, még ha többe 
is kerül, de pár éven belül ezek megtérülnek a kisebb 
üzemeltetési költségekben. Az üzemeltetés költsége 
a korszerűsített Polgármesteri Hivatalban a nullához 
közelít. A két épület fűtése, nyáron hűtése, világítása, 

Képünk Paulovics Géza polgármester ünnepi köszöntője közben 
készült a Mindenki Karácsonyán
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a számítógépek, stb. működtetése nem kerül már töb-
be, mint egy családi házé, köszönhetően a szigetelés-
nek és a napelemes áramtermelésnek.
A művelődési ház és az egészségház is ilyen lesz, a gázt 
be sem kötjük. Vállaltuk a széndioxid kibocsátás 20 
%-al történő csökkentését. Ezt túl is teljesítjük.
A Hangyához hasonlóan romos épület volt a tűzoltó 
szertár, ami ma egy korszerű és ízléses iroda, a Turisz-
tikai Kft telephelye. 
Mindig kikérjük szakemberek véleményét, akik meg-
vizsgálják, s eldöntik, hogy az épület bontásra érett, vagy 
felújítható. Szerencsére mind a Hangyát, mind a tűzoltó 
szertárat meg lehetett menteni. Megvizsgáltattuk a Mű-
velődési Házat is, mert arra is volt tervünk, hogy csak át-
építjük, hozzáépítünk, de a szakemberek nem javasolták 
a statikai állapota miatt, bontásra ítélték.
Ez igaz a Czeller féle házra is, mert mogyoródi agya-
gos sóderból készült, az agyagos sóder nem ad stabil 
teherhordó falat. Ez csak útalapnak jó, de házfal alá 
nem elég erős.
Volt egy álmom a Dózsa György útra, egy –egy elem 
kerül most egymás mellé, a főtértől a Mázsa térig, 
benne a régi orvosi rendelő, a Hangya, a volt tűzoltó 
szertár, a Polgármesteri Hivatal a parkolókkal, s to-
vább a Mázsa térig. Ennek a végrehajtása kerül most 
az utolsó szakaszába. Nem voltam benne biztos, hogy 
ezt így végig tudom hajtani, de örülök, hogy sikerül. 
Sok környékbeli település irigyel minket ezek miatt a 
beruházások, fejlesztések miatt.

Mi az amit nem sikerült a tervekből megvalósítani?
Vannak még elmaradásaink a község intézményeinek 
felújításában. Nem került még sor a Pillangós Óvoda 
udvarára, a Gesztenyés Óvoda udvarára, tetőjavításá-
ra, a Hivatal kisépületének tetőfelújítására, a Hangya 
épület csak belül van rendben, kívülről csak most kez-
dünk majd hozzá.
A legnagyobb adósságom a falu felé a Kálvária. Nem 
felejtkeztem el erről sem, figyeljük a pályázatokat, 
amint lesz kiírás ilyenre, azonnal pályázunk, de eddig 
még nem akadt lehetőség. Az engedélyes terve a Kál-
váriának is készen várakozik a fiókban, csak elő kel-
lene venni. Ha lejár, még időben meghosszabbítom 
az érvényességét. Az egészségház, a művelődési ház, a 
bölcsőde mellett a Kálváriához nincs annyi saját pén-
zünk, hogy egyedül magunk belevágjunk, de ez is a 
soron áll, a következő ciklusban bizonyára elkészül.
Nem jutottunk zöld ágra több hivatallal, például az 
Autópálya felügyelettel, hiába jártunk személyesen 
is utánuk. Mire valamilyen személyes kapcsolatunk 
kialakult, addigra átszerveztek mindent, kezdhettük 
előröl a kilincselést. Az M3 melletti telkeinket nem 
sikerült még visszaszerezzük, például a Bermuda há-
romszögben ezért nem tudunk közvilágítást fejleszte-
ni. Hasonló okokból nem tudtuk elérni, hogy a Sza-
dai út hídján legyen gyalogjárda, így a Pisokmáj és a 

Lake Forest területe a faluból gyalog szabályosan nem 
közelíthető meg.
Kellenek az utak. Akárki lesz a polgármester, minden 
évben 2-3 utat be kell tervezni, terveket kell készíttet-
ni, és engedélyeztetni. Ebbe bele tartozik a csapadék-
víz elvezetési rendszer is. Nem olcsó ez így egyben még 
a terveztetés és engedélyeztetés sem, de készenlétben 
kell tartani néhány kész engedélyes tervet és fokoza-
tosan utakat kell építeni az egész faluban. Viszonylag 
rövid időn belül be lehet adni ilyen projekteket, ha 
felkészültek vagyunk. érvényes építési engedéllyel. 
rendelkezünk. Ennek a jövőben prioritást kell kapnia. 
Több járda is kellene, de ezek már a következő ciklus-
ra maradnak.

