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Magyar Kultúra Napja

Erre a jeles és szép ünnepre, január 20-ára hívta a falu 
népét a Juhász Jácint Művelődési Ház. Dugig megtelt 
az iskola tornaterme, ami talán annak is köszönhető, 
hogy Juhász Jácint fiain és unokáján kívül két remek 
művész énekelt és szavalt izgalmas, és ritkán hallható 
dalokat, verseket, s kettejük közül az egyik, Kautzky 
Armand ráadásul egykor Mogyoród lakója volt. Persze 
hasonlóan erős tapssal jutalmazta a közönség Udvar-
helyi Boglárka énekművészt is. Az elhangzott művek 
közül emlékezetes maradt több Wass Albert, Ady 
Endre, József Attila és Petőfi Sándor alkotás. Továbbá 
nem maradt el a megemlékezés Juhász Jácintról sem.

Különleges meglepetést is tartogattak a rendezők, sőt 
nem csak a nézők, hanem elsősorban Marosán Lász-
ló igazgató úr számára, akinek fogalma sem volt róla, 
hogy őt köszöntik majd föl az ilyenkor esedékes Ju-
hász Jácint Díjjal munkatársai, Herman Katica vezér-
letével. A titokba egyedül Juhász Jácint fiait avatták 
be, ők szólították a színpadra Marosán Lászlót kitörő 
taps közepette. Igazgató úr először nem is értette mi 
történik körülötte, majd a meghatottságtól – tőle szo-
katlanul – alig tudott megszólalni, de végül kivágta 
magát, s ura lett a helyzetnek, s fogadta a kitüntetet-
nek járó díj mellett a Nyugdíjas Klub által készített, a 
klubtagok arcképeit tartalmazó művészi kivitelű, kere-
tes emléklapot, s a fényesen sziporkázó tortát. Mind-
ezt a harsányan kacagó népes közönség vidám tapsa és 
elismerése kísérte. 
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Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját

a Magyar Zászló és Címer Napja

az 1074-es Mogyoródi Csata
és az 1848-as Forradalom és Szabadságharc

emlékére rendezett ünnepi megemlékezésre

2019. március 14. csütörtök 17.30
helyszín: Grosics Gyula Sportcsarnok

2146 Mogyoród, Iskola utca 5.

ünnepi köszöntõt mond: Paulovics Géza polgármester

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉGÉRT KITÜNTETÕ CÍM

közremûködõk: 

Jakab Mihály Népdalkör, Karikás Néptánccsoport, 
Mogyoródi Sándor-huszárok, Szent László Általános Iskola, 

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda, 
Önkormányzati Óvoda, Kékpántlika Táncegyüttes

átadása, várományosa: a Községünkért Mogyoródért Alapítvány

MOGYORÓD IFJÚ SPORTOLÓINAK DÍJAZÁSA
várományosai: Szabó Bence, Nagy Mira

TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA
Santa Lucia di Piave településsel

HORNYÁK GÁBOR HAGYOMÁNYÕRZÕ HUSZÁR EZREDES

A rokonok megemlékezése Juhász Jácintról
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Képviselő-testületi ülés
2019. 01. 30.

Az ülésen a szokott forgatókönyv szerint először elfogadták a napirendet, majd meghallgatták és jóváhagyták a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót, illetve néhánynál módosították a 
határidőt. Ezt követően polgármester úr tájékoztatta a képviselőket a két ülés közti időszakban történt jelentő-
sebb fejleményekről, melyet az alábbiakban közlünk is.

tájéKoztató a Két ülés Közötti foNtosabb eseMéNyeKről

Turisztikai Kft
• 2018. december 22. napján rendben lezajlott a Min-
denki Karácsonya rendezvény. A Mogyoród Turiszti-
kai Kft az elszámolást és a beszámolót a februári ülésre 
terjeszti majd be. 
• 2018. január 09. napjával, a heti egy alkalommal 
útjára indított kézműves foglalkozások népszerűek a 
Faluházban, melyet a Turisztikai Kft szervez egy kéz-
műves foglalkoztató közreműködésével. 
Igazgatás:
• A március 14-én átadásra kerülő Mogyoród Nagy-
községért Kitüntető cím adományozására mind a kul-
turális, mind a szervezési előkészületek folyamatban 
vannak.
• Bursa Hungarica pályázat bírálati listáját megküld-
ték az EMMI-nek, ahol azt befogadták. Az ösztöndí-
jak utalása folyamatban van.
Műszaki ügyek, településüzemeltetés
• A régi Egészségház felújítása kapcsán a lépcsőt fagy-
kár érte, a pótmunkáról kell döntenie a testületnek, 
addig nem lehet tovább folytatni az építkezést. 
• A csapadékvíz pályázatot 2019. január 23. napján 

benyújtották, (A pályázati lehetőséget a megnyitástól 
számítva másnap délben már le is zártak). 
• Az Evangélikus temetőügyében a szerződés és az 
egyéb dokumentumok aláíratása az egyik fél külföl-
dön tartózkodása miatt még nem záródott le.
• A bölcsődei pályázati anyag benyújtásához szükséges 
engedélyek beszerzése zajlik.
• A síkosság mentesítés, só beszerzés folyamatos.
• A régi orvosi rendelőben a gázóra leszereltetését, a 
nyomás szabályzó kisebbre cserélését intézik és egyez-
tetnek a Magáz Kft-vel.
• A Hivatalban az időközben észlelt beázások miatti 
javíttatás történik.
• Hangya építkezés során keletkezett hulladék elszál-
líttatása folyik.
• Intézmények számára a villamos áram beszerzése és a 
Pedagógia Szakszolgálat szerződésének rendezése zajlik
Pénzügy
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 
2019.01.30-án 344.322.350 forint, (2018.12.14-én 
373.899.786 forint volt). 

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

NapireNDeK
A Képviselő testület 2019. évi 
munkaterve
A testület elfogadta a 2019. évi 
munkatervét. 

Az Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetési rendelettervezet I. olva-
satának tárgyalása
A képviselő-testülete megszavazta 
Paulovics Géza 2019-re vonatkozó 
költségvetési rendelettervezetének 
több helyen módosított első válto-
zatát az alábbiak szerint 
6/2. sz. tábla

- Csapadékvíz-elvezetés létesít-
ményeinek fejlesztése önrésze: 
13.000.000 Ft
- Régi orvosi rendelő felújítás:   
3.500.000 Ft
- Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési 
célú pályázatokhoz: 2.500.000 Ft
- Tájékoztató táblák - Önkormány-
zat intézményei: 1.000.000 Ft
- Új Művelődési Ház építése: 
180.000.000 Ft
6/3. sz. tábla
- Czeller ház bontása, tereprende-
zés: 15 000 000 Ft

- a Hangya épületének felújítása: 
15 000 000 Ft
- Titkársági nyomtató beszerzés: 
2.540 000 Ft
- Dózsa György út 21. orvosi rende-
lő kazánház felújítása: 3 000 000 Ft
- Mogyoródi Pillangós Óvoda - 
Pergola elbontása, térburkolat: 
3.075 940 Ft
- Mogyoródi Pillangós Óvoda - dol-
gozói parkoló térközése: 1 841 500 Ft
- Református temető megközelítését 
biztosító út vásárlása: 3 810 000 Ft
- Törő kalapács: 220 000 Ft

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződéskötés 
dátuma

Szerződés 
ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Belügyminisztérium
téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesülők támogatása 2018.12.03 1 308 000 Ft támogató okirat

Erste Bank Zrt.
Szent László Hét rendezvényének 
támogatása 2018.12.10 250 000 Ft

közérdekű 
kötelezettségvállalásról 
szóló megállapodás

Szőke és Társa Kft.
Vörösmarty, Borvirág, Bocskai utca 
útfelújítás tervezési munkái 2018.12.11 3 302 000 Ft tervezési szerződés 

Varga Krisztina
védőnői rendelőben takarítási 
munkák elvégzése 2018.12.03 30 000 Ft megbízási szerződés

Magenta Trade Kft.

Épített örökségünk c. kiadvány 
(Mogyoródi Értéktár Bizottság 
kiadványa) 2018.12.11 180 000 Ft megrendelési szerződés

Bereczki László e.v

30-206/2018.számú megbízási 
szerződés módosítása 
(PM_EUALAPELLATAS 2017/23 
és PM_ONKORMUT 2018/55) 2018.12.19

eredeti szerződés 
szerint 

megbízási szerződés 
módosítása

Mogyoródi Turisztikai Kft.
HÉV állomáson buszmegállóba 
épített  buszváró átadás-átvétele 2018.12.19

értéke (895 765.-
Ft)

átadás-átvételi 
megállapodás

Marsalné Kovács Judit ev. főépítészi feladatok ellátása 2018.12.19
300 000 Ft megbízási szerződés

Ceglédi Tankerületi 
Központ és Mogyoród 
Nonprofit Kft.

Gödöllői út 17.szám alatti ingatlan 
üzemeltetési költségeinek 
megosztása (1.számú szerződés 
módosítás) 2018.12.19

közüzemi költség 
megoszlás 
szerződés szerint

megállapodás 1.számú 
módosítása

Salik Ádám egyéni 
vállalkozó 

Dózsa Gy. út 21. szám alatti 
fogorvosi rendelőhöz tartozó 
fogorvosi röntgen sugárvédelmi 
engedélyeztetés lefolytatása, 
engedélyeztetés dokumentáció 
összeállítása 2018.12.20 90 000 Ft vállalkozási szerződés 

Római Katolikus 
Egyházközség

Szent Mihály Plébániatemplom 
tetőfelújítására támogatás nyújtása 2018.12.17 20 000 000 Ft támogatási szerződés 

Nexu Számítógép Grafikai 
és Építészeti Bt.

Czeller ház bontási 
tervdokumentáció és tervezői 
költségvetés elkészítése 2018.12.19 180 000 Ft tervezési szerződés 

Sona Hűsítő Kft.
Dózsa György út 25. sz. alatti 
épületbe klíma felszerelése 2018.12.18 469 087 Ft vállalkozási szerződés 

Szőke és Társa Kft.

