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Megtörtént a testvértelepülési szerződés 
aláírása. Paulovics Géza polgármester 

az olasz küldöttség vezetőjével, Federica 
Marcon képviselő asszonnyal fog kezet.
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Mogyoród idei legnagyobb ünnepén!
Március 14-én, az 1074-ban itt lezajlott, Szent 
László nevéhez kapcsolódó győztes csata 945. év-
fordulóján tartottuk legnagyobb ünnepünket. A 
Mogyoródnak nevet adó győzelem napján egyúttal 
a másnap esedékes 1848-as forradalomra is mél-
tó módon emlékeztünk. Szokás szerint ilyenkor 
nyújtja át a polgármester a képviselő-testület által 
megítélt legmagasabb települési kitüntetéseket. 
2019-ben a következő kitüntetéseket adták át: a 
Mogyoród Nagyközség Kitüntető Címét a Köz-
ségünkért Mogyoródért Alapítvány érdemelte ki, 
míg a Község Ifjú Sportolója Címet Nagy Mira és 
Szabó Bence, az LSP Egyesület sportolói vehették 
át. A kitüntetettek méltatását Hutter Józseftől, Tót-
hné Nagy Máriától, ill. Ribai Zoltántól kaptuk.

Emellett ez a nap lett Mogyoród új testvér-települé-
sének születésnapja. Ekkor, az ünneplő mogyoródi-
ak szeme előtt és tapsa kíséretében írta alá Paulovics 
Géza polgármester és Frederica Marcon képviselő 
asszony Santa Lucia di Piave képviseletében a test-
vér-települési megállapodást. Érdekes, hogy az új 
„testvér” még régebbi múlttal büszkélkedhet, mint 
mi, róluk az első írásos említés 958-ban kelt.

A rendezvény igen gazdag és szép műsorral ra-
gasztotta a sportcsarnok székeire, lelátójára az ün-
nepelni érkezetteket. Az este a Sándor 
Huszárok látványos bevonulásával, majd 
a magyar és az olasz Himnusz elének-
lésével kezdődött. A műsort Marosán 
László igazgató úr vezette le, az ünnepi 
beszédet Paulovics Géza polgármestertől 
hallhattuk, utána a sorfalat álló huszárok 
egyik tagja, Sipos Imre szavalta el Petőfi 
Sándor: Egy gondolat bánt engemet c. 
versét, Hornyák Gábor trombita kísére-
tével. Majd a huszárok a Klapka induló 
zenéje közben adták át helyüket a Ka-
tolikus Óvoda nevelőtestületének, akik 
különböző hangszerek megszólaltatásával 
és énekükkel lepték meg a hallgatóságot. 
Ezt követte egy érdekes föllépés, amikor a 
Jakab Mihály Népdalkör az Önkormány-
zati Óvoda gyermekcsoportjával közösen adott műsort. Következtek a Laura Vicuna Katolikus Óvoda gyermekei, 
szintén nagy tapsot aratva. Utánuk a Nemzeti Dalt szavalta el Sipos Imre. Ezután történt a kitüntetések átadása, majd 
az Általános Iskola másodikos énekkara, végül a Kékpántlika csoport adott ízelítőt a tudásából. Ezzel érkeztünk el a 
testvér-települési szerződés aláírásához, melyet egy kamara Vadászkürt Együttes zenéje kísért. Az ünnepség megkoro-
názásaként az estet a csarnokban a Karikás Néptánc Együttes tánca, végül a Szózat eléneklése zárta. 

Mindezzel azonban nem ért végett a rendezvény, mert az ebédlőben a vendégeket a szervezők állófogadással 
várták. Itt zajlottak a kitüntetettek egészségére történő, és a testvér-települési megállapodás aláírásának megpe-
csételését jelentő koccintások.

Windhager

A Községünkért Mogyoródért Alapítvány képviselői az olasz 
vendégekkel, Kamarás Tamással és Paulovics Gézával

A közös föllépésre várva

Sűrű heteket élünk!
Nem nagyon lesz alkalmunk unatkozni, ugyancsak zajlik körülöttünk az élet, s ha akarnánk, se igen 
tudnánk félre húzódni, még akkor sem, ha szeretnénk kívül maradni a történésekből.
Elkezdődött az Európai Unió döntéshozóinak választási kampánya, amelyhez a választást május 26-
ára írták ki. Már javában gyűjtik az aláírásokat a pártok, mert a jelöltállításhoz országosan több mint 
20.000 választópolgár aláírása szükséges. Ezzel közel egy időben vette kezdetét, ha nem is hivatalosan, az 
őszi helyhatósági választási készülődés. Nem ok nélkül készül videofelvétel az utóbbi képviselő-testületi 
üléseken. Már tudjuk, hogy helyben is lesz ki(k)ből polgármestert választani.
Zajlanak az építkezések, s nem csak az önkormányzati beruházások váltak szemmel is jól láthatóvá, 
mint az új egészségház egyre magasodó épülete a volt művelődési ház helyén, szépen halad a régi egész-
ségház felújítása, korszerűsítése, már csak a belső munkálatok zajlanak, javában dolgoznak az ácsok a Szent 
Mihály Templom tető-felújításán, és vannak útjavítások, útfelbontások is a községben. Készülnek a tervek a 
Szent László Kilátó-Kápolna és környékének széppé és használhatóvá tétele érdekében, amelyhez kapcsolódva 
pihenőkkel könnyített túraútvonal is készül, amely behálózza Mogyoród nevezetességeit, míg eljut a Fő térre 
tervezett, az új Művelődési Házhoz kapcsolódó Szent László Emlékhelyhez. 
Ha azonban Fót felé indulunk, a Kótyison is új közlekedési lámpa állítja meg a gépkocsikat, mivel jó ütemben 
halad az M3 új csomópontja építése, amely immár teljes értékű lesz, azaz mindkét irányból lehet majd fel és le-
hajtani. Ez a hatalmas állami beruházás valójában a Hungaroring jobb megközelíthetősége érdekében készül, de 
Mogyoród elérte, hogy egyúttal épüljön ki összeköttetés a Kukukkhegy és a Kótyis között is, emiatt dolgoznak 
most nagy lendülettel a teniszpályától nyugatra, ezért került ide forgalomszervezési okból a közlekedési lámpa. 
Megtartjuk közben szép és felemelő ünnepeinket, hamarosan itt húsvéti föltámadás, amihez mindenkinek 
áldott ünnepet kívánunk. De szép lenne, ha egy-két év múlva a stációk során följutva már az újra fölépített 
Kálvárián fejeződne be a Keresztút! Erre is készen állnak az önkormányzatban a tervek, de ez a feladat már 
áthúzódik a következő választási ciklusra. Bízzunk benne, hogy a következő önkormányzat is ilyen lendülettel 
folytatja majd Mogyoród fejlesztését, szépítését.

Helyesbítés
Mint bizonyára sokaknak föltűnt, egy durva hibát követtünk el a márciusi újság címlapján. Bár már nagyon sokszor 
leírtuk tájékoztatásul, illetve többször magyarázatképpen is, hogy miért nem kerülhet a Juhász Jácint Művelődési 
Ház a régi helyére. (Az építési szabályok szerint egy községi rendezvények tartására hivatott intézményhez megfelelő számú 
parkolót köteles az építtető készíteni. A mi esetünkben 60 gépkocsinak kell helyet biztosítani. Emiatt nem lehet a régi helyen 
ezt megtenni. Ellenben egy Egészségházhoz jóval kevesebb parkoló elegendő, hiszen oda nem egyszerre jön sok ember. Ilyen 
egyszerű!) Éppen ezért rendkívül bosszantó, hogy éppen mi, akik már igen sokszor elmagyaráztuk ezt, mégis eltévesz-
tettük és a címlapra az egészségház helyett a művelődési ház felirat került. Nagyon szégyellem magam, és hiába kere-
sünk mentséget, elég volt egy tévedés, ami fölött aztán minden tekintet átsiklott. Elsőként a nyomdászok vették észre 
a hibát, de ők is már csak akkor, amikor már kinyomtatva lapozgatták az újságot. Elnézést kérünk olvasóinktól, nem 
akartunk megtéveszteni senkit. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy többen vigasztalva megjegyezték, nem nagyon 
tűnt föl nekik sem, mivel a fejekben már mindenki tudta, hogy ide most az Egészségház épül.
Nem mentség, de hadd írjuk le, hogy sajtóhibák sajnos néha akadnak, sőt országos lapokban, könyvekben is elő-
fordulnak. Ismert újságíró berkekben, hogy az ötvenes években, amikor internáló tábor járt egy-egy politikai elírás 
miatt, akkor is előfordult ilyen: 
1953-ban a Népszava március 5-én, megrendüléssel akart hírt adni arról, hogy Joszif Visszarionovics Sztálin, a 
népek atyja, súlyosan megbetegedett. Igen ám, de egy sajtóhiba becsúszott és a „megrendüléssel” helyett a „meg-
rendeléssel” szó került az újságba. Gondolhatjuk mi történt…
Érdekes, hogy 65 évvel később ugyan ez ismét előfordult. Akkor Solymosi Frigyes akadémikus, Szeged díszpolgárának 
a haláláról szóló gyászhírében, a városi lapban írták a megrendüléssel tudatjuk helyett, hogy megrendeléssel tudatjuk.
Sok hasonló komoly, néha vidámabb, sőt pajzánabb elírások is ismertek, de ez minket nem boldogít. Igyekszünk 
a továbbiakban még figyelmesebben, még több ellenőrzéssel kivédeni a „sajtó ördögének cseleit”!