Hogyan sikerült mindezt véghezvinni, minek kö-
szönhető ez a sok eredményes beruházás?
Aki ebben az időben fejleszteni akar és vállalja a vele 
járó sok munkát és igyekszik, megnyílik a lehetőség rá. 
de kell hozzá erős háttér is, alkalmas képviselő-testület 
és adófizető lakosság.
Hogy egy hasonlattal éljek, hiába van jó trombitás, 
szaxofonos, dobos, szintetizátoros egy zenekarban, 
csak akkor lesz jó hangzásuk, ha van egy hozzáértő 
karmester, aki vezényel. És ez fordítva is igaz, hiába 
van egy remek karmester, ha nincsenek hozzá jó ze-
nészek. Én úgy gondolom, hogy itt nekünk meg volt 
mindkét föltétel a képviselő-testületet tekintve. 
Nem csak szavakban kell teljesíteni, hanem a valóság-
ban is. Voltak terveim, álmaim, elképzeléseim és azt 
is tudtam, hogy lehet ezeket megvalósítani. Igaz, nem 
volt egyszerű. 2014-15-ben komoly vitákban csiszo-
lódtunk, milyen pályázatokon induljunk, mit ter-
vezzünk be, milyen sorrendben. Végül megkaptam a 
testülettől a szabad kezet. Ha meg akarok indulni egy 
bölcsőde pályázaton, akkor meg tudom tenni, mert 
mellém állnak a többiek is. Újabban kevesebb a vita, 
meg tudunk állapodni. A képviselő-társaim is belát-
ták, hogy akkor lehet pályázni, ha kiírnak pályázatot, 
és csak arra lehet pályázni, amire kiírnak, és csak ak-
kor, amikor kiírják. Általában igen rövid határidővel 
írnak ki, nem lehet sokat tétovázni, versenyt kell fut-
nia lehetőségekkel.
A sok fejlesztési elképzelésemet én csak megálmodtam 
és elkezdtem megvalósítani, de kellett hozzá az a hát-
tér támogatás, ami a falu teherbíró képessége. A 2014-
es 873 adófizetőből lett 2476. Ezeket a plusz adóbe-
vételeket nem herdáltuk el, mindent ide fordítottunk, 
ezek adták a pályázatokhoz az önrészek forrását. Eb-
ben a ciklusban több milliárd forinttal gyarapodott a 
falu vagyona a helyi adókból és az elnyert pályázati 
összegekből.
A sóder, a cement és minden más építőanyag ára 3 
év alatt négyszeresére drágult, s lépést tartott ezzel az 
élőmunka ára is, kérdezzenek bárkit, aki mostanában 
építkezik. Ha ezeket a beruházásokat 3 évvel hama-

rabb tudtuk volna lebonyolítani, akkor 200-250 mil-
lió forinttal olcsóbban lehetett volna megtenni. Azt is 
tudni kell, hogy még a 100 %-os támogatottság is csak 
papíron annyi, mert számos olyan költség van, ami 
nem lehet része a pályázatnak, pedig szükséges.
Voltak, akik szóvá tették, miért a Hivatalra pályáz-
tunk. A válasz egyszerű, akkor arra írtak ki pályázatot 
és az is a falut gyarapította. Ma pedig nagyságrenddel 
olcsóbban tudjuk üzemeltetni, mint korábban. 
Majd készítek egy teljes fölsorolást, milyen pályáza-
tokon vettünk részt, mennyit nyertünk, s mennyi 
önrészt tettünk hozzá. Nagy számok lesznek, csak vis 
major pályázatból volt egy tucat…
Remek lehetőségnek bizonyult az is, hogy ez a ciklus 
nem 4, hanem 5 évig tart. Úgy tűnik, a megválasztás 
éve tanuló év, akkor még csak tapogatózik a polgár-
mester és a képviselő is. A második évben felveszik a 
fonalat, a harmadik évben kezdenek keményen dol-
gozni, s a 4. évben már vége is. Nagy szerencse, hogy 
nekünk 5 év jutott. 
Előfordulnak hibák és bizonyára lehetne ennél még 
jobban is csinálni, de ez a falu alkalmas arra, hogy 
összefogva és egymást segítve előre tudjunk lép. Eh-
hez kellett egy kompromisszum is, ilyen volt az adó 
kirendezése 2015-ben. Az adók befizetésével való-
jában mellénk állt a falu, s látják, hogy a befizetett 
összegekből a falunk épül, fejlődik. Ez olyan ajtókat 
nyitott meg előttünk, amire soha nem számíthatnánk 
másképpen. Hiába van ügyes pályázatírónk, ha nincs 
hozzá önrészünk.
Arra mindig figyelek, hogy kizárólag csak olyan pro-
jekteket igyekeztem elindítani, amire valóban nagy 
szüksége van a falunak. 
Tanultunk a hibákból is, például az egészségház ala-
pozásánál nem volt megfelelő a vizsgálat, az alapot 1,5 
méter mélyre tervezték s végül most a feltárást követő-
en plusz költséggel, 7 méter mélyre került az alapozás, 
s 70 oszlopon áll majd az épület. Ilyen hibát többször 
nem követünk el.

Mennyiben segíti a Polgármesteri Hivatal személy-
zete a képviselő-testület és a polgármester munkáját?
Nélkülük elképzelni sem lehetne ezeket a feladatokat. 
Köszönöm nekik az odaadó és lelkiismeretes igyekezetet, 
amivel vastagon hozzájárulnak az eredményeinkhez.
Az idei évben az önkormányzat ezzel a sok és komoly 
projekttel ismét olyan terhet rak a Hivatal vállára, hogy 
ember legyen a talpán, aki ezt elbírja. Elég lesz számon 
tartani, hogy hol, mit, és ki fogja kivitelezni az egyes 
beruházásokat, és akkor még nem beszéltünk a tervek 
és engedélyek beszerzéséről, a közbeszerzési procedú-
rákról, az ellenőrzésekről, a töménytelen papírmunká-
ról, ami projektek elszámolásához szükséges, stb. Csak 
elismeréssel tudok a hivatalnokainkról szólni!

lejegyezte: Windhager Károly

tájékoztatás
a dMrv által a szennyvíz-

áteMelőkkel rendelkező lakosoknak 
kiküldött szerződésMódosítással 

kapcsolatban

A meglehetősen bonyolult a szövegű módosítást 
sokan nem értik, mire jó, milyen következményei 
lehetnek, s miért kérik a módosítást.
Emiatt Polgármester úr javasolja, hogy egyelőre 
ne írják alá a lakosok a szerződés módosítását, 
ugyanis jogi állásfoglalást kért róla. Ha megkapja 
a jogi szakvéleményt, közzé teszi a lakosság szám-
ra, s a februári lapszámunkban mi is leközöljük 
majd. 
Határidőt nem sértünk, ha ezt az állásfoglalást be-
várjuk az aláírás előtt.