PM_ONKORMUT_2018/55 
azonosító számú projektben ( 
településközponti útfelújítás) 
műszaki menedzsment és műszaki 
ellenőri teendők ellátása 2018.12.12 1 879 600 Ft vállalkozói szerződés

Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság 

haszonkölcsönszerződés 
megszűntetése (Huszár Lovas 
szobor visszaadása) 2018.11.23 0 Ft

haszonkölcsön 
szerződés 
megszűntetése 

Telenor Zrt.
1577/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
(2018.09.01-2018.12.31-ig) 2018.10.15 953 977 Ft bérleti szerződés

Mikro-M Bt.

főépítészi feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződés 
megszűntetése 2018.12.19 0 Ft

szerződés 
megszűntetése

Modulárt Tervező és 
Kivitelező Kft.

PM_BÖLCSÖDEFEJLESZTÉS_20
18 pályázathoz  tervdokumentáció 
elkészítése (új bölcsöde épület) 2018.12.19 13 690 600 Ft tervezési szerződés 

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződéskötés 
dátuma

Szerződés 
ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Salik Ádám egyéni 
vállalkozó 

Dózsa Gy. út 21. szám alatti 
fogorvosi rendelőhöz tartozó 
fogorvosi röntgen sugárvédelmi 
engedélyeztetés lefolytatása, 
engedélyeztetés dokumentáció 
összeállítása 2018.12.20 90 000 Ft vállalkozási szerződés 

Római Katolikus 
Egyházközség

Szent Mihály Plébániatemplom 
tetőfelújítására támogatás nyújtása 2018.12.17 20 000 000 Ft támogatási szerződés 

Nexu Számítógép Grafikai 
és Építészeti Bt.

Czeller ház bontási 
tervdokumentáció és tervezői 
költségvetés elkészítése 2018.12.19 180 000 Ft tervezési szerződés 

Sona Hűsítő Kft.
Dózsa György út 25. sz. alatti 
épületbe klíma felszerelése 2018.12.18 469 087 Ft vállalkozási szerződés 

Szőke és Társa Kft.

PM_ONKORMUT_2018/55 
azonosító számú projektben ( 
településközponti útfelújítás) 
műszaki menedzsment és műszaki 
ellenőri teendők ellátása 2018.12.12 1 879 600 Ft vállalkozói szerződés

Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság 

haszonkölcsönszerződés 
megszűntetése (Huszár Lovas 
szobor visszaadása) 2018.11.23 0 Ft

haszonkölcsön 
szerződés 
megszűntetése 

Telenor Zrt.
1577/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
(2018.09.01-2018.12.31-ig) 2018.10.15 953 977 Ft bérleti szerződés

Mikro-M Bt.

főépítészi feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződés 
megszűntetése 2018.12.19 0 Ft

szerződés 
megszűntetése

Modulárt Tervező és 
Kivitelező Kft.

PM_BÖLCSÖDEFEJLESZTÉS_20
18 pályázathoz  tervdokumentáció 
elkészítése (új bölcsöde épület) 2018.12.19 13 690 600 Ft tervezési szerződés 

GNAT Ipari és 
Kereskedelmi Kft. 0219/43 hrsz-ú ingatlan adás-vétele 2019.01.17 2 500 000 Ft

kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés

Telenor Zrt. 1577/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 2018.10.15 6 000 000 Ft bérleti szerződés 

Aqua-eco Kft.

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 
pályázathoz tervkorszerűsítési 
munkák elvégzése 2019.01.21 508 000 Ft tervezési szerződés 

Verena'03 Kft.
GPRS szerver használati díj éves 
előfizetés (fogászati rendelő) 2019.01.04

nettó 9000 Ft + 
Áfa/év szolgáltatási szerződés 

O-PMM Projekt és 
Marketing Menedzsment 
Kft.

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 
pályázathoz szakértői, 
szaktanácsadói feladatok biztosítása  2019.01.21 750 000 Ft + Áfa vállalkozási szerződés

Fekete Acél Kft.

Szent László Tanösvény építési 
feladatai során műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 2019.01.21 1 854 200 Ft

műszaki ellenőrzésre 
irányuló megbízási 
szerződés 

Mádai Barna fogászati bútor adás-vétele 2019.01.22
10 000 Ft

adásételi szerződés
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- Levegő kompresszor: 155 000 Ft
- Lombszívó: 150 000 Ft
- Mosó - Szárító gép (OJSC): 170 000 Ft
- Fűkasza (2db): 490 000 Ft
- Temető bejáró burkolat javítása:    
1 850 000 Ft
- Iskola kerítés és kapu: 1 250 000 Ft
- Fűnyíró a Gesztenyés Óvodába:    
150 000 Ft
- Mosogatógép beszerzés: 1 116 000 Ft
- Új Egészségház építése PMA-
LAPEUELLATAS: 25.000.000 Ft
- Zsámoly + tartó: 180 000 Ft-tal

A 2019. évi átmeneti gazdálko-
dásról szóló önkormányzati ren-
delet módosítása
A testület elfogadta a módosítást. 

Rendeletalkotás az önkormányza-
ti lakások bérleti díjáról
A testület elfogadta a módosítást, 
mely szerint az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások esetében a 
bérleti díj 600 forint/m2/hó.

Mádai Sándor, Dr. Hézinger La-
jos és Dr. Fekete Ildikó szerződésé-
nek módosítása
A testület megszavazta Mádai Sán-
dor fogtechnikus, Dr. Hézinger 
Lajos háziorvos és Dr. Fekete Il-
dikó háziorvos valamint Mogyo-
ród Nagyközség Önkormányzata 
közötti feladatellátási szerződések 
módosítását és felhatalmazták a 
polgármestert a szerződésmódosí-
tások Önkormányzat nevében tör-
ténő aláírására.

Településrendezési eszközök eseti 
módosítása
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy önálló képviselői indítványra 
az Lke-9 építési övezetben a legki-
sebb kialakítható telekméret 700 
m2 lehet, mely beépült az egysé-
ges szerkezetbe foglalt Mogyoród 
Nagyközség Településszerkezeti 
Tervébe. Felkérték a polgármestert 
az egységes szerkezetű dokumen-
tum közzétételére.

Ingatlanok övezeti átsorolására, 
a hozzájárulás csökkentésére irá-
nyuló kérelem

A testület a fejlesztési hozzájárulás 
csökkentésére irányuló kérelmet 
elutasította, s a 0114/31 hrsz. és 
a 0114/39 hrsz. alatti ingatlanok-
ra vonatkozó településrendezési 
szerződést felbontja a szerződésben 
foglaltak nem teljesítése miatt.

A Mogyoródi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodás fe-
lülvizsgálata
A testület az együttműködési meg-
állapodást felülvizsgálta és nem 
módosított rajta.

A Mogyoródi Települési Értéktár 
Bizottság 2018. évről szóló beszá-
molója és a 2019. évi pénzügyi és 
programterve
A testület az Értéktár Bizottság 
2018. évi munkájáról szóló be-
számolóját, valamint a 2019. évi 
program és pénzügyi tervét megis-
merte és jóváhagyja.

Döntés az IRU-490 forgalmi 
rendszámú, Opel Astra típusú 
gépjármű értékesítése tárgyában
A testület döntött a gépjármű hir-
detmény útján történő - az önkor-
mányzat honlapján is feltüntetve 
– értékesítéséről. Amennyiben a 
beérkező vételi árajánlatok egyike 
sem haladja meg a 35.000.-Ft-ot, 
abban az esetben a már létező vételi 
ajánlatot elfogadva 35.000.-Ft-ért 
értékesítik a kocsit.

A VEKOP pályázati projekthez 
kapcsolódó „Projekt supervisor” 
Ré-Office Bt szerződésének meg-
hosszabbítása 
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a „Projekt supervisori” fel-
adatok ellátására a korábbi szer-
ződésben foglaltak szerint ismét 
szerződést köt a Ré-Office Bt-vel 
2019. január 01. napjától 2020. 
február 28. napjáig, 100.000 Ft + 
0 áfa/hó összegben,

Dobsa Sándor Közbeszerzési Ta-
nácsadóval történő megállapodás
Dobsa Bt. és Mogyoród Önkor-
mányzata közötti közbeszerzési 

szakfeladatok ellátására vonatkozó 
megállapodás szerint  a támoga-
tásból megvalósuló projektek ese-
tében a közbeszerzési eljárás(ok) 
előkészítésének és lebonyolításá-
nak megbízási díját az alábbiak 
szerint határozta meg a testület: a 
beruházás becsült nettó értékének 
0,6%-a, de minimum 370.000 Ft 
eljárásonként. 

A Modulárt Tervező és Kivitelező 
Kft-vel fennálló tervezői szerződés 
közös megegyezéssel történő meg-
szűntetése
A testület úgy döntött, hogy a Mo-
dulárt Tervező és Kivitelező Kft-vel 
2018. június 27. napján kötött ter-
vezési szerződését a II. ütemre vonat-
kozóan közös megegyezéssel meg-
szünteti 2019. január 31. napjával. 

Beszámoló a Közösségi Ház és Lá-
togatóközpont tervezőinek koor-
dinálásáról
A testület úgy döntött, hogy a 1114 
hrsz-ú ingatlanra építendő Szent 
László Emlékhely és Látogatóköz-
pont tekintetében a „telekhatáros” 
verzió megépítését választja. Fel-
hatalmazták a polgármestert, hogy 
a képviselő-testület ezen döntését 
jelezze a Kaszkád Építészstúdió Kft. 
és a konzorciumvezető Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség felé, a szüksé-
ges építési közbeszerzési eljárást pe-
dig ennek megfelelően írja ki. 
Továbbá felhatalmazták a polgár-
mestert, hogy tájékoztassa az új 
művelődési ház ötletpályázatának 
győztesét a 1114 hrsz-re építendő 
Szent László Emlékhely és Látoga-
tóközponttal kapcsolatos döntésről.

Az új Művelődési Ház tervezése
A döntés szerint az új Művelődési 
Ház tervezéséhez 5 tervezőt kérnek 
föl vázlatok készítésére a helyszín, a 
Látogató Központ tervei, és a kép-
viselő-testület elvárásainak megfe-
lelő helyiségigény meghatározásá-
val. A beérkező munkákat legalább 
három főből álló tervzsűri érté-
kelné, amelynek tagjaira a bizott-
sági elnökök, a polgármester, az 
alpolgármester, és a főépítész tesz 

javaslatot. A beérkezett munkák 
zsűri által megállapított sorrendjét 
figyelembe véve sikerdíjban része-
sülnek, az alábbiak szerint:
I. helyezett  800 eFt
II. helyezett  400 eFt
III. helyezett  300 eFt
Felkérték a polgármestert és az al-
polgármestert, hogy tervezőket ke-
ressék meg és kérjék fel az ötletváz-
latok 2019. február 27-ig történő 
elkészítésére. Továbbá felkérték a 
polgármestert, hogy a tervzsűri fel-
állításáról gondoskodjon.