 Windhager Károly
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képviSelő-teStületi üléSek
2019. 03. 27. éS 2019. 04. 01.

Részben megtörtént a SPORTTÁMOGATÁS felosztása

Különleges, Mogyoródon nem szokásos módon segí-
tette a sporttámogatások odaítélésének megoldását. 
Megszoktuk már, hogy a nézetletérések és az ellentétes 
szándékok hosszadalmas vitája a képviselő-testületi 
ülések előtt pár nappal, vagy esetleg csak a percekkel 
korábban lezajló GTB-OKSB együttes üléseken zaj-
lik, s ha itt sikerül megegyezésre jutni, akkor a testületi 
ülés már gyorsan lepereg. Ez alkalommal még tovább 
sikerült lépni a képviselőknek ebben a sarkalatos, évek 
óta sok vitát kiváltó ügyben. Úgy döntöttek, hogy a 
két bizottság együttes ülésén hozott határozat – amely 
ráadásul egyhangú egyetértésben alakult ki – érvényes, 
azaz ezt a döntési lehetőséget a képviselő-testület áten-
gedte a jelzett bizottságoknak. Így ez az ügy a képvise-
lő-testületi ülésen már napirendre sem került, ebben 
már újabb döntés nem szükséges.

Az egyetértés létrejöttét ez alkalommal is hosszas csatá-
rozás, lépésről lépésre történő fokozatos igazítás, fino-
mítás előzte meg. Bizonyára az is a megegyezéshez veze-
tett, hogy a képviselők belátták, hogy a döntés ismételt 
elodázása a mogyoródi sport kárára lenne, hiszen, amíg 
nem tudják az egyesületek, hogy milyen önkormányza-
ti pénzügyi támogatásra számíthatnak, addig nem tud-
ják megtervezni az éves gazdálkodásukat.
Egyik oldalról, amelyet Dr. Szabó István, a GTB elnöke 
képviselt vezérszónokként az volt, hogy az előre meg-
határozott, sportra szánt önkormányzati összeget min-
den egyéb mérlegelés helyett egyenlően osszák ki, azaz 
egy egyszerű matematikai képlet segítségével. Minden 
mogyoródi, játékengedéllyel rendelkező fiatalra azonos 
összeg jusson, bizonyos szorzókkal javítva, aszerint, 
hogy az egyesülete tud-e TAO pénzeket lehívni vagy 
sem. Magyarán, minden mogyoródi fiatal ugyan any-

nyi támogatást érdemel, függetlenül attól, hogy milyen 
sportot űz, és melyik egyesületben teszi azt. Elnök úr 
még egy dologért kardoskodott, hogy az önkormányzat 
elsősorban a tömegsportot támogassa. 
Hutter József (és néhányan mások is) abból indult ki, 
hogy az előző évi elosztási arányok megfelelők voltak, 
most is azt célszerű követni. Ezt a megfelelőséget le-
het kikövetkeztetni a használatba vett létesítmények, 
időbérlésp aránya után az egyesületek által befizetett 
terembérleti díjakból is. A számok igazolják a helyes-
séget. Az egyenlősdi helyett javasolta, hogy vizsgálják 
meg az egyesületeket morális szempontból is, melyik 
hogyan képviseli Mogyoródot. Az egyesületek adott-
ságai eleve is eltérőek.
Többen javasolták, hogy az íjászok és az LSP kapja 
meg a tavalyi összeget, a MKSK és az MFC pedig a 
maradék pénzt kapják meg a tavalyi arány szerint. Má-
sok számszerű javaslatokat tettek az egyes egyesületek 
támogatására különösebb indokok említése nélkül, 
ilyenből több, egymáshoz hasonló változat elhangzott. 
Végül a hosszúra nyúlt egyezkedés a következő ered-
ménnyel zárult. 
A 2019-ben sport célra betervezett összesen 20 mil-
lió Ft önkormányzati támogatásból ezzel a döntéssel 
csak 12 milliót osztanak ki. Ebből 1 millióval része-
sedik a Szent László Íjász Egyesület, 1,5 millióval az 
LSP. A Mogyoród Községi Sportkör kap 6 milliót, 
a Mogyoród Football Club pedig 3 milliót. A ma-
radék 0,5 millió Ft-ot a Szent László Héten szokás 
szerint szervezett tömegsport eseményre fordítják. 
A teljes összegből fönnmaradt 8 milliót későbbi döntés 
alapján, még pontosan meg nem határozott algoritmus 
szerint osztják majd szét.

Hogyan és ki üzemeltesse az Óber János Sportközpontot!?

Hasonlóan érdekek ütköztek az Óber János Sportköz-
pont üzemeltetésére javasolt pályázat kiírása ügyében 
is. Már eleve abban volt/van jelentős véleménykü-
lönbség, hogy érdemes-e kiírni azt, vagy teljesen fö-
lösleges, illetve mit nyerhet vele a község? 
Bár csak a legutolsó tárgyaláson hangzott el, hogy ezt 
az MFC-nek írnák ki, azonban hallgatólagosan min-
denki tudja, hogy a két labdarúgó egyesület közül, 
csak az MFC rendelkezik olyan anyagi háttérrel, hogy 
megpályázhassa, illetve megszerezhesse a sportpályák 
létesítményének üzemeltetési jogát, ráadásul 10+5 
évre. Erről árulkodott a napirendhez készített előter-
jesztés eredeti címe is, (melyet később úgy módosítot-
ták, hogy abban már nem szerepelt az MFC kérelem). 

Hutter József szerint, ha az Óber János Sportköz-
pont üzemeltetését több mint egy évtizednyi időre az 
MFC szerezné meg, az biztosan nem segítené a fut-
ball béke létrejöttét a községben. Sőt, négy évvel ez-
előtt éppen azért adták át az üzemeltetési feladatot az 
önkormányzat Településüzemeltető Kft-jének, hogy 
a két csapat közti féltékenységet letompítsák. (akkor 
még az MFC lehetett feltékeny a Kozsegi Sportkor-
re). Azóta a Kft rendben, részrehajlástól mentesen, 
gazdaságosan üzemelteti a létesítményt. Igaz ez így 
is pénzbe kerül, évente 18-20 millió Ft-ba, amelyből 
ugyan a pályahasználati díjakból a kiadás jelentős ré-
sze része megtérül.

Most azzal a reménnyel akarja a GTB kiírni az üze-
meltetési pályázatot, hátha akad olyan csapat, szerve-
zet, cég, vagy akár magánember, aki mindezt olcsób-
ban megtenné. Azt nem kívánják megkötni, hogy ki, 
vagy kik pályázhatnak, azaz bárki vállalhatná. Persze 
mindig hozzáteszik, hogy az üzemeltetési feltételeket, 
elvárásokat, fejlesztési teendőket az Önkormányzat a 
létrejövő szerződésben majd kiköti és betartatja. Így 
egyik együttes sem járhat rosszabbul.
Kimondva, kimondatlanul azért lássuk be, még sem 
mindegy, hogy ki lesz több mint egy évtizedre birto-
kon belül benne.

Hutter József szerint sportra egy önkormányzatnak 
mindig kell áldoznia, teherbíró képessége arányá-
ban, ahogy ezt tette Mogyoród eddig is. Nem szabad 
mindent kapitalista versenynek kitenni, mert ha ez a 
szemlélet elharapózik, akkor legközelebb akár a teme-
tő üzemeltetését is kiírhatnák, hátha valaki olcsóbban 
elvállalná. Valaki azt is megemlítette, hogy ugyan így 
az óvoda is pénzébe kerül az Önkormányzatnak, még-
sem jutott senkinek az eszébe, hogy az üzemeltetési 
lehetőségét meg kellene pályáztatni.