Paulovics Géza polgármester megbízásából
a főszerkesztő

Így néz ki a fogorvosi váró

Az egyik fogorvosi rendelő
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tájékoztatás

Hirdetés

felhívás

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata két-
fordulós pályázatot hirdet a Mogyoród, Ludo-
vika utca 1577/108 hrsz-ú, 1577/109 hrsz-ú, 
és 1577/112 hrsz-ú, belterületi, építési telkei-
nek (Lke-3 építési övezet, közművekkel ellátott) 
adás-vétel útján történő értékesítésére.
A pályázati kiírás teljes tartalma az Önkormány-
zat honlapján (https://mogyorod.asp.lgov.hu/in-
gatlanhasznositas) a Település főmenü / Befekte-
tői információk /  Ingatlanhasznosítás menüpont 
alatt érhető el.
Az értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. 
A Magyar Államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg törvényi rendelke-
zések alapján.

karácsonyi ajándék utalvány a 75 év 
feletti lakosoknak

Ezúton tájékoztatjuk azon 75 év feletti mogyo-
ródi lakóhellyel rendelkező lakosokat, akiknek 
december hónap folyamán személyesen nem si-
került az utalványokat kézbesíteni, hogy 2019. 
január 2-a és 31-e között ügyfélfogadási időben 
(hétfőn: 08 és 18 óra között (12 és 13 óra kö-
zött ebédszünet), valamint szerdán: 13 és 16 óra 
között) személyesen vagy meghatalmazott útján a 
Hivatal pénztárában átvehetik azokat. 

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

az orvosok új, átMeneti rendelői

Fogorvos
A régi Egészségházban már csak a fogorvosok rendel-
nek, ők is földszinten, mivel ez a szintet már rendbe 
tették. Az új, korszerűen fölszerelt rendelőben válto-
zó időpontokban történik a rendelés. Célszerű tele-
fonon érdeklődni, mikor érdemes odamenni.
Háziorvosok
A háziorvosok beköltöztek a Hangya épületbe, 
amelyet belülről már tökéletesen felújítottak. 
Mindegyik orvos a maga szokott idejében rendel, 
ebben nincs változás.
Az értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. 
A Magyar Államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg törvényi rendelke-
zések alapján.

felhívás
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata kétfor-
dulós pályázatot hirdet a Mogyoród, Sprint utca 
1555/21 hrsz-ú, 1555/22 hrsz-ú és a Mogyoród, 
Kótyisi út 1555/24 hrsz-ú, 1555/25 hrsz-ú belte-
rületi, építési telkeinek (Lke-5 építési övezet, köz-
művek az utcában nincsenek), valamint a Mogyo-
ród, Kótyisi út 1555/26 hrsz-ú, belterületi, építési 
telkének (Lke-1 építési övezet, ivóvíz kivételével 
közművek az utcában nincsenek) adás-vétel útján 
történő értékesítésére.

A pályázati kiírás teljes tartalma az Önkormány-
zat honlapján (https://mogyorod.asp.lgov.hu/in-
gatlanhasznositas ) a  Település főmenü / Befekte-
tői információk /  Ingatlanhasznosítás menüpont 
alatt érhető el.

Az értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. 
A Magyar Államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg törvényi rendelke-
zések alapján.

Minden, aMit a kéMényseprésről tudni kell!
Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendsze-
res felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. 
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmuta-
tóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A 
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az időpontfoglalás elektro-
nikus űrlap kitöltésével itt: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. 
(Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 
1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, 
a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folya-
matát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbe-
szélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 
küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét 
többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt 
találja: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabás-
sal hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kémény-
seprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van 
a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor 
évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért ez esetben fizetni kell. 
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az or-
szág adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát, 
itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilv-
tart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi 
a sormunkát. Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. 
Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társas-
ház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, 
például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét, (a társasházak éves 
sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.
hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019). A katasztrófavédelem minden kémény-
seprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munka-
ruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a 
katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és 
nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, 
számlán kell megfizetni. Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer 
mindenki ellenőriztesse a fütőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a 
rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőesz-
köz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
Mogyoródon a kéménysöprés felülvizsgálat: 2019. július 1. és augusz-
tus 31. között fog történni. Kapitány Attila alpolgármester
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nevelés-oktatás
25 éves a laura vicuna 

róMai katolikus 
óvoda

Eme jeles esemény alkalmából Jubileu-
mi Bált rendeznek, amelyre mindenkit 
szeretettel várnak. Kiemelten hívják a 
régi ovisokat és korábbi dolgozóikat. 
Lapunk is szeretettel üdvözli a óvodát, 
fenntartóit, alkalmazottait és támogató-
it a jeles ünnepség alkalmából.

Windhager Károly főszerkesztő

a deceMber történései 
az önkorMányzati 

óvodákban

Az adventi időszak az óvodai élet egyik 
legmozgalmasabb időszaka. Készülnek 
az adventi koszorúk, várjuk a Mikulást, 
ültetjük a Luca búzát, várjuk a karácso-
nyi ünnepséget. Idén is így történt… 
A nagyobbak már ismerősként tekintet-
tek az adventi koszorúra és segítettek az 
elkészítésében. Azt is tudták mit jelent 
a négy gyertya, a karácsony közeleg. A 
mesék, beszélgetések, étkezések alatt lo-
bogtak a gyertyalángok, a kicsik pedig 
alig várták, hogy elfújhassák azokat.
Ebben az időszakban a legkönnyebb a gye-
rekek érdeklődésének felkeltése, a motivá-
ció. A Mikulást várva a környezet is egyre 
szebb lett. A kicsik festettek; a nagyok haj-
togattak, barkácsoltak. Az öltözőkbe, csoportszobákba felkerültek a dekorációk, a gyerekek alkotásai. December 6-án az 
óvónénik Mikulásról szóló mesét adtak elő az óvodásoknak, melynek hatalmas sikere volt. Ezt követően megérkezett a 
várva várt Mikulás, akinek tiszteletére az egész óvoda szebbnél szebb verseket és énekeket mondott.
December 13-án, Luca napján, búzaszemeket ültettünk, együtt locsoltuk őket, majd mindennap izgatottan néz-
tük, hogy mennyit nőnek napról-napra. Örömünkre munkánk sikerrel járt, így minden család otthoni dísze lehet 
majd az ünnepi asztalon. Karácsony közeledtével az egész óvodát belengte a mézeskalács illata. A gyúrásban, szag-
gatásban a gyerekek is segítettek, közben énekeltünk, verseltünk, beszélgettünk. Ebben az időszakban a szülőknek 
is szerveztünk családi délutánokat, amikor velünk és a gyermekeikkel közösen tudtunk tevékenykedni. Mézeskalá-
csot sütöttünk, díszítettünk; karácsonyfadíszeket, asztali díszeket készítettünk, együtt hangolódtunk az Ünnepre. 
Mint mindig, gondoltunk a madarakra is, számukra ehető füzéreket, „díszeket” készítettünk. Egész nap folya-
mán figyelhettük őket az ablakból, hiszen a madáretetőkben is nagy volt a sürgés-forgás.
Ahogy közeledett az Ünnep, egyre szebb lett az óvodánk, és karácsonyi díszbe öltözött a szívünk is.
Végre eljött a nap. A közös karácsonyfánk alatt énekeltünk, verset mondtunk egymásnak. A csoportokba vissza-
térve vártak ránk az ajándékok. Az Önkormányzatunk és az Alapítványunk jóvoltából idén is sok szép játékot 
kaphattak a gyerekek, amelyeket ezúton is köszönünk szépen!
Az óvodai életünkben mindig jelen van a hagyományőrzés, de ebben az időszakban leginkább. A nagyobbak 
megnézhették az ostyasütés folyamatát és a karácsony előtti utolsó héten meglátogattak minket a betlehemesek.
Az óvodában dolgozóknak kétszer van karácsony: először a gyerekek örömét látva a közös fa alatt, majd pedig 
otthon a családunkkal.
Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és egészségben, örömökben és sikerekben gazdag új évet kívántunk!