A 0183/14, 0183/5,0183/17 és 
0183/18 hrsz-ú ingatlanok belte-
rületbe vonása
A testület hozzájárult a jelzett (ösz-
szesen 2253 nm területű), kül-
területi ingatlanok belterületbe 
csatlakozáshoz. A fizetendő köz-
ség-fejlesztési hozzájárulás mérté-
két 2000-Ft/m2-ben határozták 
meg, melyet a kérelmezőnek egy 
összegben kell megfizetnie. Az Ön-
kormányzat az ajánlattételi kötött-
ségét az értesítés átvételről számítva 
30 napig tartja fenn.

Községfejlesztési hozzájárulás 
mérséklése iránti kérelmek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a tulajdonosok kérelmét el-
utasítja és továbbra is az eredeti 
feltételekkel tudja a belterületbe 
vonást elfogadni.

Belterületbe vonási kérelem
A testület a 3039 hrsz.-ú 780 nm 
területű zártkerti ingatlan belte-
rületbe csatolásához hozzájárult. 
A fizetendő község-fejlesztési hoz-
zájárulás mértékét 2000-Ft/m2-
ben határozták meg, annak egy 
összegben történő megfizetésével. 
Az Önkormányzat az ajánlattételi 
kötöttségét az értesítés átvételről 
számítva 30 napig tartja fenn.

Szent László Általános Iskola lépcső 
elbontásához utólagos hozzájárulás
A képviselő-testület utólagosan 
hozzájárult a Szent László Általános 
Iskola „toronyszobájában” (erede-
tileg könyvtárnak épült helyiség) 

lévő lépcső elbontásához. Felkérték 
a polgármestert, hogy az ügyvédi 
irodával készíttessen szerződés-ter-
vezetet a Dunakeszi Tankerületi 
Központ tankerületi igazgatója által 
vállalt kötelezettség teljesülésére vo-
natkozóan, amelyet egyeztetést kö-
vetően terjesszen a képviselő-testü-
let elé, annak elfogadása érdekében. 
Továbbá felkérték a polgármestert, 
hogy a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont vezetőjét hívja fel a törvény-
ben és a vagyonkezelési szerződés-
ben foglaltak jövőbeli betartására, 
tekintettel arra, hogy rövid időn 
belül már a második alkalommal 
intézkedett a tulajdonossal történő 
előzetes egyeztetés vagy hozzájáru-
lása nélkül.

Önkormányzati ingatlan (Temető 
u. 12. 97/1 hrsz.) értékesítése
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Temető utca 12., 97/1 
hrsz-ú, 578 m2 nagyságú, 1/1 tu-
lajdoni hányadú önkormányzati , 
belterületi, „kivett lakóház udvar” 
megjelölésű ingatlant értékesíti a 
jelentkezett vevő részére, az érték-
becslésében meghatározott vétel-
áron, azaz 8.700.000,- Ft-ért. A 
vételár kifizetése az alábbiak szerint 
történik: 10 % foglaló az adásvé-
teli szerződés aláírásakor, a további 
összeg 5 egyenlő havi részletben 
minden hónap 10. napjáig. Az 
Önkormányzat a vételár teljes ki-
egyenlítéséig a tulajdonjog-fenn-
tartásával él. Az ajánlattételi kö-
töttségét az Önkormányzat 30 
napig tartja fenn. Felhatalmazták a 
Polgármestert az adásvételi szerző-
dés aláírására és a szükséges jognyi-
latkozatok megtételére. 

A Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 2018. évi munkájáról 
szóló beszámoló
A testület elfogadta a GTB 2018. évi 
munkájáról szóló szóbeli beszámolót.

Beszámoló az OKSB 2018. évben 
végzett munkájáról
A testület elfogadta az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló az ESZB 2018. évben 
végzett munkájáról
A testület elfogadta az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót.

A Juhász Jácint Művelődési 
Ház-Könyvtár 2018. évi munká-
járól szóló beszámolója és a 2019. 
évi munkaterve
Az előző évről szóló beszámolót és 
a 2019. évi munkatervet elfogadták.

Mogyoród Alkotmány utca, Borsó 
utca, Borvirág utca és Erzsébet ki-
rályné út közterület elnevezésének 
módosítása
Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az Alkotmány utca, Borsó 
utca, Borvirág utca és Erzsébet ki-
rályné út közterületek elnevezését, 
az alábbiak szerint módosítja:
• A közterület jelenlegi neve: Al-
kotmány utca, közterület helyrajzi 
száma: 744/1, az új elnevezés: Al-
kotmány út
• A közterület jelenlegi neve: Bor-
só utca , közterület helyrajzi száma: 
2344/3, 4287, 4289, 4283, 2347/2, 
2346/2, 2348/2, 4442, 2360/2, 
2362/1, 2369/1, 2471/1, 2472/1, 
2475/1, 2476/1, 4341, 2442/3, 
2487/1, 2444/1, 2445/1, 2446/1, 
2450/1, 2500/3, 2453/1, 2454/1, 
2457/1, 2512/1, 2462/4, 4454, 4316, 
4444, 4416, 4306, 4407, 4411, 4446 
és 4415, az új elnevezés: Borsó út
• A közterület jelenlegi neve: Bor-
virág utca, közterület helyrajzi szá-
ma: 4308, 4413, 2344/1, 4428, 
873/3, 2318/1, 2319/1, 4285, 
2457/3, 2462/1, 1568 és 4286, az 
új elnevezés: Borvirág út
• A közterület jelenlegi neve: Erzsé-
bet királyné út, közterület helyrajzi 
száma: 1590/33, az új elnevezés: 
Erzsébet királyné útja

Dr. Szilágyi Emese fogorvos (Bá-
bel-Dent Kft.) kérelme
A testület jóváhagyta a szerződés 
egy pontjának módosítását.

2018/2019 évi téli rezsicsökkentés
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Magyarország Kormányának  
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1602/2018. (XI. 27.) határozata 
és a Mogyoróddal részére kiadott 
BMÖFG/69-79/2018 számú Tá-
mogatói Okirat rendelkezéseinek 
megfelelően, az érintett mogyoró-
di lakosság tüzelőanyag természet-

beni támogatásának céljából a fóti 
Hotorán Tüzéppel köt szerződést. 
Felkérték a polgármestert, hogy az 
önkormányzat jogi képviselője út-
ján előkészített vállalkozási szerző-
dést írja alá.

VEKOP pályázat – „Konzorciu-
mi együttműködési megállapodás 
3. számú módosítása”
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 16/2019. (I.23.) Kt. számú 
határozatát továbbra is fenntartja.

tájéKoztatás a téli rezsiCsöKKeNtséről és aNNaK 
felHaszNálásáról MogyoróDoN

Magyarország Kormánya a 1602/2018. (XI. 27.) 
Korm. határozat, és Mogyoróddal kötött Támogatói 
Okirat alapján úgy döntött, hogy a téli rezsicsökken-
tésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat 
egyszeri, vissza nem térítendő 12.000 Ft-os természet-
beni támogatásban részesíti. 
A tüzelőanyag-juttatás 1.308.000 Ft-ot támogatást je-
lent Mogyoródnak, és mind a 109 háztartás megkap-
ja a 12.000,-Ft értékű tüzelőanyagot, aki határidőre 
(2018. október. 15.) leadta az igényét a Polgármes-
teri Hivatalban. A Kormány rendelkezése alapján a 
12.000 Ft összegű támogatást pénzben kifizetni nem 
lehet, azt csak természetbeni juttatásként (tüzelőfa, 
palackos gáz, brikett, szén) lehet kiutalni. A 12.000 Ft 
értékű tüzelőanyag háztartásba történő eljuttatásá-
nak, szállításának költségei a támogatásban része-
sülő háztartást terhelik.
Mivel a tüzelőanyag-kiosztására közelebbi telephellyel 
rendelkező cég nem jelentkezett, annak érdekében, hogy 

a lakosság a lehető legkisebb szállítási költséggel tudja a 
saját háztartásába szállítani a tüzelőanyagot, Mogyoród 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a fóti Hotorán Tü-
zép (2151 Fót, Németh Kálmán út 68-70.) segítségével 
biztosítja a 12.000 Ft-os támogatás kiosztását.
A 12.000,-Ft értékű tüzelőanyag-utalványt a jogosult 
kérelmezők 2019. február 11-től vehetik át a Mogyo-
ródi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján ügyfélfogadási időben: Hétfőn: 8-18 óráig, 
Szerdán: 13-16 óráig. 
Az utalvány beváltási helye: fóti Hotorán Tüzép 
2151 Fót, Németh Kálmán út 68-70. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig 07:00-tól 16:00-ig, áprilistól 
szombatonként is 07-13:00 óra között. Telefon-
szám: 06-27-358-929.
Az utalvány végső felhasználási határideje: 2019. 
december 15! Ezen határidő után a Mogyoródi Pol-
gármesteri Hivatal által kiadott tüzelőanyag-utalvá-
nyokat nem lehet beváltani!