Mondták Hutter Józsefnek, hogy az ő álláspontja 
azért hibás, mert ezek szerint ő nem akarja, hogy a 
község terhei csökkenjenek, s feltették neki a kérdést, 
ha a saját vagyonáról lenne szó, akkor is így tenne? 
Válaszában elnök úr elmondta, hogy van, amikor nem 
a pénzt kell választani, vannak pénzben nem mérhető 
értékek is. Amúgy pedig az Óber János Sportközpont 

kialakításához, szervezéssel és fizikai munkával a 16 
éven át tartó sportköri elnökségének ideje alatt ko-
moly értékkel járult hozzá, nem beszélve arról, hogy 
ingyen adott át fél hektár területet a sajátjából az ön-
kormányzatnak, hogy a műfüves pálya beférjen a már 
korábban meglévő pálya mellé. 

A nagy többség azonban amellé állt, hogy azért csak 
írják ki ezt a bizonyos üzemeltetési pályázatot, hogy 
megmérjék a piacot. Ki lát benne üzleti lehetőséget? Ki 
mennyit ígér érte? Aztán, ha nem lesz alkalmas jelent-
kező, akkor sem veszítenek semmit, de ha mégis akad, 
akkor a község évente néhány milliót megspórolhatna.

Az üzemeltetési pályázat vázát polgármester úr készí-
tette, azt adatokkal feltöltötte a GTB, majd jogászok 
is átvizsgálták a tervezetet, s fűztek hozzá szakvéle-
ményt. A döntésnél NEM-mel csak Hutter József és 
Kapitány Attila szavazott.

Az érvényes döntés ellenére Paulovics Géza polgármes-
ter bejelentette, hogy csak akkor írja ki az elfogadott 
pályázatot, ha a földtulajdon rendezetté válik. Most 
derült ki ugyanis, hogy a műfüves pálya a Földhiva-
tal szerint ma is legelő besorolású. A művelési ágból 
történő kivonásról döntés született, azonban az nem 
került átvezetésre a Földhivatalnál, ennek benyújtása 
azóta megtörtént. Ha ez az átminősítés megtörtént, 
akkor szabad csak kiírni a pályázatot az ügyvédek vé-
leménye szerint is.

képviSelő-teStületi üléS

Ez a képviselő-testületi ülés a fentieken túl már gyors és közel egyhangú döntésekkel zajlott. A helyi FIDESZ 
megbízásából videofelvétel ezen az ülésen is készült.A napirend elfogadását követően meghallgatták és jóváhagyták 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót, meghallgatták polgármester úr tá-
jékoztatóját a két ülés közti időszakban történt jelentősebb fejleményekről, melyet az alábbiakban közlünk.

Turisztika:
• VEKOP projekt: az építési közbeszerzés végleges doku-
mentációját a Konzorciumvezető megküldte ellenőrzésre 
a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak, 1-2 héten belül 
várható visszajelzés és ezt követően megindul az építési 
közbeszerzés a Szent László Kilátó felújítására és a Szent 
László Emlékhelyre. A többi építési elem közbeszerzési 
megindítása egy későbbi időpontban várható.
• VEKOP projekt: február 28-i határidővel a Konzor-
ciumvezető benyújtja a támogatási szerződés módosí-
tását az Irányító Hatóság felé, hogy projekt előkészí-
tésből lépjünk át a projekt megvalósításba.
• Az olasz testvér-települési megállapodás aláírása: 
egyeztetések zajlottak február hónapban az olasz féllel 
és várhatóan 3-4 fővel érkeznek a március 14-i ün-
nepségre, ahol megtörténik a hivatalos megállapodás 
aláírása.

Igazgatás:
- Dr. Hézinger Lajos, Dr. Fekete Ildikó háziorvosok és Má-
dai Sándor fogtechnikus szerződésmódosítása megtörtént.
- Dr. Szilágyi Emese fogorvos feladat-ellátási szerződésé-
nek rendelési idejére vonatkozó módosítása megtörtént.
- Rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató az 
újságban, honlapon, facebook oldalon publikálásra ke-
rült, a tüzelőtámogatási utalványok átvétele folyamatban 
van, a Hotorán Tüzéppel a szerződés aláírása megtörtént

Településüzemeltető Kft.
• Az időjárás kedvezőre fordult, így a földutak stabili-
zálása, gréderezése megkezdődött
• Ezzel párhuzamosan az aszfalt utak kátyúzását is 
megkezdték, több mint 280 m2 meleg aszfaltos útja-
vítással végeztek.
• A munkát nehezíti, hogy 3 fő munkavállaló (köztük 
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mind a két kőműves) beadta a felmondását. Folyamatosan 
hirdetjük az állást, de sajnos nincs rá jelentkező.

Műszaki ügyek
A régi orvosi rendelő felújítása 
• Részben rendeltetés változást követően az új gáz be-
kapcsolásról és vezeték cseréről tervdokumentáció el-
készült és engedélyezésre kerül. 
• Az áramszolgáltatóhoz hálózat használat bővítésére 
kérelem beadásra került, új csatlakozási hely és a csat-
lakozás átépítési munkálatok folyamatban vannak.
• A röntgen engedélyhez kapcsolódó sugárvédelmi el-
lenőrzés, elszámolás benyújtásra került 
• A külső szigetelés elhelyezése megkezdődött

Bölcsőde pályázat:
• A telekalakítás befejeződött, a nyilvántartásban a be-
jegyzés megtörtént.
• A közvetlen szomszédokkal való tárgyalások és egyezte-
téseket követően a tervdokumentáció módosításra került.
• A módosult tervdokumentáció szerint módosított 

építési engedélyt megkaptuk.
• A szomszédok által aláírt fellebbezési jogról lemon-
dó nyilatkozatok alapján módosított építési engedély 
jogerőssé vált.
• Az engedély szerzése után a  pályázati anyag beadása került.

Új egészségház:
• Szerződésmódosítás készült a kivitelező kérelmére a 
pénzügyi ütemezés módosításáról
• A kivitelezés folytatódott, rendszeres kooperációk zajlottak

Útfelújítás (Dózsa - Béke – Mérleg utcák)
• A támogatási szerződés megkötésre került
• A műszaki tartalom egyeztetésre került
• Nagy Lajos tervező kiegészítő és pontosított tervké-
szítése folyamatban van
• A Dózsa György út felújítása előtt, a DMRV meg-
kezdi az úttest alatti vezeték szakaszok felújítását, 
amely munkálatok miatt lezárások, egyes esetekben 
teljes útzár varható.

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

További önkormányzat nevében kötött szerződések

napirendi ügyek

Némethné Berry Krisztina belte-
rületbe vonási kérelme
Az összesen 1014 m2 ingatlan bel-
területbe vonásához a testület hoz-
zájárult.

Pásztor György településrendezési 
szerződése
Az Őzjáték utca folytatásában ter-
vezett új lakóterület kialakításá-
hoz több föltételt kell teljesíteni. 
A tulajdonosok nevében Pásztor 
György vállalta, hogy 16 méter 
széles utak legyenek, valamint a 
korábban tervezett 550-600 m2-es 
lakótelkek helyett 700-800 m2-es 
telkek alakuljanak itt ki, s telken-
ként legföljebb 4 lakás lehet egy 
kétszintes épületben. Ezekkel a 
megkötésekkel el kell készíttetni 
az új tervet, amelyet föltehetően a 
testület jóvá hagyhat, majd egy kö-
vetkező ülésen.

Alapítványok elszámolása a ka-
pott 2018-as támogatásokról
A testület mind a 9 elszámolást el-
fogadta.

A Településüzemeltető Kft alapító 
okiratának módosítása
A módosításokat a képviselők elfo-
gadták.

A Csodasziget Családi Napkö-
zi bölcsődei ellátásra vonatkozó 
szerződésének meghosszabbítása
A szerződést 2020. év végéig meg-
hosszabbítottak.

A Közoktatási Alapítvány kérelme
A kért támogatást a testület meg-
adta.

Tájékoztatás a 2018-as szociális 
támogatásokról
A tájékoztatást a testület elfogadta

Óvodai körzethatárok
A döntés szerint az óvodai körzet-
határ egybe esik Mogyoród köz-
igazgatási határával.

Adatvédelmi tisztviselő és adatvé-
delmi rendelet
Az adatvédelmi feladatok ellátására 
kötött szerződést meghosszabbí-
tották egy újabb évre.

Önkormányzati szerződések felül-
vizsgálata
A képviselők elfogadták az indít-
ványt.

Plakáttartó keretek a HÉV kocsi-
kon
A plakáttartók ügyében a Képvise-
lő-testület nem kívánt megállapo-
dást kötni.