Rákosi Ágnes óvodapedagógus

Meghívó
A Mogyoródi Szent László Általános Iskola Alapítványa

és Szülői Közössége fergeteges

Black and Red Partyt
szervez az iskola Alapítványa javára.

Időpontja: 2019. február 09.  19-01 óráig
Helyszíne: az iskola tornaterme

Latinos hangulat, zene, tánc  Dress-code: fekete-piros
Belépés: 2500 Ft-os támogatójeggyel, amelyet az iskolában és az ismert árusító 

helyeken lehet beszerezni.

Mindenkit szeretettel vár a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány és a Szülői Közösség

Komplett nyílászáró csere akár 3 héten belül!
Kérjen INGYENES helyszíni felmérést és szaktanácsadást!

- Műanyag és fa nyílászárók
- Redőnyök, szúnyoghálók
- Párkányok, takarólécek
- Beltéri ajtók
- Aereco légbevezetők

KOR-MON 
Nyílászáró Kft.

Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
28/423-739,

30/280-9375, 30/398-4815
www.kormon.hu, 

kormon@invitel.hu

HIHETETLEN
ÚJÉVI AKCIÓ!

-52% KEDVEZMÉNY!!!
Az akció 2019. január 31-ig 

érvényes,
Realtherm Optimum fehér 

színű nyílászárókra!
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közélet

MEGHÍVÓ A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház
        szeretettel meghívja Önt

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
 ünnepi zenés-verses délutánra

2019. január 20-án 
   vasárnap 15.00 órára

                       

                        Juhász Jácint 
                 Jászai Mari-díjas színmûvész

             

Megemlékezés 

halálának 20. évfordulója alkalmából

MAGYARNAK LENNI
címmel

közremûködõk

Udvarhelyi Boglárka énekmûvész

Kautzky Armand Jászai Mari- díjas színmûvész

a Szent László Általános Iskola tornatermébe

Díszvendégeink:

Juhász Csaba, Juhász Attila és Juhász Jázmin

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

       2019. január 29. 
               kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

VESEMÛKÖDÉSRÕL

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

FELFÁZTAM?!

             
    JÓZSEF ATTILA 
         SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ-BÉRLET 
    KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA

 
Gerhart Hauptmann:

 január 26. szombat
       buszindulás:17.45

a megszokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

Naplemente elõtt

2019.

Az olaszországi Santa Lucia di Piave településen jártunk és egy újabb  lépést tettünk a testvértelepülési 
megállapodás aláírásának érdekében. 

az olasz testvér-települési kapcsolat célegyenesbe ért

2018. december 14-18. között egy ma-
roknyi mogyoródi csapat eleget tett az 
olaszországi Santa Lucia di Piave tele-
pülés Önkormányzati meghívásának és 
ismét bemutatkozott Mogyoród az ott 
megrendezett vásáron, melyet 1358. al-
kalommal rendeztek meg az idei évben. 
Településünket az alábbi csapat képvi-
selte: Rácz Ildikó, ifj. Kralovits Antal, 
Kamarás Tamás és Zachár Zsolt. A 
csapatot a „Mogyoródi Testvértelepü-
lési Bizottság” tagjai alkották. A tol-
mácsolásban egy mogyoródi születésű, 
de Olaszországban élő hölgy, Békefi 
Antónia is segítette a csapatot. Továb-
bá segítségünkre volt még Molnár Edit, 
aki szintén mogyoródi lakos, de most 
Olaszországban dolgozik. 

A standot Mogyoródra és Magyarország-
ra jellemző motívumokkal díszítettük. 
Nagy szerepet szántunk annak, hogy az 
olaszok megkóstolhassák a mogyoródi 
lejtőkön termett szőlőből készült zama-
tos borokat. Több féle bort valamint, 4 
féle pálinkát kóstoltattunk - a mogyoró-
di 3Koma Pálinka italaiból – az érdeklődőkkel. Vittünk magunkkal házi készítésű bejglit (diósat, gesztenyést, 
mákosat) és kézműves szaloncukrot. Megjelent még a standon a hazai gasztronómiából nélkülözhetetlen Piros 
Arany, Erős Pista, és Gulyáskrém. Összességében elmondható hogy egy nagyobb szeletet mutattunk meg a hazai 
gasztronómiából. Mogyoród turizmusának bemutatása sem maradhatott el: többféle színes, olasz és angol nyelvű 
marketing anyagot vittünk magunkkal és adtunk át az érdeklődőknek. A három nap folyamán a több tízezres 
látogató közül rengeteg ember érdeklődött standunknál a különböző turisztikai programokról, Mogyoródról, 
Magyarországról és természetesen Budapestről. Az idei évben a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából többféle 
kiadványt tudtunk magunkkal vinni olasz és angol nyelven, melyet a Mogyoród Turisztikai Kft szervezett.