Paulovics Géza polgármester

fáK összeírása

Tisztelt Mogyoródi Lakosok! Tisztelt Tulajdonosok!
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete célul tűzte ki, hogy a Mogyoródon található közterü-
leti fás szárú növények (cserjék, fák) adatairól nyilvántartást készíttet, amely segítheti a jövőbeni zöldterületek és a 
közterületek tervezett módon történő fejlesztését, karbantartását. Ennek keretében lehetőség van a tulajdonos kez-
deményezésére a magáningatlanon található kora, fajtája miatt jelentősebb cserjék, fák nyilvántartásba vételére is.
A cél elérése érdekében kérem Önöket, hogy az ingatlanaik előtti közterületen található vagy az ingatlanán 
található cserjék, fák alábbi adatait küldjék meg a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalnak levélben vagy a mo-
gyorod@mogyorod.hu e-mail címre. Az adatok összegyűjtésével segíthetik településünk adatainak gyarapítását, a 
környezeti állapot fejlesztését!
Azon személyek, akik maguk (vagy hozzátartozójuk) által a közterületre ültettek cserje vagy fa jövőbeni sorsáról is 
rendelkezni kívának, azok a növények adatain felül a nevük, címük és elérhetőségi adatuk megadásával, valamint 
az adataik megjelölt célra történő kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozataikat is szíveskedjenek benyújtani.
A nyilvántartáshoz benyújtandó adatok
1. Fa, cserje helye: 2146 Mogyoród, ………………  utca/út/tér/park ……….. szám alatt/előtt/mellett (ha 
ismert a GPS koordinátája: x: …., y: z: ….), A fa, cserje helyéül szolgáló ingatlan tulajdonosa: önkormányzat/
állam/ egyéb: …………………………………………
2. Fajta: …………................. , Törzs kerülete 1 méter magasságban: …. cm, Magasság: …. cm, Kor: ….,  
Ültetés ideje: …… Egyéb jellegzetességei: …………………………………………………, 
3. Állapot: egészséges/kezelést igényel/kivágást igényel, 
Kezelés/Kivágás indoka: …………………………………………………………….., 
Fénykép 

Köszönettel:  Paulovics Géza polgármester

falugazDász 
MogyoróDoN

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy februártól heti egy alkalommal ismét 
lesz a településen falugazdász, aki a helyi ag-
rárkamarai tagoknak, gazdálkodóknak ren-
delkezésére tud állni és segítséget tud nyújtani 
ügyeik intézésében. 

Az ügyfélfogadás helye, időpontja: 
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Iroda, minden pénteken 08 és 11 
óra között (előre egyeztetett időpontban). 
Időpontot egyeztetni Kurucz István falugaz-
dásznál lehet a 06/20-288-7400 telefonszá-
mon, vagy a kurucz.istvan2@nak.hu e-mail 
címen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatal egyéb 
szervezeti egységeiben ezen időpontban az 
ügyfélfogadás szünetel!

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

változás a fogorvosi 
reNDelésbeN

A fogászat helye: 
Dózsa György út 21.
Telefon: 28-741-887

Rendelési idő:
1. számú körzet: Dr. Nagy Dezső

rendelése: hétfő és szerda: 15.00 - 22.30

2.számú körzet (Dr. Szilágyi Emese helyett): 
 Dr. Kelemen Réka 

rendelése: hétfő: 07.00 – 13.00, 
csütörtök: 07.00 -13.00

Dr. Radácsi Pál 
rendelése: hétfő: 14.00 -20.00

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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Régóta várt ingatlanfejlesztés a láthatáron!

MegMozDul a róDi vágás!

Az örvendetes hírről Trabalka Szilviát, a Ródi Polgári Jogi Társaság szóvivőjét kérdeztük.

Mit tudhatunk a kezdeményezés megindulásáról?
Több mint egy évtizedes tetszhalott állapotból ébrede-
zik, kel életre a Ródi területfejlesztése. Minden korábbi 
kísérlet kudarcba fulladt, de a jelenlegi képviselő-tes-
tület láthatóan elszánta magát, hogy a tulajdonosok 
ebbéli igyekezetét támogassa. Már csak azért is teszi 
ezt, mert a Ródiban önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok is vannak. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy 
az ingatlanai értékesebbé váljanak, s a tulajdonosokon 
túl, a falunak is előrelépést jelent, ha ez a 42 hektáros, 
eddig jószerivel kihasználatlan terület rendezetté válik. 
Különösebb jogi akadálya nincs a fejlesztésnek, mivel 
Ródi a község Településszerkezeti tervében régóta sze-
repel a fejlesztendő területek jegyzékében.

Az egész Ródi területről szó van?
Nem! Belátták a tulajdonosok, hogy egyben, a Ródi 
teljes területét képtelenség fejleszteni, az egészet egy 
tagban belterületbe vonatni, hiszen a sok tulajdonos 
nem tud mind együttműködni. Elég egy örökösödési 
ügy, egy külföldre került tulajdonos, stb. és máris hi-
ányzik az együttes akarat. 
Mára viszont sikerült egy valamivel több, mint 5 hek-
táros, egybefüggő részt kijelölni, ahol a tulajdonosok 
szándéka azonos, és vállalták a fejlesztéssel rájuk háru-
ló költségeket. 2017. végén ügyvédi közreműködéssel 
létrehoztunk egy polgárjogi társaságot, bankszámlát 
nyitottunk, és van elérhetőségi címünk is. 

Mekkora költséget, befektetést igényel az a fejlesztés?
A művelésből történő kivonásig a költségek kb. 70 
Ft/m2-t jelentettek. Következik a művelésből történő 
kivonás, amelynek költségét hasonlóan ki-ki a maga 
területének arányában fizeti. Ezt követi a földjáradék 
megfizetése és a közművesítés költsége (nagyságrendi-
leg 2-2,5 millió Ft telkenként). 

Mit tudhatunk a részletekről?
Az önkormányzat is érdekelt az ottani utak rendezésé-
ben, az útszabályozások megtörténtek, amihez a tulaj-
donosoknak kell a szükséges területet leadni. Ez után 
kezdődhet a parcellázás. Az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok mellett 20 magánszemélyt érint ez a fej-
lesztés. Nagyjából mindenki ott kapja meg a telkét, 
ahol eredetileg is volt a földje. A telkek mérete 700 
m2-től 1200 m2-ig terjed.
Közmű itt még nincs. A közművek kiépítésének költ-
sége a tulajdonosokra hárul. A víz és a villany az első 
lépés, a gáz bevezetését még fontolgatják az emberek. 
A csatornázásról pedig még nincs döntés, de az is 

megoldható. Valóban jelen-
tős anyagi teher a telkek ki-
vonatása, a közművesítés és 
az egyéb költségek kifizetése 
a tulajdonosok részéről, ez 
azonban egy beruházás, ami-
nek a fejében, az ingatlanok 
jóval értékesebbé válnak. Je-
lenleg Mogyoródon általá-
ban szántót 1500 - 2500 Ft/
m2 közötti áron lehet vásá-
rolni, ugyan ez kivett terület 
esetén már cc. 5000 Ft/m2. Egy közművesített, belte-
rületi, építési telek piaci ára pedig ennek sokszorosa.

Ród melyik részén kezdődik a beruházás?
Ez a területegység a Somlyóhegyi úttól a falu felé eső 
részt jelenti, pontosabban a Panoráma úttól a déli 
irányba lejtő telkekről van szó. A terület megközelí-
tése a Somlyóhegyi útról és a Hangulat utca felől le-
hetséges.

Lesz ennek folytatása is?
Ez a fejlesztés, gondolom, pezsdítően hathat más 
részeken is az ingatlanfejlesztésekre. Ha valamelyik 
terület összefüggő telkeinek tulajdonosai hasonlóan 
döntenek, ők is el tudnak indulni ebbe a hasznosí-
tási irányba. Mindez a tulajdonosokon múlik, az ön-
kormányzat szívesen enged szabad utat nekik. Azért 
hangsúlyozom az összefogást, mert egyedül, egy te-
lekkel ez szinte lehetetlen, hiszen például utakat kell 
létesítni, mert minden ingatlannak közúton megkö-
zelíthetőnek kell lennie.

újabb elisMerő szaKMai CíM a MogyoróDi pillaNgós 
óvoDáNaK és a geszteNyés tagóvoDáNaK

A mogyoródi óvodák-
ban mindig igyekeztek 
és igyekeznek a kor 
elvárásainak megfe-
lelő, magas szakmai 
színvonalú munkát vé-
gezni az ott dolgozók, 
tegyék azt bármely 
munkakörben, hiszen 
a sikerhez a közösség 
együttes pozitív hozzá-
állása szükséges.

Három évvel ezelőtt 
felismertük, hogy a 
fenntartható életre ne-
veléssel eddig is foglal-
koztunk, de ezt tegyük 
tudatosabban, legyen 
a pedagógiai progra-
munk része, váljon 
elvárássá minden cso-
portban.
A természethez kap-
csolódó jeles napokról 
korábban is megem-
lékeztünk, az állatok 
szőrével, bőrével is-
merkedtünk az Álla-
tok Világnapján, vi-

rágot-fát ültettünk a Madarak és Fák Napján, vagy 
megvizsgáltuk a patak élővilágát a Víz Világnapján, 
stb. A szelektív hulladékgyűjtést is bevezettük, vigyáz-
tunk a természeti értékeinkre, többször próbálkoztunk 
tanösvény kialakításával, taposó út készült az egyik 
udvaron. A „tan-kertek”-ben gyógynövényeket, és ha-
szonnövényeket ültettünk, komposztáltunk, őriztük a 
helyi és országos néphagyomány értékeit. 
Ekkor pályáztunk először a Zöld Óvoda címért. 
Mindkét óvodánk el is nyerte azt, amelyről az okleve-
let 2015. decemberében kaptuk meg.

Ezek a tevékenységek tovább folytatódtak, sőt bekap-
csolódtunk a Madárbarát Óvoda programba is, így 
gondoskodva kertünk apró szárnyas lakóiról. Mára 
heteink biztos feladatává vált a „zöld” értékrend szem 
előtt tartása, melyeket a csoportnaplóinkban is rög-
zítünk. Minden csoportban van olyan pedagógus, 
aki legalább alapszintű képzésen vett részt néptáncos 
ismeretek megszerzéséért, hogy magabiztosan tudja 
közvetíteni azt az óvodásai felé. A település hagyo-
mányőrző programjainak továbbra is aktív részesei 

vagyunk, átadva ismereteinket a legfiatalabb korosz-
tálynak. Különösen fontos feladat ez a beköltözők 
egyre fokozódó számára való tekintettel, hogy ők is 
otthon érezzék magukat Mogyoródon, értsék és érték-
nek tekintsék a helyi szokásokat, kapcsolódjanak be 
azok ápolásába.
2018-ban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram-
jában a kormány által is nagyobb hangsúlyt kapott a 
természeti értékek védelme, és a nemzeti néphagyo-
mány őrzése. Számunkra ez nem jelentett többlet el-
várást, hiszen a mindennapjaink része volt eddig is. 