A Sarló utca és a Bajcsy –Zsilinsz-
ky út telekhatár rendezése
Fölhatalmazták a polgármestert, 
hogy a szükséges telekhatár rende-
zéshez a változási vázrajzokat ké-
szíttesse el.

A Bajcsy –Zsilinszky úti önkor-
mányzati ingatlanok telekalakí-
tása és művelés alóli kivonása

Fölhatalmazták a polgármestert, hogy 
a Földhivatalnál kezdeményezze a fel-
adatokat.
Sissy Lakópark
A lakópark működéséhez szükséges 
utakat, a közvilágításhoz és a szeny-
nyvízelvezetéshez szükséges földte-
rületeket az önkormányzat ingye-
nes ajándékozással átveszi.

Közbeszerzési terv
A 2019-re vonatkozó közbeszerzési 
tervet elfogadták.

Vízkár elhárítási terv
A testület úgy döntött, hogy az 
elhárítási tervet a jogszabályoknak 
megfelelően felülvizsgáltatja.

A Patak-part vizsgálata
A Bajcsy-Zsilinszky út 2. sz. alatti 
terület süllyed a partoldal bemo-
sódása miatt. A testület havi rend-
szeres ellenőrzésre megállapodást 
kíván kötni egy vízügyi Kft-vel, 
alkalmanként 25.000 Ft díjért.

Ingatlan kisajátítás
A 682 hrsz. ingatlan megvásárlá-
sával bízták meg a polgármestert 
az értékbecslő szerinti áron. Ha ez 
nem lehetséges, akkor kisajátítást 
hajtanak végre.

A Temető úti önkormányzati in-
gatlan értékesítése
A testület az ingatlant a becsérté-
ken kívánja értékesíteni.

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződéskötés 
kelte

Szerződés 
ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Varga Krisztina
védőnői szolgálatnál takarítási 
munkák elvégzése (február) 2019.02.01 30 000 Ft megbízási szerződés

NF Solár Hungária Kft.

átalányáras vállalkozási 
szerződés 1.számú módosítása 
- "Régi orvosi rendelő átépítése 
és felújítása" 2019.02.06 83 540 147 Ft

vállalkozási szerződés 1.számú 
módosítása 

DMRV Zrt.

Sissy lakóparkban lévő 
szennyvízrendszer
működtetésbe és 
vagyonkezelésbe adása 2019.02.07 0 Ft vagyonkezelési szerződés 

Dobsa Közbeszerzési 
Tanácsadó Bt.

megbízási keretszerződés 
módosítása (közbeszerzési 
tanácsadás) 2019.02.05 szerződés szerinti

megbízási keretszerződés 
módosítása 

Modulárt Tervező és 
Kivitelező Kft.

megállapodás szerződés közös 
megegyezéssel történő 
megszűntetésére 2019.01.31 0 Ft

megállapodás közös 
megegyezéssel történő 
megszűntetésére

Ré-Office Bt.

VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 
pályázat projekt supervisori 
feladatok ellátása 2019.01.31 100 000 Ft+ Áfa megbízási szerződés

NF Solár Hungária Kft.

Új egészségház építési feladatai 
- vállalkozási szerződés 
2.számú módosítása 2019.02.14 szerződés szerinti

átalányáras vállalkozási 
szerződés 2.számú módosítása

Dr. Hézinger Lajos

egészségügyi feladatellátási 
szerződés 3.számú módosítása 
(rendelési hely változás) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés 3.számú módosítása 

Dr. Fekete Ildikó

egészségügyi feladatellátási 
szerződés 3.számú módosítása 
(rendelési hely változás) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés 3.számú módosítása 

Babel-Dent Kft.

feladat-ellátási szerződés 
1.számú módosítása (fogászati 
alaptevékenység) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

feladatellátási szerződés 1.számú 
módosítása 

Hotorán Ház Kft.

tüzelőanyag beszerzése (téli 
rezsicsökkentésben nem 
részesült háztartások részére -
fa, szén, PB gáz, fabrikett, stb) 2019.02.21 1 287 650 Ft szerződés

SZERVEZ-M '2003 
Vállalkozásszervező és 
Kiadó Kft.

"Bölcsőde fejlesztési program" 
című pályázatnál 
szaktanácsadói tevékenység 
biztosítása 2019.02.04 750 000 Ft + áfa vállalkozási szerződés

TK HOUSE Kft. 1577/112 hrsz-ú ingatlan eladása 2019.02.08 24 000 000 Ft ingatlan adásvételi szerződés

Sztárpadló Kft. 1577/109 hrsz-ú ingatlan eladása 2019.02.07 20 500 000 Ft ingatlan adásvételi szerződés

Gazsó László, Mácsai 
Magdolna

1573/114-ú (kialakítás előtt 
1573/13 hrsz) ingatlan 
ajándékozása 2019.02.07 0 Ft ajándékozási szerződés

Antkar Kft. 1577/108 hrsz-ú ingatlan eladása 2019.02.07 15 100 000 Ft ingatlan adásvételi szerződés

Mádai Sándor

bérleti szerződés 1.számú 
módosítása (Dózsa György út 25. 
helyiség használat) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

bérleti szerződés 1.számú 
módosítása
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Belterületbe vonási döntések
A testület a szokásos feltételek-
kel hozzájárult a következő in-
gatlanok belterületbe vonásához: 
0114/20,0114/33, 0114/35, 
0114/30, 0114/38, 0114/32, 
0114/19, 0114/21, 0114/17, 
0114/15, 3913 hrsz2727/1, 

2727/2, 3021 hrsz, 3011 hrsz.

Parkoló tervezés az új egészség 
házhoz
A Béke úton kívánnak kialakítani 
5+1 parkolót, melynek megterve-
zésére 600.000 Ft keretet határoz-
tak meg.

Új testvér-települési kapcsolat le-
hetősége
Közép csehországi települések ke-
resnek testvértelepülést többek közt 
Gödöllő környékén. A megkeresés-
sel kapcsolatban a testület úgy dön-
tött, hogy most nem kíván új tele-
püléssel ilyen kapcsolatot kiépíteni.

NŐNAPI rendezvény
A Juhász Jácint Művelődési Ház 2019-ben sem feled-

kezett el Mogyoród hölgyeiről. Minden lány és asszony 
kapott egy kis emlékeztető ajándékot, melyet Marosán 

László igazgató úr személyesen adott át, és egy-egy pohár 
pezsgővel is felköszöntötte a gyengébbik nem képviselőit. 

A hölgyek és kísérőik szórakoztatásáról a községünk-
ben már jól ismert Udvarhelyi Boglárka énekművész 

és  Kautzky Armand színművész, valamint a Pesti Zenés 
Színpad táncosai gondoskodtak.

Kónya A. 

Hirdetés

Paulovics Géza polgármester urat egy szűk fél órában sikerült leültetnünk néhány mondat erejéig, amikor 
az Új Egészségház és a Dózsa György út felújításának munkálatainak ellenőrzése közben megállt a tavaly 
felújított Polgármesteri Hivatalban.

Folytatni SzeretnéM a közSég újjáépítéSét!
Interjú Paulovics Géza polgármesterrel