A vásár alatt megbeszéléseket folytattunk Riccardo Szumszki, Santa Lucia di Piave polgármesterével és az olasz 
Testvárosi Bizottsággal, akik megerősítették, hogy a hivatalos testvértelepülési megállapodás aláírására a 2019. 
évben sor kerülhet. Ennek eredményeként a fiatalok részére is sikerült több olyan lehetőségről egyeztetni, me-
lyek keretébe bevonásra kerülhet a mogyoródi Nyári Oratórium és egy olyan, több ország részvételével szerve-
zendő nyári tábor, melybe Mogyoród is bekerülhet. 
Várhatóan március elején Olaszországban kerül sor az első aláírásra, majd ezt követően a március 15. ünnepsé-
gen, Mogyoród alapításának 945. évfordulóján, március 14. napján pedig Mogyoródon a mi részünkről.
Úgy gondoljuk, hogy nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy Madéfalva után egy újabb testvértelepüléssel 
gazdagodjunk és beérni látszik az elmúlt évek sok munkája.  

A magunk és a mogyoródi csapat összes tagja nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették és 
előkészítették településünk olaszországi megjelenését. Továbbra is várunk minden mogyoródi érdeklődőt, aki 
szívesen segítene a testvértelepülési munkában.

Kamarás Tamás Mogyoródi Testvértelepülési Bizottság elnök, Zachár Zsolt Mogyoródi Testvértelepülési Bizottság vezető

Csapatunk a mogyoródi stand előtt

Megbeszélés az olasz polgármesterrel, középen Riccardo 
Szumszki 
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közélet

Hirdetés

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

jankovicsne@upcmail.hu

§

gyere, tanulj te is olaszul!
Az OlaszTestvérTelepülési 
Bizottság megalakulása óta 
számos olasz kultúrához 
kapcsolódó programot 
szervezett. Kiemelkedő 
példa erre az olasz nyelv-
oktatás, amely nagy siker-
rel folyik 2017 áprilisa óta. 
Ezzel a kezdeményezéssel 
a bizottság szándéka, hogy 
Mogyoródon olasz ked-
velő közösség alakuljon, 
mely szívesen köt családi, 
baráti vagy egyéb kapcso-
latokat az olasz testvérvá-
ros lakóival. Szeretnénk, 
hogy 2019-ben az ide-
látogató olaszokat már 
Mogyoród olaszul tanuló, 
beszélő közössége fogadja. 
Jelenleg 3 csoportban kö-
zel 30-an tanulnak olaszul Orosz Enikő csoportjaiban. Enikő, az oktatáson túl is igen aktívan részt vesz a két 
település közötti kommunikáció segítésében tolmács és fordító munkájával. 

Pár szó a ParliItaliano Nyelviskoláról
Mindenki másért szereti az olasz nyelvet: van, akinek 
a hangzása, van, akinek a romantikája vonzóbb. Van, 
aki szeretné fitten tartani szellemi képességeit, esetleg 
szeretne új embereket megismerni és egy jó közös-
séghez tartozni. Ellátogatni úgy Olaszországba, hogy 
maga rendeli a pizzát és bókolni is tud, vagy megérti a 
férfiak bókjait. Ezzel a szemlélettel született a ParliIta-
liano Nyelviskola és olasz kultúra közösség.  A hagyo-
mányos nyelvórák mellett, olasz férjemmel, közösen 
elindítottuk a „Tanulj Tantermen kívül” és az „Ismerd 
meg Itáliát” programokat. 
Mogyoródon 2018. áprilisa óta 3 csoportban tanu-
lunk olaszul, kezdő, középhaladó és haladó szinten, igazi jó közösségé kovácsolódva. 2018. végén, az iskola új 
tevékenységgel bővült: Chef Pietro főzőiskolájával. Szeretettel várunk programjainkon 

Orosz Enikő és Pietro Barsacchi
eniko.olasztanar@gmail.com, facebook: olasz tanulás - parliitaliano, www.olasztanulas.eu

napi 3 órára
idős, beteg hölgyhöz

ápolót keresünk.
(pelenka cserével)

Tel: 06-70-330-8044

A saját belében el kell férjen a disznó!

Madéfalviak vágtak disznót bonyhádon

Testvértelepülésünkön évszázados hagyománya van a 
Karácsony körüli időszakban a disznóvágásnak. Ez a 
jeles esemény sokszor idegenforgalmi látványossággá 
vált az utóbbi időkben. Volt, amikor osztrák telepü-
lésről érkeztek nagy csapattal vendégek, de nem csak 
nézelődni, hanem azért, hogy bemutassák, ők hogyan 
vágják és dolgozzák föl a disznót.
Híres böllérek akadnak Madéfalván, ezért esett rá-
juk a választás, egy madéfalvi társaságot hívtak meg 
a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének idei, 
hagyományos, vízkeresztre időzített eseményére. 
Minderről részletesen beszámoltak a - viszontagsá-
gos vándorlás végén Baranyában végre otthonra lelt 
- székelyek a hírhálón, melyet a „Minden étel elfo-
gyott a székely disznótoron” címmel tettek közzé. 
Ebből idézünk néhány sort:
„Az igazi, hamisítatlan disznóölés bemutatását a ma-
défalviak, illetve a besegítőként helytálló al-dunaiak 
vállalták magukra. Felesleges, üres beszéd nem volt, 
látszott, hogy a külhoniak nem az első 180 kilogram-
mos malacot kapják szét.”
Illés Tibor, a BSZOSZ elnöke nyilatkozata szerint: 
„Egy közösséget alkotunk, az esemény arra is jó, hogy 
egymás hagyományait megismerjük. Hozzátette, va-
csorára mintegy 140 embert várnak, így valószínű, 
hogy az egész disznó elfogy. A határon túliak reggeli-
re szánt étke, a mészárostokány puliszkával, vagy más 

néven mocskostokány bográcsban rotyogott. A széke-
lyek fűszerezése abban tér el az itthon megszokottól, 
hogy a kolbászba nem kerül paprika. 