Ezért bátran pályáztunk a másodszori „Zöld Óvo-
da” cím elnyerésére, melyen mindkét óvodánk sike-
resen vette az akadályokat, így 2019. január 21-én 
átvehettük Budapesten a Mezőgazdasági Múzeum-
ban tartott szakmai napon az elismerő okleveleket. 
A pályázat elkészítésében köszönöm kollégáim aktív és 
konstruktív részvételét!

A következő három évben folytatjuk munkánkat a 
fenntarthatóság jegyében, majd a harmadik „Zöld 
Óvoda” cím elnyerése után szeretnénk „Örökös Zöld 
Óvoda”elismerésben részesülni, ez azonban már a 
hosszú távú feladataink és céljaink közé tartozik.

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

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 meghosszabbítva 

2019.február 28-ig!
A Realtherm Optimum fehér színű 

nyílászárókra érvényes!
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nevelés-oktatás
Körzeti bajNoK a MogyoróDi isKola KézilabDa Csapata!

Iskolánk III. korcsoportos (5-6 osztály) fiú kézilabda csapata január végén szép sikert ért el élete első meccsén. 
Két mérkőzésen, összesen tízgólos különbséggel legyőztük Gödöllő csapatát. 
Végig irányítottuk a meccset, a kezdeti bizonytalankodás után egyre inkább belelendültünk és így magabiztosan 
győztünk. Külön kiemelném Boros Bence és Kain Bence játékát. Boros úrfi az irányító posztján, de főleg kiváló át-
lövéseinek és kőkemény védekezésének köszönhetően döntően járult hozzá a győzelemhez. Mint Kain Bence, aki 
lefutásaival, szemet gyönyörködtető bevetődéseivel a csapat legeredményesebb játékosa lett. Jöhet a területi döntő!
A csapat tagjai: Szabó Ákos, Kain Bence, Gyurik Levente, Skok Balázs, Beik Péter, Romvári Tamás, Diaz 
Brendon, Almásy Flórián, Dráb Benedek, a mi Luink, Haller Ákos, Boros Bence.
Gratulálok nekik!

KZ
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hitélet
A következő igeszakasz volt az idei ökumenikus imatalálkozó mottója, amely a sokszoros kisebbségben élő 
indonéz keresztények által összeállított imaheti program meghatározó gondolata. 

 „az igazságra és CsaKis az igazságra töreKeDj…” 
(Mtörv/5Móz 16,18–20).

Falunkban január végén és február elején volt az itt élő Krisztus-hívő felekezetek a találkozója. A lelkipásztorok 
igehirdetéséből néhány gondolatot szeretnék megosztani.

Az első estén a Szent Mihály Főangyal Templom adott otthont - 
szép számú hívő részvételével – az imatalálkozónak, ahol a közös 
zsolozsma keretében Mezei Tibor református lelkész igehirdetésé-
ben hangsúlyozta, hogy a mottó: segélykiáltás a menny felé Isten-
hez és a világ keresztényeihez. Megmaradni krisztusi embernek 
egy sokféleképpen szétszabdalt és bűnökkel megterhelt világban, 
szinte lehetetlen. Ezért is van szüksége a keresztyén embernek és 
a közösségeknek az Úrral való kapcsolat megerősítésére és egy-
más felé a krisztusi szeretet erőteljes, másikat az Úrban elfogadó 
közösség megélésére. A zsoltáríró Isten két jellemzőjét emeli ki: 
Isten kegyelmes és irgalmas. Ennek megélésére és megtapasztalá-
sára van szüksége az embernek, hogy elismerje Ura előtt, hogy a 
bűn által legyőzött állapotban van. Így szüksége van az Isten ke-
gyelmére. Irgalmat akkor gyakorol az Isten, ha a legyőzött ember 
megvallja bűneit előtte. Ezzel a beismeréssel és a bűnbánattartás-
sal kérjük Urunkat a kegyelem és irgalom gyakorlására felettünk 
itt, a Kárpát-medencében és szerte a világban.

Az evangélikus testvéreknél Tóth József Miklós római katolikus plébános mondott homíliát.
Mi ma egy olyan korban élünk, amikor eléggé szkeptikusak vagyunk az igazsággal szemben. Az igazságot re-
latívnak állítjuk be, hangoztatva, hogy mi az én igazságom, amelyről azt tartjuk, hogy csak az lehet az igazság, 
amit mi annak gondolunk.

Emlékezzünk csak Pilátus szavaira, aki szintén a saját igazságát 
kereste. Emlékezzünk arra, amikor Jézus kinyilatkoztatja neki 
küldetése mély értelmét, Pilátus vállat vont és így szólt: „Mi az 
igazság?” Nem képes megérteni, hogy „az” Igazság előtte áll, nem 
képes felfedezni Jézusban az igazság arcát, amely Isten arca. Jé-
zus azonban éppen ez az Igazság, aki az idők teljességében „test-
té lett”. Eljött közénk, hogy megismerjük Őt. Az igazságot nem 
úgy fogjuk fel, mint egy dolgot, hanem az igazsággal találkozunk. 
Nem birtokoljuk, hanem egy Személyben találkozunk vele.
De ki ismerteti fel, hogy Jézus „az” igazság Szava, az Atyaisten 
egyszülött Fia? – tehetjük fel a kérdést. Csak a Szentlélek az, aki 
megismertetheti velünk az igazságot. Ő jön segítségünkre, aki 
mellettünk áll, hogy támaszunk legyen ebben a megismerési fo-
lyamatban. Azt mondom ma nektek, hogy minden nap imádkoz-
zatok a Szentlélekhez!
A Szentlélek, az Atya és a Fiú „lakást” vesznek bennünk: Istenben 
és Istenből élünk. De életünket valóban Isten hatja át? Mennyi 
mindent helyezünk Istennél előbbre?
Kedves Testvérek! Engedjük, hogy a Szentlélek világossága elárasz-

szon bennünket, hogy bevezessen minket Isten Igazságába, aki életünk egyetlen Ura. Itt és most tegyük fel 
magunknak a kérdést: valóban megtettük-e azt a lépést, hogy jobban megismerjük Krisztust és a hit igazságait, 
olvasva a Szentírást és elmélkedve róla, tanulmányozva az Egyház tanítását, és katolikusként a szentségekhez 
járulva? Azt is kérdezzük meg magunktól: milyen lépéseket teszünk ahhoz, hogy a hit irányítsa egész létünket? 
Tegyük fel magunknak a kérdést: nyitott vagyok-e a Szentlélek működésének, imádkozom-e hozzá, hogy vilá-

gosítson meg és tegyen fogékonyabbá Isten dolgai iránt? 
Gondoljunk Máriára, aki szívébe véste a hallottakat és 
„el-elgondolkodott rajtuk”. A hit szavainak és igazsága-
inak befogadása, a Szentlélek működésével valósul meg 
és növekszik. Ebben az értelemben tanulnunk kell Má-
riától, újból át kell élnünk igenjét, maradéktalan készsé-
gét arra, hogy befogadja Isten Fiát életébe. Merjük mi is 
befogadni Krisztust, hogy átalakítsa életünket! 
Nem szabad elfelejtenünk Jézus tanítását, aki így szól: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Igen, Ő az 
egyetlen Út, Ő az egyetlen Igazság, Ő az egyetlen Élet. 
Mindaz, ami rajta kívül van nem út, hanem zsákutca, 
nem igazság, hanem hamisság és nem élet, hanem halál.

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella lelkészasszony a református testvéreknél összegyűlt híveket gondolatban a Jeru-
zsálemi Templomba vitte a lombsátor ünnepére. A hét napon át tartó ünnepen a zsidó férfiak lombsátrakban 
laktak, emlékeztetve őket arra az időre, amikor atyáik otthontalanul vándoroltak a pusztában. A főpap veze-
tésével a nép levonult Siloám tavához, melyből vizet merítettek és hordták a templomba. Az oltárra állított 
hatalmas korsókat úgy teletöltötték vízzel, hogy túlcsordult és folyt a templom kövezetén, közben zsoltárokat 
énekeltek és emlékeztek arra, hogy Isten a pusztában vizet fakasztott. Ebben az ünneplésben hangzik fel Jézus 
kiáltása: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!” Az ünnep a fény-szertartással fejeződik be, melytől 
Jeruzsálem fényárban úszik. Több ezer liter olaj ég a gigantikus méretű mécses tartókban… és Jézus feltárja sze-
mélye titkát: „Én vagyok a világ világossága”. Aki követi, azé lesz az élet világossága. Ő a minden sötétség fölötti 
Úr, akinek fénye elvezet minket az örök 
világosságra. Valljuk meg, vágyódunk a 
fényre, a sötétségben félünk, szinte nem 
tudjuk elviselni, hihetetlenül kicsinek 
érezzük magunkat. Fény nélkül nincs 
élet. Jézus ismeri a kegyelemre-szorult-
ságunkat ezért magához hív a fényre 
és elűzi a félelmeinket. A fényre lépve 
megismerjük az igazságot, de csak mel-
lette és általa ismerjük meg igazán. A 
Szentlélek munkája által bővizű patak-
ként áradhat ránk Jézus áldása.
A Lombsátor ünnep az Isten erejének a 
kiáradásáról szól. Amikor Jézus közöt-
tünk van, mindig erről van szó. Gon-
doljunk az öt kenyérből és két halból 
jóllakatott tömegre. Jézus a bőség Iste-
ne! Fel sem tudjuk fogni, hogyan árad-
hat közöttünk az Ő fénye és igazsága. 
„Azért jöttem, hogy életük legyen és bő-
ségben legyen”. Ehhez képest mindig panaszkodunk, 
hogy kevesen vagyunk, mit is tudunk mi tenni? Hát ki 
kell tárnunk a szívünket az Ő csodái előtt!
Készen vagyunk erre?

Az imatalálkozón résztvevő testvérek nevében köszönöm, 
az Evangélikus Gyülekezet vendégszeretetét, amelyet a fe-
hér asztal körül, jó hangulatban, baráti beszélgetésben és 
nem utolsó sorban pompás házi sütemények kíséretében 
tudtunk megélni.