Hogy haladnak a munkálatok a faluban?
Mogyoród mostani időszaka építkezésekről, felújításokról, útépítésekről szól. Azok az elnyert pályá-
zatok, amelyek a hosszú előkészítő munkákat követően a kivitelezési szakaszba fordultak, meghatá-
rozzák mindennapjainkat. Csupa jó hírről tudok beszámolni a Nagyközség Lakóinak a legnagyobb 
beruházásaink helyzetét illetően. Hamarosan teljesen elkészül a Régi Egészségház, mely kívül – belül 
felújítva és a környezetét is megváltoztatva, megszépülve pompázik a Dózsa György út patakparti 
szegletében. Itt kap helyet a két fogorvosi rendelő mellett az új fogorvosi röntgenkészülék is. 
Ezzel hosszú időre lesz a környező városokhoz hasonló színvonalú fogorvosi ellátásunk, és nem kell 
átutaznunk se Fótra, se Gödöllőre. Az Új Egészségház pedig Mogyoród főútján mindenki szeme 
láttára napról napra egyre feljebb magasodik. Nyár közepére el fog készülni, méltó helyet biztosítva 
a többi  egészségüggyel kapcsolatos ellátásnak: háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, védőnők-
nek. Ezek mellett az Új Egészségházban elhelyeztünk egy 230 m2-es helyiséget is, mely az idősek 
nappali ellátására szolgáló létesítmény, valamint egy prevenciós rendelőt is, amiben lehet például szűrővizsgálato-
kat tartani. A nyári átadáskor szeretnénk a nagyközség Lakóinak bemutatni majd az egész komplexumot.
Tudja, hogy máris bírálják az épület miatt?
Igen, olvastam Hézinger doktor úr és a többi ellenzéki képviselő nyilatkozatát. Furcsállom a bírálatot leginkább 
azért, mert doktor úr a saját jól felfogott érdeke ellen foglalt állást az Egészségházhoz tartozó gazdasági dön-
tések alkalmával. Ki merem jelenteni, hogy ha a helyi Fidesz által háttérből is irányított 4 képviselőn múlott 
volna, semmi sem lenne az Egészségházból, hiszen a legtöbb esetben csak tartózkodtak a szavazásoknál. Emel-
lett tudni kell, hogy el kell, hogy az orvosok be lettek vonva az egyeztetésekbe. Másrészt felhívnám doktor úr 
figyelmét, hogy Mogyoród csak akkor nyithat újabb patikát, ha meghaladjuk a 10.000 fős lélekszámot. Sajnos 
olyan nyilatkozatokat tesznek az ellenzéki képviselők, amivel le akarnak járatni, az elért eredményeinket pedig 
lekicsinyelni. Állításaik jelentős része félremagyarázás, hangulatkeltés, valótlanság. Nincs könnyű dolguk, mert 
tagadhatatlan a fejlődés, az elkészülő létesítmények önmagukért beszélnek!
Készül már az őszi önkormányzati választásra?
Mint látható most azokkal a beruházásokkal foglalkozom, melyeknek az elmúlt 50 évben kellett volna elké-
szülniük. A fő cél számomra Mogyoród újjáépítése, mely ebben az elmúlt 5 évben indult el és olyan ütemben 
folyik, hogy a szomszéd települések irigylik tőlünk. Mogyoród első embereként azon dolgozom, hogy élhetőbb, 
szebb, európaibb legyen a környezetünk, méltó helyet adva ezzel gyermekeinknek, unokáinknak. 
Természetesen folytatni szeretném ezt az újjáépítő, értékteremtő munkát, mely a sok fáradtságos óra mellett 
rengeteg örömmel teli pillanatot jelent számomra. Újabb feladatok állnak még előttünk, melyeket én már 
kitűztem magamban és szeretném ezeket a következő ciklusban Mogyoród Lakossága számára megvalósítani. 
Ehhez kérem a velem egy csapatban induló képviselőkkel együtt a lakosság támogatását a település központi 
részéről ugyanúgy, mint a Ródin, Szentjakabon, Pisokmájon, Kukukkhegyen élőktől. 

ÓVODAI BEÍRATÁS a 2019-2020. nevelési évre
helye: Mogyoródi Pillangós Óvoda, Mogyoród, Veresegyházi u. 8.
ideje: 2019. április 24-25. naponta 8 – 16 óráig.
Be kell íratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 
A szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája
• a szülő személyi azonosítója és lakcímkártyája;
• a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
• elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés 
Kérjük, hogy a szülők a beiratkozás alkalmával, lehetőség szerint, a gyermeket hozzák magukkal! Bővebb 
tájékoztatást az önkormányzat honlapján illetve az óvodában kaphatnak.
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            zöldhulladék gyűjtéS

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden szolgáltatási területén - a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelően (OHKT, hulladékról szóló törvény) és a településekkel létrejött közszol-
gáltatási szerződés értelmében - az április 1-től november 30-ig terjedő időszakban zöldhul-
ladék-gyűjtést végez. Idén a korán beköszönt tavaszias időjárás miatt hamarabb megkezdjük a lebomló 
zsákok eljuttatását az értékesítési pontokra, valamint a háztól gyűjtés indítását és a zöldhulladék- gyűj-
tőpontokra a konténerek kiszállítását, az alábbiak szerint.

A lebomló zsákok 2019. 
március 13-tól fokoza-
tosan elérhetővé válnak 
a megszokott értékesítési 
pontokon. A zsákokkal 
ellátott települések listá-
ját folyamatosan frissítjük 
weblapunkon. A telepü-
léseken található üzletek 
pontos címe, weblapunk 
„gyűjtési rend” menü-
pontja alatt található meg.
A zöldhulladék háztól 
gyűjtése az érintett tele-
püléseken 2019. március 
23-tól indult. Április 1-től a gyűjtési naptáraink szerinti 
időpontban valósul meg, melynek ütemezéséről a web-
oldalunkon talál bővebb információt (www.zoldhid.hu).
A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszere-
sített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló zsák alkalma-
zásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési 
napon legfeljebb 10 db zöldhulladék-gyűjtő zsák helyez-
hető ki a közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák alkalmazásán felül, úgynevezett kötegelt 
elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az 
ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem öm-
lesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihe-
lyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 
6 cm, hossza maximum 100 cm, térfogata 1m3 lehet.

FIGYELEM! A lebomló 
zsákok felhasználható-
sági ideje a megfelelő tá-
rolás esetén, gyártástól 
számított 16 hét, mely 
dátum minden zsákon 
feltüntetésre került (év/
hét). A készletek töltése 
folyamatos, ezért kor-
látozott mennyiségben 
vásároljanak!
A zöldhulladék-gyűj-
tőpontokon használt 
konténerek kiszállítá-
sát 2019. március 23-ig 

megszerveztük. A gyűjtőpontok címének hirdetésé-
ben az érintett önkormányzatok segítségét kérjük, 
hogy az illegális lerakások elkerülése érdekében csak 
a helyi lakosok ismerjék meg a pontos helyszíneket.
Azon településeken, ahol a korábbi években az otthoni 
komposztálás módszerét alkalmazták, kérjük, az eddigi 
gyakorlat szerint járjanak el! A zöldhulladék elsősorban 
zöldfelületeken, kertekben képződő, biológiailag le-
bomló hulladék (például a falevél, az elpusztult növényi 
maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illet-
ve a fűkaszálék). Kérjük, ügyeljen rá, hogy a lebomló 
zsákba és a gyűjtőpontokon található konténerekbe 
kizárólag zöldhulladék kerüljön!

liter ellenőrzéS
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden, a 
szolgáltatási területén található településen 2019. évre 
vonatkozóan megkezdi a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásban részvevő ügyfelek teljes körű ellenőr-
zését. Ellenőrzésünk alapját a közszolgáltatási adatbá-
zisban szereplő ügyféladatok képezik. Kérjük, hogy 
vizsgálatunk előtt Ön is ellenőrizze az ingatlana elé ki-
helyezett edényzet méretét és darabszámát az NKHV 
Zrt. által kiállított számlán feltüntetett adatokkal.
Amennyiben az edényzet darabszámában vagy mé-
retében eltérést tapasztal, kérjük, az adatmódosítás 
érdekében keresse fel ügyfélszolgálatunkat az elérhe-
tőségeonk valamelyikén. Az adatmódosításhoz forma-
nyomtatványunk kitöltése szükséges. A nyomtatvány 

elérhető a http://www.zoldhid.hu/nkft/letoltheto-do-
kumentumok// honlapcímen.
Az ellenőrzés során Társaságunk a nyilvántartásunkban 
nem megfelelő darabszámú vagy űrtartalmú edényzet 
adatait egyoldalúan módosíthatja. Továbbá, az adatbá-
zisunkban nem szereplő edényzet ürítését megtagadhatja, 
amennyiben értesítésünket követő 6 napon belül nem tesz 
eleget adatbejelentési kötelezettségének.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 
bekezdése 34. pontja szerint ingatlanhasználónak szá-
mít többek között az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, 
vagyonkezelője, így a gazdálkodó szervezet is. A Ht. 
38. § (1) bekezdése értelmében az ingatlanhasználó 
köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. elérhetőségei:
Levelezési címünk:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69 2100 Gö-
döllő Pf.:75 E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
Telefon: 0628/561-200 Fax: 0628/561-201 Sze-
mélyes ügyfélfogadás: Gödöllői Iroda (Gödöllő, 
Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő 07:00-19:00 és csütörtök 
08:00 16:00, Ebédidő: 12:00-12:30. 
Veresegyházi Iroda (Veresegyház, Fő út 35.) 
Nyitva tartás: szerda 08:00-20:00 és péntek 
08:00¬12:00. Ebédidő: 12:00-12:30
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tájékoztatás
házhoz Menő rendSzerű loMtalanítáS