…”Elvégezzük a disznót, a többi az asszonyok dol-
ga – jegyezte meg Sárosy Gábor madéfalvi böllér, aki 
precízen szeletelt az asztalon, csak pislogtunk, ahogy 
két kanyarintással leszedte a nagyobb darabokat. – A 
szokásainkat nem hagyjuk feledésbe merülni, lángoló 
szalma alatt égettük le a sertés szőrét, amíg fekete nem 
lett, aztán jöhetett a pörkölés, hogy a bőr még ropo-
gósabb, ízletesebb legyen. A füstnek más hatása van, 
ezt a hurka fogyasztásánál érezni fogják a vendégek. A 
saját belében el kell férjen a disznó! – közölte az örök-
érvényű igazságot. 

A Forrás Üzletház szolgáltAtásAi:
Kozmetika - Hutterné Gyulai Cecília 30 640 3138

Pedikűr, talp-, cellulit-, nyirokmasszázs - 
Bereczkiné Sleisz Rita 20 539 5438

Manikűr, műköröm - Katona Fanni 30 624 3032
Pedikűr, svéd-, talp-, gépi-kézi nyirokmasszázs - 

Bereczki Rita 20 283 4207
Férfi, női, gyermek fodrászat - 

Takács Renáta 70 207 5407

Új szolgáltatók 
kozmetika - biokozmetikumokkal 

galambos lívia 70 417 9124
szolárium - kávézó -

virág virág
70 663 5170

TóTh Tímea manikűr, műköröm
30 616 8851

szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket!

06 30 411 4856

Forrás Üzletház

A disznó ilyenkor már nem láthatja meg a 
napfölkeltét

Ideje nekigyürkőzni



MOGYORÓDI KRÓNIKA

www.decens.eu • folyóirataink 21

tájékoztatás
kö

zé
le

t
MOGYORÓDI KRÓNIKA

20 2019. január

255 éve, 1764. január 7-én több száz ártatlan székelyt mészároltak le az erdélyi Madéfalván. A siculi-
cidium, azaz székelygyilkosság néven feljegyzett tragédiáról az esemény évfordulóján emlékeztek meg a 
településen.

a székelyek tragédiájára eMlékeztek Madéfalván

Emlékezni és emlékeztetni gyűltek össze január 7-én 
Madéfalván, a Siculicidium-emlékműnél, hogy fejet 
hajtsanak a 255 évvel ezelőtt történt tömeggyilkosság 
áldozatainak emléke előtt. 
A megemlékezés ünnepi szentmisével kezdődött a Si-
culicidium-kápolnában, amelynek főcelebránsa Dar-
vas-Kozma József esperes-plébános volt, majd a Zöld 
Péter Általános Iskola diákjai mutatták be műsorukat. 
Az emlékmű megkoszorúzására a beszédeket és a kö-
zös imát követően került sor.
A székelygyilkosság előzménye az volt, hogy Mária Te-
rézia elrendelte a Rákóczi-szabadságharc leverése után 
megbízhatatlannak nyilvánított és felszámolt erdélyi ha-
tárőrség újbóli felállítását. A szervezet feladata a határok 

védelme, a rablók és csempészek üldözése volt. Eleinte 
sokan jelentkeztek, remélve, hogy felszabadulnak a föl-
desúri terhek alól, de amikor kiderült, hogy továbbra is 
adózniuk kell, meggondolták magukat. Főként, miután 
világossá vált, hogy már nem csupán a határőrségről van 
szó, hanem idegenben való katonai szolgálatról is német 
parancsszóra, Ugyanakkor a már a 18. század elején csor-
bult székely kiváltságjogokat – például az adómentessé-
get – sem állítja vissza az uralkodó. Az ellenkezést látva 
Mária Terézia erőszakos sorozást rendelt el, ami elől több 
csíki és háromszéki székely család is elbujdosott. 
Az otthon maradtak közül több mint kétezren összegyűl-
tek Madéfalván, hogy tiltakozó petíciót írjanak jogról és 
hagyományról. Az udvari vezetés azonban meghallgatás 
helyett 1764-ben, a vízkereszt utáni hajnalon több mint 
ezerháromszáz császári katonát küldött a falu megszállá-
sára: először négy órán át tartó, erős ágyúzásba kezdtek, 
utána az életben maradtakat fegyverrel mészárolták le, a 
menekülőket lovas katonák üldözték. A nőket, az időseket 
és a gyermekeket sem kímélték, mintegy kétszáz áldozatról 
írnak a források. A latin siculicidium kifejezés használata 
nem véletlenül terjedt el: ha a szó római számoknak is 
megfelelő „betűit” összeadjuk, 1764-et kapunk.
A vérengzés után Székelyföldön már nem ellenkeztek a 
sorozásokkor, ugyanakkor tömeges kivándorlás indult 
meg Moldvába, illetve Bukovinába, ahol öt beszédes 
nevű falut alapítottak a betelepültek: Fogadjistent, Isten-
segítset, Hadikfalvát – mivel Hadik András segítette őket 
a letelepedésben –, Józseffalvát és Andrásfalvát. Hányat-
tatott sorsuk azonban itt még nem ért véget: a bukovinai 
székelyeket később az Al-Duna vidékére és Déva környé-
kére, majd egy részüket a második világháború idején 
román–magyar megegyezés alapján a Bácskába telepí-
tették. Viszont onnan is menekülni kényszerültek, így a 
háború vége felé a kitelepített németek házaiba költöz-
hettek be Dél-Magyarországon, (többek közt Bonyhád 
körzetében, lásd előző írásunkban. – a főszerkesztő).