Varga A. Tné

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
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25 éves a laura viCuNa róMai KatoliKus óvoDa

Január 22-én ünnepelte óvodánk alapításának negyedszázados évfordulóját. Jubileumi szám a 25-ös, ezért 
igyekeztünk ehhez méltóvá tenni ezt a napot. Hálaadó szentmisével köszöntük meg az elmúlt 25 év minden 
örömét, nehézségét, kegyelmét. Szerény, de örömteli visszaemlékezésben lehetett része annak, aki a szentmise 
után bejött az oratóriumba. Emlékeket idéztünk fel, régi fényképek vetítésével, majd óvodánk nagycsoportosai 
vidám, táncos műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Teázás és pogácsázás közben, az egy nemzedéknyi idő 
élményei elevenedtek meg a kötetlen beszélgetésekben.
Óvodánk e szép ünnepét egy bállal koronáztuk meg. Szülői közösségünk, a nevelőtestülettel karöltve, nagy-
szabású bált szervezett a Szent László iskola tornatermében. A jó hangulatról a Hangya Zenekar és Paulovics 
Géza (DJ) gondoskodott. A nyitótánc rendhagyó, kedves, és egyben megható volt. Bátor és büszke édesapák, 
kicsi lányaikkal táncoltak. E szép produkcióval könnyet csaltak mindenki szemébe. Az óvoda teljes munkatársi 
köre egy gyönyörű dallal örvendeztette meg a jelenlevőket. Örömmel töltött el bennünket, hogy műsorunk-
ban fellépett két volt ovisunk is. Klacsány Petra és Kabafalvi Dániel, akik páros rocky tánccal kápráztatták el 
a közönséget. Születésnapon nem maradhat el a torta sem, vagyis óvodánk felköszöntése éppen úgy történt, 
ahogyan az, az oviban is lenni szokott a mindennapokban.
 Gyerekekkel, dolgozókkal, szülőkkel körbe álltuk a csodaszép tortát, és énekeltük közösen a jól ismert dalt, 
mindaddig, míg a tűzijáték ki nem aludt rajta. Ezután felvágtuk, és bőségesen jutott belőle minden vendégnek. 
A hangulat fergeteges volt, hajnalig roptuk a táncot. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és együtt ünnepelt 
velünk! Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta rendezvényünket. A bál teljes be-
vételét az óvodaudvar játékainak cseréjére fordítjuk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:
Tímár Vasker, BB Flowers (Balázs Bernadett), Flóra Medoswiss Patika (Tóth Mária), Nebuló Papíráruház Kft, 
Selyem Műhely (Gódorné Keller Bea), Kígyó Patika (Dr. Dér Péter), Vitália Biokuckó, Trabalka Szilvia, Trabal-
ka Adrienn, Andy Fitness Team (Matl Andrea), Községünkért Mogyoródért Alapítvány), Szőnyi Enikő, Hutter 
Magdolna, Nemes Antal és csapata, Kamarás György, Babicz Pincészet, Paulovics Géza, Kovács Gézáné Julika, 
Morvainé Tiricz Éva, Klein Luca, Roger Fruit, Márti Téka, Hungaroring Gokart Center, Kurfis Tüzép, Forrás 
Üzletház, (Hutterné Gyulai Cecília, Bereczkiné Sleisz Rita, Bereczki Rita, Takács Reni, Virág Virág), Szőcs csa-
lád, Suhajda család, Csernák Károly, Toldi Kata, Rátesy Ferenc, Kralovics Klára, Csongrádi Csaba, Tóth Miklós 
Nicos, Varga Péter, Nagy Lajos, Babják Gábor, COOP ÁBC (Pásztorné Farkas Marika), Ribai Zoltán, Horváth 
Andrásné Piroska, Pleva Csilla és Elek Lajos, Kamarás Tamás
Továbbá hálánkat fejezzük ki, az Egyházközség híveinek, akik Miklós Atya kezdeményezésére adakoztak, süte-
ményt sütöttek. Az óvoda szülői közösségének az adományokért, az aktív, jószándékú közreműködésért, segít-
ségért. Kralovics Máriának, Lichnerné Hegedűs Piroskának és Horváth Tiborné Évinek a büfében való hősies 
helytállásukért, segítségükért. És nem utolsó sorban Fenntartónknak, valamint az óvoda minden dolgozójának, 
akik most is, mint mindig, önzetlenül és fáradhatatlanul tették dolgukat. 
A Jó Isten áldjon meg mindenkit! 

az Óvoda vezetősége

Nagy örömünkre a bálon részt vett Tóth József Miklós atyán kívül falunk két korábbi plébánosa Karácsondi 
Mihály atya és Sebők Sándor atya is. Csak azt sajnáltuk, hogy Máthé Gyuri atya nem lehetett velünk.

A bálozók közt találtunk jó néhány egykori óvodást, akik közül Fekete Botondtól kértünk pár mondatos visz-
szaemlékezést.
Én már 22 éves vagyok, elhalványultak az emlékeim, de arra emlékszem, hogy igen eleven gyerek voltam. 
Emiatt rendszeresen akadtak civódásaim a gyerekekkel és a nevelőinkkel is. Többek közt az udvari játékokon, 
a háromkerekű kerékpárokért dúlt a harc közöttünk. Ehhez kapcsolódva él bennem ma is egy tisztán az emlé-
kezetembe bevésődött eset. 
Már nagycsoportos lehettem, amikor szintén az elevenségem miatt egy délelőtt nagyon megbántottam Márti 
nénit. Ez az Advent időszakában történt, amikor csillagokat lehetett gyűjteni. A nap végén lehetett valamilyen 
ajándékot, csillagot kapni az egész napi jó viselkedésért. Nagyon szégyelltem a délelőtti viselkedésemet, ezért 
délután nagyon igyekeztem, hogy jóvá tegyem. Meglepetésemre a nap végén én kaptam meg a csillagot. Ennek 
nagyon örültem, mert éreztem, hogy a délelőtti viselkedésem ellenére, Márti néni megbocsátott, látta, hogy 
megbántam, amit tettem és megjutalmazott. Ez az egy maradandó emlékem.

Még nem tudom, hol és hogyan zajlik le majd az életem, de tudom, hogy a gyerekek számára a legfontosabb 
dolog, hogy milyen nevelést kapnak. Azt gondolom, hogy a katolikus óvodában az életre nevelés mellett, jelen-
tős szerepet kapott a vallási élet, ami ugyan olyan fontos. Ráadásul azt látom a templomban, hogy több felnőtt 
az óvodás gyermeke kapcsán kerül közel a hithez, s ez is nagyon jó dolog.
Ha lesz gyermekem, biztos, hogy én is katolikus óvodába- és majd iskolába iratom majd be.

Lejegyezte Windhager

a reMéNy eMberei

Nemrégiben jelent meg a fenti című szerzeteshatározó, melyben a magyarországi szerzetes rendekről olvas-
hatunk bőséges tájékoztatást. A kiadvány elérhető a https://szerzetesek.hu/remeny-emberei címen is. Sze-
repelnek benne a Mogyoródra Máthé György atya közbenjárására 25 éve került Segítő Szűz Mária Leányai 
Don Bosco Nővérek is.
Néhány adat az oldalukról:
• Az 1872-ben, Olaszországban alapított rend, Magyarországon 1957. óta létezik. 
• Jelmondatuk: „Lelkeket adj nekem Uram, a többit vedd el!”
• Magyarországi elöljárójuk: Romani Beatrice FMA 
• Rendházat hazánkban Budapesten, Egerben és Mogyoródon tartanak fönn.
• A szalézi lelkiségi családba tartoznak és követik Don Bosco elvét, miszerint nevelni csak a szíven keresztül lehet.

(a szerk.)Az óvoda alkalmazottainak éneke

Apukák és leányaik



m
űv

el
őd

és
MOGYORÓDI KRÓNIKA MOGYORÓDI KRÓNIKA

18 2019. február www.decens.eu • folyóirataink 19

m
űvelődés

MEGHÍVÓ
A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja Önt

KÁROLY

ELSÕ VERSES
 

KIÁLTOK

CSÖNDBEN

BENEDE

BEMUTATÓJÁRA AZ

ORATÓRIUMBA

2019. február 22-én
péntek 16.00 óra

FÜZETÉNEK

idõpont:

2019.
FEBRUÁR

22-én
PÉNTEKEN

MEGHÍVÓ

16.00 órakor

      A MOGYORÓDI 

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

KIADVÁNY BEMUTATÓJÁRA

        AZ ORATÓRIUMBA

“ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK”
CÍMÛ

    SZERETTEL 

MEGHÍVJA ÖNT

A kiadványt bemutatja: KISFALUDI ARANKA
              a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

                           Megyei Értéktár Referense

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

       2019. február 26. 
                 kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

LÁSSUNK TISZTÁN

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

- A SZEM -

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház 

szeretettel meghívja 

NÕNAPI ÜNNEPSÉGRENÕNAPI ÜNNEPSÉGRE

településünk hölgyeit és kisérõittelepülésünk hölgyeit és kisérõit

2019. március 10-Én,2019. március 10-Én,
vasárnap 15.00 órakor kezdõdõvasárnap 15.00 órakor kezdõdõ

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

A belépés ingyenes!