A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosság-
nak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, 
maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevé-
telére. A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján elő-
re leegyeztetett - nem előre meghirdetett - napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása 
és azok sikeres teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását. Mogyoród 
a 3. ütemhez tartozik.
Az igénybejelentés feltételei
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. FONTOS! Lomtalanítási igényét 
KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le, melynek üte-
mezését mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni. 
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)
• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján) 
• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre 
kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)
Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása
2.A Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható Időpontját
3.A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás 
után távoznak a helyszínről
4.A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek 
(HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
5.Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését
A lomtalanítás Időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevé-
telével történik. A megkeresés beérkezését követően, erőforrásunkhoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, 
majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az Ön 
által megjelölt címen fognak jelentkezni.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a Közszolgáltató részére a lomhulladékokat.
Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűj-
tőedényben
szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok
KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartáson-
ként max. 4 db)
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át 
a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:
vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
zöldhulladék
szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
elektronikái hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján fog történni)

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont te-
rületen található társasházak, lakásszövetkezetek és 
többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a 
házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy 
alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a 
közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. 
A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos 
ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás le-
bonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő 
jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek telje-
sülése érdekében az Ingatlanhasználó kötelezettségei-
nek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a 
lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. 
Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről 
előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím 
és telefonos elérhetőség megadásával.
Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő 
nyújthat be társaságunk felé.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszol-
gáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik 
meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghi-
úsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem 
lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre tör-
ténő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, 
mely szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterü-
letre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

A lomtalanítási igények leadásának ideje Mogyoród 
esetében: 2019. július 1. - 2019. augusztus 31. között 
A lomtalanítás várható időpontja Mogyoród esetében :
2019. augusztus 1. – szeptember 30. között 
Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településé-
re vonatkozó „lomtalanítási igények leadása” idő-
pontjában adhatja le! Ettől eltérő igénybejelentést 
nem áll módunkban fogadni.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+ 36 28 561-200

lomtalanitas@zoldhld.hu
www.zoldhid.hu

 
LOMTALANITÁS IGÉNYBEJELENTŐ LAP 

(családi házas övezetben élők részére) 
 
Megrendelő adatai: 
Megrendelő neve: ...................................................................................  
Felhasználó azonosító: ...........................................................................  
E-mail: ....................................................................................................  
Kapcsolattartó neve: ...............................................................................  
Telefon ....................................................................................................  
 
A lom becsült mennyisége m3-ben 
(legföljebb 2 m3) : .............................................................................................  
A lom jellege: □ nagydarabos (pl. 
bútor)  
□ dobozolt □ zsákolt 
Egyéb: .....................................................................................................  
 
A település neve: …………………………….. 
Lomtalanítási cím, hrsz esetén a pontos 
megközelíthetőség: ……………………………. 
 
………………………………………………….. 
 
Megjegyzés: 
 
 
 
A bejelentés kelte: ...................................................... Bejelentő aláírása* 

A bejelentő aláírása: …………………………….. 

 

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

§
ARANyKA  ÉKSZERÉSZ

25 éve a lakosság szolgálatában
Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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Mogyoród területén a 
berendezések árából

10% kedvezményt adunk!

lakoSSági FelhíváS az erdő- éS Szabadtéri tüzek 
MegelőzéSére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, 
ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri 
tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 
tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar 
és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az 
esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). 
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskod-
junk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak 
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható 
időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen tovább-
terjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz ki-
alakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi 
szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a 
tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem 
oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóság honlapját (www.erdotuz.hu).
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“NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG”

INGYENES KÉPZÉS AZ 50+ -os 
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

a Milton Friedman Egyetem 
és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház-Könyvtár

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

2019. április 24. szerda 15.00 óra
helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár

Mogyoród, Fóti út 24. - bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

MOGYORÓDI SZENIOR AKADÉMIA

elsõ elõadás címe - Dr.Jászberényi József: Az idõsödõ világ
- hogyan õrizzük meg egészségünket 50 felett?

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM
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“NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG”

INGYENES KÉPZÉS AZ 50+ -os 
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

a Milton Friedman Egyetem 
és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház-Könyvtár

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

2019. május 8. szerda 15.00 óra
helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár

Mogyoród, Fóti út 24. - bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

MOGYORÓDI SZENIOR AKADÉMIA

                                  elõadás címe:

Novák Mária: Mozgás és tánc idõskorban

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM

MÁSODIK ELÕADÁSMÁSODIK ELÕADÁS

kép
zés
! MEGHÍVÓ

EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

          2019. április 30. 
                   kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Hogyan szedjük a gyógyszereket?

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

FIGYELEM!

indul az ingyeneS Szenior 
akadéMia!

A Milton Friedman Egyetem és a Juhász Jácint Műve-
lődési Ház-Könyvtár közös, hat előadásból álló előadás-
sorozatot indít az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával.
50 év felett is szeretnénk mindannyian megőrizni egész-
ségünket és szellemi frissességünket. Egyetemi előadókat 
kértünk fel, akik az ideiglenes művelődési házban tartott 
előadásaikkal tájékoztatják és segítik az 50+ -os korosz-
tályt. Ennek érdekében csak annyit kell tenniük, hogy 
ellátogatnak előadásainkra.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2019. április 24-én, szerdán a 15.00 órakor

kezdődő első előadásra.
Helyszín: Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár 

(ideiglenes helyisége) Mogyoród, Fóti út 24.
 bejárat a Mérleg utca felöl, a régi Posta helyén

Kihagyhatatlan lehetőség, amit minden érintetnek 
meg kell ragadni!  

Húsvéti gondolatok

jól cSak a Szívével lát az eMber

A húsvéti evangéliumból megtudjuk, hogy ketten futnak az üres sír 
felé: Péter és János. Azt is megtudjuk, hogy mindketten ugyanazt az 
üres sírt nézik, de nem ugyanazt látják. Péter az üres sírt látja, János 
viszont a feltámadt Jézust. Ez egyébként is Szent János egyik jellegzetes 
vonása: egy valamit néz, de másvalamit lát, képes a dolgok mögé látni.

Ezt a látásmódot kell nekünk is elsajátítanunk. Sajnos, gyakran mi 
is csak nézzük a dolgokat, de nem vagyunk képesek kiolvasni a mö-
göttük meghúzódó jelentést, üzenetet. A hit szemével kell néznünk, 
hogy lássunk is. „Uram, hogy lássak!” – ez volt a jerikói vak forró 
óhaja, ez a mi imánk is. Ma különösképpen szükségünk van ilyen 
látásmódra, mert az, amit első tekintetre látunk, nem sok jót ígér.
Háborúkat látunk, öldöklést, rombolást és még megannyi borzal-
mat. Talán felmerül bennünk a kérdés, vajon látja-e Isten is ezeket 
a szörnyűségeket? Ha igen, akkor miért nem tesz valamit az ártatla-
nokért és a kicsikért? De ha a hit szemével nézzük a dolgokat, akkor 
képesek leszünk felfigyelni Isten szeretetének apró jeleire is, mint pl. 
az ifjúsági mozgalmakra, az önkéntesek nagy seregére, akik az Evan-
gélium ihletése nyomán mennek messze vidékekre, hogy ott tanúságot tegyenek a szeretetről.
De a saját életünkben is fontos, hogy tudjunk a hit szemével nézni és látni olyan dolgokat is, amelyek első tekin-
tetre láthatatlanok. Vegyünk szemügyre néhány ilyen jelenséget, amelyek esetleg nehézséget okoznak. Nehezen 
akarjuk elhinni, hogy tényleg Jézus hívott meg bennünket. - Talán nem is annyira a saját hitünkkel, keresztény 
mivoltunkkal van baj, hanem a másokéval: nem igen tudjuk kibogozni, milyen kritériumok alapján hív meg 
valakit Jézus, hogy hívő legyen?
Néha az a benyomásunk, hogy semmiféle kritériumot nem alkalmazott, hanem kapásból szedte össze híve-
it. Miért nem fontolta meg jobban a dolgokat, és hívott meg csak olyanokat, akikkel könnyebben tudnánk 
közreműködni, közösen lelkesedni nagy eszményekért? Ilyenkor meg kell állnunk keresztény hivatásunk titka 
előtt és el kell ismernünk, hogy nem értjük Isten kritériumait, miért hív meg ennyi gyarló embert szolgálatára? 
Nehezen akarjuk elhinni, hogy az Egyház szent. 
Miben mutatkozik meg az Egyház ereje és szentsége? – kérdezzük szorongva. Ilyenkor meg kell állnunk az Egy-
ház titka előtt és el kell ismernünk, hogy nem értjük Isten kritériumait: miért akart ennyi emberi gyarlósággal 
terhelt Egyházat? Nehezen akarjuk elhinni, hogy a világban a jó uralkodik. 
Bármerre is nézünk, úgy tűnik az önzés, kapzsiság és az erősebb joga uralkodik. A világ cinizmusba fulladt, 
kicsúfolják legszentebb értékeinket. A nyáron Amerikában egy egyetemi tanár kérte, hogy szerezzen neki valaki 
egy felszentelt ostyát, amit aztán rozsdás szöggel kilyukasztott és a szemétbe dobott, hogy úgymond, ilyen mó-
don tegye nevetségessé ezt a primitív babonát. 