Forrás: RomKat.ro, Fotó: Iochom Zsolt

Szentmise a templomban

Főhajtás az emlékmű előtt

fontos tudnivalók
Segélyhívás             112
Mentők                 104
Tűzoltók                105
Rendőrség                             107
Csányi József körzeti megbízott rendőr
               30/958-1624
Autóklub segélyhívó                               188
Tudakozó                                              11818
Lelkisegély szolgálat             06-1/317-2555

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Ügyfélfogadás: H: 08-18 (12 és 13 óra kö-
zött ebédidő), Sze: 13-16
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: 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 30/230-7648, 70/529-1360
Igazgatási Iroda: 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 - Szent László Ál-
talános Iskola épülete (Gödöllői út 17.)mo-
gyorodgyermek@gmail.com, 30/663-9844
Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia Rendelés: H: 
09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, Cs: 12-15, 
P: 09-12, Egészséges tanácsadás: Cs: 10-12 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Védőnői szolgálat: Szent László Általános Is-
kola épülete (Gödöllői út 17.) 28/440-154
1-es körzet Varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 08-13
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Finna-Götz Ilona
Védőnői tanácsadás: H: 13-16, Cs: 08-10 
Tel: 30/663-9807
3/A körzet Varga Krisztina
Védőnői tanácsadás: Sz: 13-15 
3/B körzet Finna-Götz Ilona 
Védőnői tanácsadás: Sz: 15-17
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalálható 
az önkormányzat honlapján: www.mogyorod.
hu/Intézményrendszer/Gyermekvédelem
Orvosi ügyelet – gyermek és felnőtt (Or-
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.): 
Gödöllő, Szabadság tér 3. (Coop melletti, 
Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyén) 06/70-3703-104
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: 
H8-as HÉV Gödöllő, Szabadság tér meg-
állóhelytől 120 méter gyaloglással, vagy a 
324-es Volánbusz járat igénybevételével 
és 400 méter gyaloglással. Személygépjár-

művel történő parkolás az intézmény előtti 
parkolóban nem mindig biztosított!
Flór Ferenc Kórház: Kistarcsa, Semmelweis 
tér 1. 28/507-600, 28/507-700, 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. Szilágyi Emese 
Hétfő: 07.00 - 15.00
Kedd: 14.00 - 21.00
Szerda: 07.00 - 14.00
Csütörtök: 13.00 - 20.00
Péntek: 07.00 - 14.00
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.  mb.Igazgató: Hutter Magdolna 28/540-
425, fax: 28/441-092 honlap: mogyorodiis-
kola.hu, e-mail: mogyisk@gmail.com
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyv-
tár - Fóti út 24., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelodesi 
haz-konyvtar-google, facebook: Jácint Ju-
hász, T: 28/440-730
Support Alapítvány Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat:
Hungaroring út 2/a., e-mail: mogyorodi-
csaladsegito@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. – Dózsa György 
út 25. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com, Ügy-

vezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762, turisztikai 
szervező: Bognár Barnabás 70/709-3880
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: 
28/561- 200 fax: 28/561-201, postacím: 
2101 Gödöllő, Pf.:75, személyesen: Gödöl-
lő, 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: 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-
688, 80/224-488
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: 28/545-515, 93/500-500
magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
Kéményseprő: Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu, 1903 Bu-
dapest, Pf. 314., telefonon: 1818 ingyene-
sen hívható, weboldal: http://kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak: Gödöl-
lő, Kotlán S.u.1., Telefon: 1818 Ügyfélfogadás: H: 
07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 08-20, P: 08-16
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 1818 
fax: 28/588-660, Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 
08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
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sport
Ismét 150 fiatal rúgja a bőrt a KSK-ban

Mogyoród ksk- labdarúgás
2018

Több szempontból is eredményesen zárta a Mogyoród KSK Labdarúgó Szakosztály a 
2018-as évet. Egyre többen fociznak nálunk! 2014-ben az egyesületbéli szakadáskor 
a szakosztályban 40-50 labdarúgó maradt, ők voltak azok, akik hittek a tradíciókkal 

rendelkező nagy múltú egyesület megújulásában, felemelkedésében. Az elmúlt 4 évben nagyon 
sokan csatlakoztak hozzánk olyanok, akik tudnak és akarnak azonosulni a KSK értékrendjé-
vel, így 2018-ra a létszámunk ismét elérte a szakadáskori számot, azaz ismét közel150 fővel 
büszkélkedhet a szakosztály. Ebben a folyamatban hatalmas szerepe van annak a támogató 
közösségnek, amit egyesületünk ebben az évben is mindvégig maga mögött érezhetett.

Utánpótlás csapataink a 2018-as év-
ben is több megmérettetésen vettek 
részt, sikereiket és programjaikat rö-
viden összegezzük:
• Januárban az U13-as korosztály 
az Újpesti Haladás Tornán dobogós 
3. helyen, míg az U12-es csapatunk 
döntőt játszott, majd a 2. helyen 
végzett.
• A RUK bajnokságban is részt tud-
tunk venni a 2008-as korosztállyal, 
mint a környék egyik kiemelt csapa-
ta. Ezúton is köszönjük a Dunake-
szinek, akik nevében adminisztrációs okok miatt vé-
gül indulhattunk, így Lali bácsi csapata jó játékkal 
megszerezte az előkelőnek mondható bronzérmes 
helyezést.
• Februárban, VSD Kupát nyert az U12, az U13 pe-
dig harmadik lett, tehát itt is dobogóra állhattak a 
Mogyoród KSK-s fiúk.
• Bozsik Tornán is dominálnak a csapataink, a na-
gyobbak kiemelkednek a mezőnyből. 
• Jó kapcsolatot ápolunk a Puskás Akadémiával, mely-
nek köszönhetően meghívást kaptunk a csapat egyik 
hazai mérkőzésére.  A gyerekek, a szülők és a kísérők 
megtekinthették a Puskás Akadémia - Diósgyőr mér-
kőzést. A mérkőzés érdekességét az adta, hogy a Di-
ósgyőr csapatában pályára lépett Busai Attila, aki volt 
KSK-s játékosként igazi példaképe a srácoknak.
• Nyáron családi focitábort is szerveztünk Balatonsze-
mesen, ahol a gyerekek, szülők, edzők közösen tölthet-
tek el egy élményekben gazdag hetet a Balaton partján. 
Táborozásunkat összekötöttük a Lelle Kupán való ne-
vezéssel, ahol az U10-es csapatunk döntős lett, itt ma-
gasabb osztályban játszó egyesületeket is megelőztünk, 
többek között az UTE-t is megverték a mieink. 
• Korosztályos edzőink, Kurucz Lajos és Véglás Ri-
chárd joggal lehettek büszkék a játékosaikra, az orszá-
gos tornán elért szép eredményre.
• A kisebbeknek 3 hetes napközis focitábort szervezett 
Tokai Norbert és Gayer Géza, ezt 2 turnusra osztva 
vezényelték le az edzők. 
• Ezen kívül, Coerver tábort is szerveztünk nyár végén 