“Oda vagyok magáért”
címû humoros, zenés-irodalmi összeállítással köszöntjük Önöket

Udvarhelyi Boglárka énekmûvész
Kautzky Armand színmûvész

és a Pesti Zenés Színpad táncosai

közremûködõk:

helyszín: a Szent László Általános Iskola - tornaterme
2146 Mogyoród, Gödöllõi út 17. -  bejárat az Iskola utca felöl

a MogyoróDi faluHáz beMutatása és jeleNe

A Faluház egy a XX. század elején épült parasztházban helyezkedik el, amely a Templom úton található. Az 
épületet az Önkormányzat megvásárolta, majd berendezte a falu múzeumának. Ezzel egy régi álom vált valóra, 
hiszen a korábban összegyűjtött, kallódó, megkopott tárgyak, öreg bútorok, ruhák és fényképek végre saját 
otthonra leltek.
1995-ben a Szent László Hét ünnepség sorozat keretein belül avatták fel a Faluházat, amely hivatott lett az 
eltűnő falusi-paraszti múlt emlékeinek méltó megőrzésére.
2015 májusában Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Mogyoród Turisztikai Kft. megbízásából elkez-
dődött egy szakmai, néprajzos munka, amelynek keretén belül elsőként az ott található rengeteg tárgyat válo-
gatták át. A tárlatba illő tárgyak (444 db) ezután leltári számot kaptak és bevezetésre kerültek a leltári könyvbe, 
ahol az általános adatokon kívül igyekeztek feltüntetni a tárgy származási helyét és az adományozó család nevét.
A munkát nagyban segítette az is, hogy egy korábbi felhívásnak köszönhetően rengeteg további tárgyi adomány 
érkezett a Faluházba, melyeket természetesen először leltárba vettek, illetve bekerültek az ún. gyarapodási nap-
lóba, utána pedig az addigi tárgyakkal együtt az újrarendezett tárlatban kerültek elhelyezésre. Azonban nem 
csak kiállítandó tárgyakat kapott a múzeum, hanem próbababákat és fejmodelleket is, amelyek lehetővé teszik 
az általunk oly nagyra becsült mogyoródi népviselet látványos bemutatását. 
Azonban ahhoz, hogy a Faluház valódi jelképe legyen a településünknek,  kulturális és hagyományőrző köz-
ponttá váljon, illetve a leendő tanösvénynek az egyik kedvelt állomása legyen, még rengeteg teendőnk van. 
Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, összefogásra van szükség. Ezért a Mogyoród Turisztikai Kft. a következő 
felhívással fordul Önökhöz:

 
 

Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások 
a a a MogyoródiMogyoródiMogyoródi   FaluházbanFaluházbanFaluházban   

   

gyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyaránt   

2019. március 6. szerda 17—19 óra között 
 

négy évszak kép festése 
 fa alapra 

2019. március 12. kedd 17—19 óra között 
 

kokárda és nemzeti színű karkötő készítése 
makramé technikával 

2019. március 20. szerda 17—19 óra között 
 

papírfonás  
mini kosár készítése 

2019. március 27. szerda 17—19 óra között 
 

meglepetés 
 

A Poldy Műhely 2019. márciusában 
a következő programokkal várja az alkotni vágyókat: 

Részvételi díj az alkotóknak: Részvételi díj az alkotóknak: Részvételi díj az alkotóknak: 500 Ft / fő / alkalom500 Ft / fő / alkalom500 Ft / fő / alkalom, , , mely a helyszínen fizetendőmely a helyszínen fizetendőmely a helyszínen fizetendő   
   

Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.   
   
További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:   

Juhász Éva Leopoldina 
+36 30 914 0775 

 

bepoldy@gmail.com 
www.facebook.com/poldymuhely 

Mogyoród Turisztikai Kft. 
+36 70 458 1762 
+36 70 709 3880 

 

mogyorod.turizmus@mogyorod.hu 

Kivételesen 
kedden! 

Keresünk minden olyan lelkes önkén-
test, aki rendszeresen vagy alkalom-
szerűen segíteni tudná munkánkat a 
Faluházban, segíteni tudna a Faluház 
fejlesztésében, állagmegóvásában vagy fel-
újításában. Jelentkezni lehet személyesen 
a Mogyoród Turisztikai Kft. irodájában 
(Mogyoród, Dózsa György út 25.) vagy a 
0670/458-1762-es telefonszámon.
Arra is van lehetőség, hogy a Mogyo-
ródi Faluház működését és fejlesztését 
anyagilag támogassák, legyen az 
bármekkora összeg. A hozzájárulá-
sokat a következő alapítványi bank-
számlaszámra tudják átutalni:
Alapítvány neve: Községünkért 
Mogyoródért Alapítvány
Alapítvány bankszámlaszáma: 
10700323-24516602-51100005
A közleményben pedig, kérjük, tün-
tessék fel, hogy „Faluház”.
Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Támo-
gatókat, hogy a jelen felhívás kizárólag a 
Mogyoród Turisztikai Kft. kezdeménye-
zése, és a beérkező hozzájárulásokat csak 
a Faluházra fogjuk fordítani. A Közsé-
günkért Mogyoródért Alapítvány csupán 
technikai segítséget nyújt, amit ezúton is 
hálásan köszönünk! Köszönjük szépen szí-
ves együttműködésüket, és reméljük, hogy 
hamarosan Önnel is találkozunk a Falu-
házban valamelyik rendezvényünkön!
Zachár Zsolt - Mogyoród Turisztikai Kft.
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2018-as évzáró és 2019-es évnyitó

a jaKab MiHály NépDalKör

A Jakab Mihály Népdalkör évzáró és évadnyitó rendezvényét január 19-én tartotta, melyen Szántóné 
Marika elnök asszony a következő összefoglalóval várta a tagokat és a vendégeket.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Paulovics Géza 
polgármestert, Kapitány Attila alpolgármestert, Dr. 
Szabó Istvánt az 1074-es Alapítvány elnökét és mun-
katársait, Marosán Lászlót, a Művelődési Ház igazga-
tóját, az adománnyal segített vendégeket, a pártoló 
tagokat és a Népdalkör tagjait.
A 2018-as évet kicsit nehezebben zártuk, de a zök-
kenők ellenére a kitartásunknak köszönhetően talpon 
maradtunk. A 18 fős létszámunk az elmúlt évben saj-
nos nem bővült, pedig nagyon szeretnénk fiatalítani. 
Várjuk a népdalt szerető fiatal és idősebb férfiakat és 
nőket a csapatba.
A mogyoródi ünnepségeken az alábbi időben léptünk 
fel: január 15-én a Kultúra Napján, a március 15-i 
ünnepségen, május 13-án a Juhász Jácint születés-
napjára rendezett ünnepségen, május 26-án a Karikás 
Táncegyüttes 15. évfordulóján, június 4-én a Trianon-
ra emlékeztünk, június 24-én a Folklór napon, júni-
us 28-án a Borlovagok ünnepi felvonulásán vettünk 
részt, augusztus 31-én tartottuk a nyárvégi búcsúz-
tatót, szeptember 29-én a szüreti felvonulási ünnep-
ségen léptünk fel, október 6-án az Aradi Vértanúk 
megemlékezésén, az október 23-i ünnepségen és mi 
nyitottuk december 22-én a Mindenki Karácsonyát.
A vidéki fellépéseink a következők: Fegyvernek - áp-
rilis 14, Abasár - május 12, Szolnok - július 22, Rá-
kospalota - szeptember 22, Inárcs - október 27, Haj-
dúszoboszló - november 16.
Tehát 12 alkalommal léptünk föl Mogyoródon és 6 
alkalommal vidéken. Elhoztuk Fegyvernekről a leg-
magasabb díjat, amit népdalkor elérhet, a Nívó dí-
jat. Sajnos 3 vidéki felkérést nem tudtuk teljesíteni 
anyagi okok miatt. 

Újabb énekek tanulásával, Pásztor Barnus segítségével 
igyekszünk színesíteni fellépéseinket, tovább vinni, 
ápolni a népdal szeretetét. Az országban rendezett fesz-

tiválokon szeretnénk megméretetni magunkat, a ha-
gyományőrző ruháinkkal is hírét vinni Mogyoródnak.
Az 1074-es Alapítványtól 450.000 forintot kaptunk, 
amit az alábbiak szerint költöttünk el csak buszköltség-
re. Fegyvernek 122.600 Ft, Inárcs 71.120 Ft, Abasár 
46.600 Ft, Szolnok 86.-000 Ft, Hajdúszoboszló fele 
buszköltség 139.700 Ft. Összesen 466.020.-ft. A Rá-
kospalotai, a Hajdúszoboszló 2. buszköltségét és a 450 
ezer forinton felüli összeget saját erőből fedeztük.
Megköszönöm Sütő Marikának az áldozatos munkát, 
aki kezeli a pénzünket, rendben tartja könyvelésünket. 
Köszönöm a ellenőrzési bizottság két tagjának, Tóth 
Erzsikének, sajnos Rózsa Zoli elvesztése helyett Toma 
Julikának a segítségét, akik a számlákat ellenőrizték és 
rendben találták. Itt szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki anyagiakban hozzásegített bennünket a fennma-
radáshoz. Jó szórakozást az ebédhez jó étvágyat kívánok!

Az ülés elején megemlékeztek elhunyt tagjaikról, és az 
elnöki összefoglalót követően Varga Istvánné Marika 
olvasta föl Morvai Terike egyik alkalomhoz illő versét. 
Majd az ebéd és a jókedvű beszélgetés vette kezdetét…

WK

Meddig és minek az árán juthat el egy kis helyi, közösségi focicsapatból egy tehetséges és szorgalmas játékos 
magasabb osztályba, nagy klubhoz?

MogyoróD KsK-s fiú az Nb iii-baN: Mertse ábel

Beszélgetésünk alanya Mertse Ábel, aki jelenleg a Diósgyőr játékosa. 
Ábel 2011-től 2013-ig focizott a Mogyoród KSK-ban, Kurucz Lajos, Veres Csaba és Ribai Attila edzők „kezei 
alatt” több tehetséges mogyoródi sráccal, akik ma is fociznak rangosabb klubokban, vagy éppenséggel visszatér-
tek nevelőegyesületükbe, mint legutóbb Holló Balázs és Morvai Tamás. (UTE)
Ábel elsősorban apai ösztönzésre kezdett el focizni. A Mogyoród KSK-ban gyorsan felhívta magára a trénerek 
figyelmét, közben birkózni is járt Kéri Zoli bácsihoz. Amikor az edzési időpontok ütköztek, el kellett döntenie, 
hogy melyik sportágat választja, végül azért döntött a foci mellett, mert a csapatjátékban jobban érezte magát, 
mint egyéniben. Ábel a Mogyoród KSK-ban megtalálta a számítását, ezt mi sem bizonyítja jobban, hiszen a 
korosztályos bajnokságban 53 rúgott góllal gólkirály lett. 