Mindez elszomorít bennünket. Ilyenkor meg kell állnunk a Megtestesülés titka előtt és el kell ismernünk, hogy 
nem értjük, miért van ennyi gonoszság a világban annak ellenére, hogy Isten Fia beleszületett ebbe a világba. 
Szent Jánosnak elég volt egy tekintet az üres sírra, hogy lásson és higgyen. Mit is látott? Ugyanazt az üres sírt, 
mint a többiek. Mi volt mégis János titka, amely ilyen tiszta látást adott neki? A többiek is ugyanezt látták, de 
Jánosnak volt egy titka: tudott a szívével nézni. A szív, 
a szeretet tesz bennünket kitartóvá. János hűséges, 
kitartó szeretete volt az a titok, amely megtisztította 
látását. János volt az egyetlen tanítvány, aki mindvégig 
kitartott Jézus mellett, egészen a Golgotáig.
Ez év Húsvétján kívánom minden kedves olvasónak a 
szív látásmódját, és örömteli ünneplést Isten jelenlétét 
keresve életében!

Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!

Nagy szeretettel köszönjük mindenkinek, aki 
Fekete Györgyné, született Játékos Ilonát utolsó 
útjára elkísérte, vagy gondolatban velünk volt! 
Hálásan köszönjük azt a sok segítséget, támo-

gatást, imát és együttérzést, amit ebben a nehéz 
időszakban kaptunk! 

Isten áldja meg mindnyájukat!
a gyászoló család 
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„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen lesz a világ holnap” 

a Mogyoródi Szent Mihály teMploMért alapítvány 
tájékoztatója

Tisztelt Mogyoródiak!
A Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kiemelt tevékeny-
sége és célja a római katolikus templom, valamint az egyházközség tu-
lajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában való szerepvál-
lalás. Ennek jegyében régóta szorgalmaztuk templomtető felújításának 
megvalósítását és vettünk részt a lakossági gyűjtésben.  Felemelő érzés 
volt megtapasztalni a gyűjtés során az Alapítványunk irányába mutatott 
bizalmat, támogatást, összefogást és lelkesedést. 
Megkülönböztetett tisztelettel ezúton is hálánkat és köszönetünket 
fejezzük ki minden adományozó részére, aki munkánkat és céljain-
kat az elmúlt évben támogatta. Reméljük, hogy összefogással a jövő-
ben minél többet tehetünk római katolikus templomunkért és értéke-
ink megőrzéséért. 

A templomtető felújítása kapcsán eddig az alábbi költségek finanszírozására került sor az Alapítvány részéről:
• Az építési engedélyezési terv elkészítésének költségei, benne építéstörténeti tudományos dokumentáció, fa-
anyagvédelmi szakvélemény, valamint tetőszerkezet felújítás és tetőhéjazat csere tervdokumentáció. A támoga-
tás összege: 1.010.500 Ft.
• Kiviteli tervek és tételes költségvetési kiírás készítésére vonatkozó költségek, amely magába foglalta az épí-
tészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítését, szakági feladatok koordinálását, kapcsolattartást az engedélyező 
hatóságokkal, a kiviteli tervdokumentáció épületvillamossági munkarészének elkészítését, valamint a kiviteli 
terv tartószerkezeti fejezet elkészítését. A támogatás összege: 1.121.500 Ft
• A 2019. évi munkák megkezdéséhez és anyagbeszerzéshez a kivitelező által szerződés szerinti előleg került 
január elején finanszírozásra. A támogatás mértéke: 7.429.500 Ft
A fentiek alapján az Alapítvány eddig összesen 9.561.500 Ft értékben adott támogatást a Római Katolikus 
Egyházközségnek a templomtető felújítása kapcsán felmerült költségek finanszírozására. 

Jelenleg a tetőszerkezet statikai megerősítése folyik, a 
továbbiakban a palát cserépre cserélik, megújul a bádo-
gozás és a párkány, valamint egyéb kiegészítő munkák 
(tetőtér világítás, villámhárítók cseréje) is folynak majd. 
Az elkövetkezendő időszak tervei között szerepel a temp-
lomtorony leromlott állapotú faablakainak cseréje is. 
Az Alapítvány 2018. évi beszámolója a szentmihaly.
com honlapon megtekinthető. Ismét köszönetet mon-
dunk Dr. Varga A. Tamásnak, aki teljes évi képvise-
lői tiszteletdíjának felajánlásával évek óta hozzájárul 
az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához. 

„A tenger is cseppekből áll” mottóval kérünk min-
den jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit 
szem előtt tartó testvérünket, hogy ajánlja személyi 
jövedelemadója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány javára. A felajánláshoz 
szükséges adószám: 18683837-1-13
Amennyiben egyetért törekvéseinkkel várjuk további 
adományaikat a Centrál Takarék Szövetkezet Mogyoró-
di Kirendeltsége 66000059-10059160 sz. számlájára is. 
Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Temp-
lomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önma-
gunknak adjuk!

A Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány 
Kuratóriuma

30 éves múlttal rendelkező 
veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokkal foglalkozó Kft. 
kerepesi telephelyére keres:

- targoncavezetőt
- gépkezelő-karbantartót

- segédmunkást

Jelentkezni lehet Kardos Béla 
telepvezetőnél.

Telefonszám: +3630/475-2866

Önéletrajzokat a
kardosbela@designkft.hu 

levelezési címre várjuk.

Képeslap az 1920-as évek 
elejéről, utólagos színezéssel

Templomunk jelenlegi 
állapotában

változik a Szent láSzló hét rendje!
Hamarosan itt a tanév vége, hamarosan itt a nyár, 
hamarosan elérkezünk egy újabb Szent László Hét 
eseményeihez. A megszokott programok az idei évet 
tekintve több okból is némi változáson mennek ke-
resztül. E változásokat részletezzük az alábbiakban.
Mindenekelőtt azt szeretném kiemelni, hogy Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzata újabb pályázati sikert 
ért el, ezúttal kulturális területen! A Testvértelepü-
lések számára kiírt pályázaton nyertünk egy jelentős 
összeget, mely a Madéfalvi Testvéreink vendégsze-
replését is magába foglalja a június 22-i hétvégén. 
Emiatt erre  az időpontra került az Apátsági Pince-
nap és ezen a napon, a Pincesoron kerül megrende-
zésre a Bográcsos Főzőverseny és a Folklór Nap is. 
Úgy gondolom, szerencsés dolog a Folklór napot a Pin-
cesoron rendezni, hiszen autentikus környezetet bizto-
síthatunk a népi hangszeres előadóknak, néptáncosok-
nak, együtteseknek. Nem mellesleg az itteni borok arra 
is alkalmasak lesznek, hogy az együttesek a fellépésük 
előtt a jobb hangzás érdekében egy-egy pohár borral 
vegyenek bátorságot a színpadi lámpaláz legyőzésére…
A változások sorában figyelembe kellett vennünk 
azokat a felújítási munkákat is, melyek már néhány 
hete zajlanak a Dózsa György úton. Az Apátsági 
Pincenap egybeesik a Hungaroringen zajló Kami-
onversennyel, hiszen az autóforgalmat ezen a hétvé-
gén biztosítani kell a Hungaroring irányába.

Hutter József, az OKSB elnöke

a jakab Mihály népdalkör arany páva 
nagydíjat Szerzett Mogyoródnak

Népdalkörünk meghívást kapott Ecsegfalvára, az ott 
rendezett Minősítő Népdal Fesztiválra, amelyet 2019. 
03. 09-én tartottak 12 csoport összesen 130 énekes 
részvételével.
Erre a rendezvényre is nagyon alaposan fölkészültünk, 
s meg is lett a remélt eredmény.
A Jakab Mihály Népdalkör előadását a szakértő zsűri 
Arany Páva Nagydíjjal jutalmazta. Érthetően igen jó-
kedvűen indultunk hazafelé a díjjal.
Ezúton mondunk köszönetet pártoló tagjainknak, 
akik rendszeresen elkísérnek bennünket és velünk iz-
gulják végig a fellépéseinket.