az Ober János Sportcentrumban, 
közel 30 gyerek részvételével. 
Ebben a táborban többségében 
helyi, de környékbeli nagyobb 
klubok játékosai is részt vettek. 
Ennek sikerét és népszerűségét 
alapul véve, Rózsa Zoltán kez-
deményezésére csütörtökönként 
a Coerver edzések rendszeressé 
váltak. Ezeket a tréningeket a 
Coerver Magyarország szakmai 
vezetője, Szalma József és fia, 
Szalma Magor irányítja. A Mo-

gyoród KSK és a Coerver szakmai együttműködése ki-
váló, hiszen a céljaink azonosak: minél jobban képzett 
(elsősorban mogyoródi) fiatal játékosokat szeretnénk 
adni a magyar labdarúgásnak. A Coerver edzések nyi-
tottak, folyamatosan lehet csatlakozni a gyerekeknek.
• Utánpótlás csapatainknál célunk az is, hogy kisebb 
csoportokra bontva tudjunk foglalkozni a gyerekekkel, 
ezért ahol szükséges két edző segíti a srácok fejlődését.

Edzőink továbbképzése
• Belülről építjük a szakosztályt, azaz ha van rá mód, 
akkor az utánpótlás edzőinket jellemzően tehetséggel 
és affinitással bíró KSK-s felnőtt játékosainkból vá-
lasztjuk ki.
• Trénereinket beiskolázzuk, így Kontra Krisztián is 
jelenleg UEFA C Licences képzésen vesz részt, mely 
friss tudást biztosít a gyerekek képzéséhez. 
• A már meglévő képesítéssel rendelkező edzők to-
vábbképzéséről is gondoskodtunk, így idén a labdarú-
gás szakmai sajátosságait több helyszínen és időpont-
ban hallgathatták és láthatták edzőink. 
• Hévízen több alkalommal német szakemberektől (pl. 
Bayern München), Budapesten a Fradi pályán spanyol 
(Barcelona) edzőktől, míg a III. Kerületi TVE pályán 
a Coerver képzés alapjait ismerhették meg edzőink. 
Ezen kívül Gödöllőn, a Funino módszer lényegét is 
megismerhették a kollégák, köszönhetően a Debrece-
ni Labdarúgó Akadémia és az MLSZ szervezésének. 
Ami a Bajnokságokat illeti, az U14-es gárda a 4. he-
lyen, fiatalokból álló Felnőtt csapatunk az 5. helyen 

áll az őszi szezon végeztével. Reménytelien tekintünk 
a következő szezon elé. 
A 2005-2006-ban született játékosainkat a téli futsal 
bajnokságba, az idősebbek közé az U15-ös korcso-
portba neveztük. A 2007-2008-ban született gyerekek 
is futsaloznak, de ők még a téli Bozsik tornákon is 
állják a sarat.

Az Öreg Sasok (öregfiúkból álló csapatunk) tovább-
ra is töretlen lelkesedéssel játszik, télen ők sem állnak 
le, hiszen hetente egyszer a mogyoródi sportcsarnok-
ban fociznak. A gárdára ráfér egy kis fiatalítás, ezért 
szeretettel várjuk a hozzájuk csatlakozni szándékozó 
jelentkezőket.

Felnőtt csapatunk szeptemberben ismételten eleget 
tett madéfalvi testvértelepülésünk meghívásának, ahol 
a Hagymafesztivál keretén belül beneveztünk a Hagy-
ma Kupára is. A fiúk a csoportkörökben minden mér-
kőzését megnyerve jutottak a döntőbe… 
Idén ősszel, a mogyoródi Szent László Általános Isko-
lával karöltve sportorientációs osztály is indult, ahol a 
KSK edzői tartják a foglalkozásokat, különböző sport-
ágakban. Azt reméljük, hogy ezzel az együttműködés-
sel is vonzóbbá tehetjük a szülők számára a mogyoródi 
iskolát és sportegyesületünket egyaránt.
Az utolsó edzéseink egyikén, december 6-án, a gye-
rekek legnagyobb örömére meglátogatta a srácokat a 
KSK Mikulás, aki édességekkel kedveskedett az edzé-
sen résztvevőknek.

Az évet az elmaradhatatlan KSK évadzáróval fejeztük 
be. Délelőtt fociztunk, ahová meglepetés vendégként 
elhívtunk egy volt KSK-s játékosunkat, Mertse Ábelt 
is. (Ábel jelenleg a Diósgyőr játékosa.) Vele fociz-
hattak a kicsik a tornateremben, míg a nagyobbak a 
sportcsarnokot töltötték meg, ahol szintén a labdarú-
gásé volt a főszerep.
Az esti évzáró vacsorán és bulin a teljes tagságunk je-
len volt: gyerekek, szülők, felnőtt és öregfiúk játéko-
sok, szertárosok és vezetők egyaránt.  A tartalmas és 
vidám estének, hagyományainkhoz hűen a Babicz csa-
lád hangulatos pincéje adott otthont, ahol a létszám 

miatt idén már az összes helyiséget meg kellett nyitni.
Itt búcsúztunk el, egy KSK-s emlékplakett kíséretében 
Diaz Brandontól, aki már az ősszel magasabb osztály-
ba igazolt. (Hajrá Brandon!).

Összességében azt gondoljuk, hogy sokat fejlődtünk 
az elmúlt esztendőben és élményekkel teli, tartalmas 
évet zártunk. Köszönjük támogatóinknak a 2018-as 
évben nyújtott segítséget és nagyon boldog, sikerek-
ben gazdag 2019-es évet kívánunk!
Hajrá Mogyoród, Hajrá KSK!
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Tokaji Evelin és társa itt kapták kézhez a leendő 
olasz testvérváros díját, melyet a saját kezűleg 
készített Szent László kódex-el érdemeltek ki.

Gregor Bernadett