A sikeres év ellenére, akkori edzőjével a kapcsolata feszülté vált, ezért átigazolt Gödöllőre, ahol előbb a Főnix, 
majd a GSK játékosa lett. Itt már a saját korosztálya mellett a nagyobbak között is kipróbálhatta magát. Csa-
tárunknak jól ment a játék Gödöllőn, így több csapattól is kapott átigazolási ajánlatot, de ő nem váltott, mivel 
abban a közösségben jól érezte magát, illetve érezte a fejlődési lehetőséget. Ekkoriban a GSK-nak együttmű-
ködő partnere volt a nyíregyházi Bozsik Labdarúgó Akadémia, ahová a gödöllői edzők ajánlásával kerülhettek 
be gyerekek. Az ajánlott játékosok között szerepelt Ábel is, aki néhány társával leutazhatott Nyíregyházára egy 
bemutatkozó játékra. A bemutatkozás annyira jól sikerült, hogy felvették az Akadémiára. Ez azt jelentette, 
hogy 15 évesen le kellett átköltöznie Nyíregyházára, távol a szülőktől, barátoktól, barátnőtől. Gondoljunk bele, 
micsoda kihívás ez egy fiatal fiúnak! Szerencsére viszonylag hamar be tudott illeszkedni. Csapatával az U17-es 
bajnokságot megnyerték, Ábel a második lett a góllövő listán.

Nem sokkal ezután felfigyelt rá a DVTK (Diósgyőr) akiktől fiatal kora ellenére visszautasíthatatlan ajánlatot 
kapott. A nyíregyházi vezetők nehezen váltak meg kedvelt labdarúgójuktól, de megértették a váltás okát, így 
focistánk 16-17 évesen ismét új helyre került. Nem nehéz kitalálni, hogy az első év végére Diósgyőrben ki lett 
a házi gólkirály, hát persze, hogy MERTSE ÁBEL, aki jelenleg az NB III-as felnőtt csapat keretének tagja, 
fiatal kora ellenére rendkívül céltudatos és szorgalmas. Céljai között szerepel, hogy jelenlegi klubjában bemu-
tatkozhasson az NBI-ben, amire meg is van az esélye. Diósgyőrben hetente minimum hatszor edzenek, vasár-
naponként pedig bajnoki mérkőzést játszanak. A meccs előtt 2 órával az öltözőben kell lenniük, a találkozókról 
videó-elemzés készül, ennek segítségével a saját és az ellenfél játékára is ráláthatnak. A hírhedt diósgyőri ultrák 
meg is követelik a jó játékot, ki kell szolgálni a közönséget! 

Ábel részt vehet az első csapat edzésein is, keményen dolgozik, a szerződése 2020. júniusában jár majd csak le.
Jelenleg jobbszélsőként vagy befejező csatárként szerepel, jól teljesít, rugótechnikája az erősségei közé tartozik, 
érzi a kaput és szeret fejelni is. A gyengébbik lábát és állóképességét igyekszik kitartóan fejleszteni. Megtanult 
lehiggadni is. Ebben a folyamatban a klubnál dolgozó sportpszichológus is segített. Alkalmazza az elsajátított 
technikákat, így egy-egy gyengébb pillanaton könnyebben át tud lendülni, félre teszi a negatív érzelmeit és újra 
a játékra koncentrál. Az ellenfél beszólásai már egyáltalán nem bosszantják fel. Edzőjétől rengeteg biztatást kap, 
és oda teszi magát edzéseken, ahol rengeteg taktikai elemet is tanulnak. 

Ábel nagyon hálás édesanyjának, nagymamájának, 
barátnőjének, akik kitartó és odaadó támogatásukkal 
segítik őt álmai közelébe jutni, és szinte minden mecs-
csére elkísérik őt. Mi is büszkék vagyunk arra, hogy 
Ábel pályafutásának részesei lehettünk az indulásnál, 
a továbbiakban pedig szorítunk neki, hogy megvaló-
síthassa álmait! 
Hajrá Ábel, Hajrá Mogyoród! Hajrá KSK! 

T.F.E.

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
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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 között 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: 28/540-700, 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 28/540-701, 30/230-7648
Igazgatási Iroda: 30/663-9803
Falugazdász: Kurucz István 06/20-288-
7400, kurucz.istvan2@nak.hu, P: 8-11 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 25.
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
1. számú körzet: Dr. Nagy Dezső
rendelése: hétfő és szerda: 15.00 - 22.30
2.számú körzet (Dr. Szilágyi Emese helyett): 
 Dr. Kelemen Réka 
rendelése: H: 07.00 – 13.00, Cs: 07.00 -13.00
Dr. Radácsi Pál: rendelése: hétfő: 14.00 -20.00
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 Könyvtár - 
Fóti út 24., e-mail: muvelodesihaz@mogyorod.
hu, Igazgató: Marosán László, Honlap: https://
www.mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-goog-
le, facebook: Jácint Juhász, 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 Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 314., 
telefonon: 1818 ingyenesen hívható, weboldal: 
http://kemenysepres.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, 28/588-661 fax: 28/588-660, Ügyfél-
fogadás: H, K, Cs: 08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a., e-mail: 
nyugdij@08kh.bfkh.gov.hu, honlap: www.
onyf.hu, 06-1/323-6000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
allamkincstar.gov.hu, 06-1/350-0155, fax: 
06-1/237-3662, zöld szám: 80/204-884 
(vezetékes hálózatról ingyenesen hívható)
Nemzeti  Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár): 1139 
Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.neak.gov.
hu, e-mail: neak@neak.gov.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football Club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525

búCsúzuNK!
Szomorú kötelességünk a település jól ismert, megbecsült polgárainak méltó búcsúztatása, ha eljön a kérlelhetetlen 
idő. Ebben a lapszámban két jeles mogyoródiról kell megemlékeznünk. Ismét egy népdalköröstől vettünk búcsút, 
ráadásul olyan illetőtől, aki az utóbbi időben magára vette ezt a szomorú föladatot, idősebb Rózsa Zoltántól. Vele 
kapcsolatban a Népdalkör vezetője, Szántó Marikának a temetésen elmondott szavait idézzük.  Temetésén a Dal-
kör tagjai énekkel is megemlékeztek elhunyt társukról. Lásd képünkön!
Nem sokkal később kaptuk a gyászhírt, hogy Kass Róbertné sz. Pornai Éva is elköltözött ebből az árnyékvilágból. 
Temetése nem községünkben történt, de életútjáról szívesen számolunk be.

Id. Rózsa Zoltán
Megint elment egy daltársunk…
„A halál nem jelent semmit, csupán átmenet a másik oldalra.” – mondta Hippói 
Szent Ágoston, de az itt maradtaknak keserűséget és szomorúságot okoz.
Nagyon nehéz feladat elé állítottál minket Zoli! Te voltál az, aki levetted rólunk a 
terhet és vállaltad az előtted elhunyt tagjaink búcsúztatását. Tudtuk, hogy beteg vagy, 
de hogy ilyen korán el kell menned, arra nem számítottunk. Még decemberben, is a 
kórházból hazajövet este ott voltál a próbán. Készültetek 
Hajdúszoboszlóra is, de azt már nem merted bevállalni.
Szerettél velünk lenni, mindig számíthattunk rád, több 
mint tíz éve erősítetted a Népdalkört. A szép hangod, 
a nyugodtságod, a barátságod, a mosolyod, a segítő-
készséged nagyon fog hiányozni. Erősen hozzátartoztál 
a Népdalkörhöz. Emlékszel, amikor megszervezted a 
tarpai fellépésünket szíved – lelked beleadva büszkén 
mutattad meg azt a környéket, ahol még szerettél len-
ni. Számtalan emléket tudnék még felidézni, de most 
csak szomorúság van a szívemben. Őszinte fájdalommal búcsúzom Tőled a Népdalkör nevében is.
Isten veled! Nyugodj békében.

Kass Róbertné Pornai Éva, tanár, 1935-2019
1935-ben született, pedagógus családban, édesapja latin-magyar szakos 
tanár volt. Szerető család vette körül, szülei gyermekkorától kezdve pél-
daképei voltak. Természetes volt számára, hogy ő is a pedagógusi pályát 
válassza. Magyar-történelem szakos tanárként végzett a Budapesti Apáczai 
Csere János Pedagógiai Főiskolán. 
Zagyvaszántón kezdte a pályáját, onnan Budapestre került, a XIV. kerületi 
Telepes utcai iskolába. Ezután már férjével együtt Gyermelyen tanított 9 
évig, majd Aszódon 6 esztendőt töltöttek. 1975-től Budapesten, a XVI. 
kerületi Táncsics Mihály Általános Iskolában dolgoztak nyugdíjba mene-
telükig. Itt tanár, igazgatóhelyettes és igazgató volt.
Járási és kerületi munkaközösség vezetőként tapasztalatait tovább adta kol-
légáinak. Különböző pedagógiai szaklapokban jelentek meg írásai. Nyug-
díjasként sem szakadt el a tanítástól, magántanítványaival lelkesen foglal-
kozott.1983-ban Miniszteri Dicséret kapott. 2000-ben Táncsics Mihály Emlékéremmel tisztelte meg régi 
iskolája. Életművét Arany- és Gyémántdiplomával ismerték el. Tanítványai nagyra becsülték, szerették, 
osztálytalálkozókon örömmel találkozott velük, felidézve kedves pillanatokat. Férjével 39 évet éltek boldog 
házasságban, két fiúk született. Unokáival igyekezett minél több időt tölteni, idős korában is aktívan, tevé-
kenyen élt. 2006-tól Mogyoródon lakott, közel a fiához. Bekapcsolódott a falu kulturális életébe, verseket írt és 
szavalt, a Művelődési Ház rendezvényeinek rendszeres kiállítója volt. 2018-ban Juhász Jácint Díjat kapott.
2019. január 29-én, hajnalban elhunyt. Betegségét türelemmel viselte, lelkében béke volt.



NyugDíjas farsaNgi Mulatság!
Remek hangulatban, sok-sok humorral fűszerezett örömteli perceket tölthettek együtt a Nyugdíjas Klub, a Jakab Mihály 
Népdalkör és a Senior Tánccsoport tagjai és vendégeik közös farsangi mulatságán. 
A szorgos kezek által az asztalokra varázsolt ínycsiklandó finomságok, a „virtuóz” táncbemutató és táncverseny, majd a 
változatos jelmezbemutató, s az élőzene garantálta a kellemes és felejthetetlen hangulatot. 
Köszönjük minden közreműködőnek a munkáját. Külön köszönet illeti Tormás Évát, aki a terem díszítése mellett a 
Senior Tánccsoport ruháit tervezte és készítette nagy szakértelemmel. Mindezek mellett lelkesen öltöztette a jelmezver-
senyre a bátor vállalkozókat.

Marosán László