Szántó Jánosné elnök

köSzönet

A Gesztenyés Tagóvoda gyermekei és mun-
katársai tisztelettel és szeretettel köszönik a 
Jakab Mihály Népdalkör tagjainak az együtt 
töltött perceket és a közös szereplés lehetősé-
gét. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy 
színpadon állhattunk, együtt, március 14-én a 
községi ünnepi műsorban.
Köszönjük szépen!
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közélet

Mogyoród 945 éveS!
ünnepeljünk együtt egéSz évben!

A fenti idézetek a 945 évvel ezelőtt lezajlott mogyoródi csatához köthetők, amely során Géza és László hercegek 
győzedelmeskedtek Salamon király seregei felett. Ez a nap számít Mogyoród megalapításának, ami egyben azt 
is jelenti, hogy településünk idén ünnepli fennállásának 945. esztendejét. Ez bizony egy nagyon szép szám! 
Boldog születésnapot Mogyoród!
A Mogyoród Turisztikai Kft. ezt a jeles évfordulót egy egész éven átívelő rendezvény-sorozattal szeretné felejt-
hetetlenné tenni, melynek célja nem is lehet más, mint hogy kicsit ünnepeljük Mogyoródot, kicsit összetalál-
kozzunk, beszélgessünk és kikapcsolódjunk, érezzük, hogy jó helyen vagyunk. 
A megszokott, minden évben megtartott rendezvények kiegészülnek további kisebb-nagyobb eseményekkel, 
melynek az első állomása már le is zajlott. Ez volt az az ünnepség március 14-én, ahol nemcsak az 1848-1849-es 
forradalomról és szabadságharcról emlékeztünk meg, hanem a mogyoródi csatáról és településünk alapításá-

ról is. Emellett megtörtént a régóta várt 
testvér-települési megállapodás Santa 
Lucia di Piave küldöttségével. Remél-
jük, ezzel egy gyümölcsöző kapcsolat 
veszi kezdetét olasz barátainkkal. 

A programok nagy részének üde szín-
foltot ad az, hogy a 945-ös szám vala-
milyen úton-módon visszaköszön. Töb-
bek között a Májusfa díszítéséhez 945 
méter szalag kerül felhasználásra, a má-
jus 11-i koncertest belépője 945 Forint, 
a „Mozdulj rá az egészségre!” napon 
945 méteres élményfutáson lehet részt 
venni, fotókiállítás lesz 945 darab fény-
képpel, a helyi „gasztro” szolgáltatók 
945 Forintos egyedi ajánlatot kínálnak 
az év során. Minden további részletre és 
érdekességre a későbbiekben derül fény. 
Addig is figyeljék folyamatosan plakát-
jainkat, kiadványainkat és szeretettel 
várjuk Önöket a rendezvényeinken!
Kérdés esetén vagy bővebb tájékoztatá-
sért pedig forduljanak a Mogyoród Tu-
risztikai Kft. munkatársaihoz: Mogyo-
ród, Dózsa Gy. út 25., 0670/458-1762, 
0670/709-3880, mogyorod.turizmus@
mogyorod.hu, facebook.com/ILove-
Mogyorod/

Zachár Zsolt
Mogyoród Turisztikai Kft.

攀最猀稀 瘀戀攀渀℀攀最猀稀 瘀戀攀渀℀
渀渀攀瀀攀氀樀جئ渀欀 攀最礀جئ琀琀Ⰰ渀渀攀瀀攀氀樀جئ渀欀 攀最礀جئ琀琀Ⰰ

Mogyoródi csata - pénteken, 1074 márczius 14-én…
 „Géza és László a halottak nagy tömegei között a földre borulva adtak hálát, hogy a jó Isten oly remek 
győzelemhez segíté őket. László pedig, amint hogy mindig kiváló jámborságú vala, látva az elhullottak 
ezreit, ámbár ellenségei voltak, mégis megrendült belé a szíve és keservesen sirt, tépve orczáját és haját, 
mint a hogy az anya sir fiai halálán…”
„László szavának állott. Miután a halottakat tisztességesen eltemettette, a sebesülteket elhelyezte, há-
lát adott győzelméért és annak emlékére megalapította a mogyoródi apátságot...”

a közSégünkért Mogyoródért alapítvány MéltatáSa 
Mogyoród Nagyközségért kitüntető címet adományozott a Községünkért Mogyoródért Alapítványnak. A 
méltatást Hutter József, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke állította össze és ismertette.

Ma egy több mint húszéves múlttal rendelkező szerveze-
tet és annak vezetőit van szerencsém elismerő szavakkal 
méltatni, akik még az ezredforduló előtti időkben kezdtek 
tevékenykedni Mogyoródon. Az akkori közösségi életünk 
még egy jóval kisebb 3-4 ezres lélekszámú faluban zajlott, 
majd a beköltözésekkel új családok, új vállalkozások, új 
személyiségek jelentek meg közösségünkben és gazdagí-
tották, gyarapították, gyarapítják ma is településünket.
A kilencvenes évek közepén települt Mogyoródra Kapi-
tány Attila, aki nemcsak a vállalkozásának székhelyét és 
lakóhelyét tekintve választotta Mogyoródot, hanem egy 
új gondolkodást, új látásmódot is hozott magával. Rá-
világított azokra az értékekre, melyeket korábban külső 
szemlélőként látott ebben a faluban. Nyíltan vállalta 
véleményét és elkezdett töretlenül dolgozni azon, hogy 
Mogyoród településként legyen különb, legyen szebb, 
melyre minden itt élő büszke lehet. Ő hívta életre a 
Községünkért Mogyoródért Alapítványt, mely ennek a 
lokálpatrióta szellemiségnek a bölcsője lett. A Bibliából 
a magvető példázata jelenthet párhuzamot számunkra: 
Kapitány Attila volt az, aki elvetette közénk a magot. 
Egy másfajtát. Egy addig általunk még kevésbé ismert 
magot: az értékelvű közösségi élet magvát. Ő volt az a 
magvető, aki töretlenül hitt és ma is hisz abban, hogy 
az elvetett mag nemcsak az útszélre, vagy a tövisek közé 
hullhat, hanem jó földbe is kerülhet. Töretlenül hitt és 
hisz abban, hogy ez a jó földbe került mag egyszer kikel, 
szárba szökken, és többszörös termést hoz. 
Szerencsénkre Mogyoródon ez az újfajta mag jó talajra 
hullott. Attilához olyan lokálpatrióta személyek csatla-
koztak, akik hasonló gondolkodásúak voltak és szemléle-
tükkel, életükkel, tetteikkel biztosították a jó termőtalajt 
az elvetett mag számára. Ebben a sorban kell kiemelnem 
az Alapítvány prominens személyeit: Kamarás Lajost, 
Tóth Mihályt, Hadháziné Juhász Erzsébetet, Varga Nán-
dort, Dr. Varga Tamást és Trabalka Szilviát. Így szület-
hettek meg azok az eredmények, melyek Mogyoród javát 
szolgálták és szolgálják ma is. Idézzük föl ezeket az ered-
ményeket röviden, a teljesség igénye nélkül: 
Az első a falu közterületeinek virágosítása volt, amelynek so-
rán nemcsak a terek, templomok és közintézmények előtti te-
rületek szépültek meg, hanem a lakóházak előtti utcarészek is.
Azután következett a Szent László szobor, mely az 
első köztéri szobor Mogyoródon. A Józsa Lajos szob-
rászművész által készített bronzszobor az Önkor-
mányzat, az állam, az Alapítvány és a község adakozó 
polgárainak támogatása nyomán készült el.
A Szent László Kilátó-kápolna következik a sorban, 
mely a Mogyoródi Nőegylet az Alapítvány és az Ön-
kormányzat összefogó és tettre ösztönző ereje nyomán 
készült el. Ehhez az Alapítvány 1,7 millió Forint anyagi 

támogatást nyújtott. A Kilátó azóta kedvelt turista-cél-
ponttá vált, Mogyoród egyik szimbólumává vált. Mára 
sajnos leromlott az állapota, de az Önkormányzat és a 
Turisztikai Kft jóvoltából hamarosan megújul.
Az Alapítvány és a Katolikus Egyház Temető Bizottságának 
tervező munkája révén a Kálváriához vezető lépcső oldala-
in található stációk felújítása, újjáépítése is ebbe a körbe 
tartozik. A munkálatokhoz szükséges több mint hatmillió 
forintot adománygyűjtéssel teremtettek elő. A Református 
temetőben levő Székelykapu, az Alfa - Omega Emlékhely 
és a szabadságért vívott harcainknak emléket állító kopjafa 
szintén az Alapítvány gondozásában készült el.
A Községünkért Mogyoródért Alapítvány céljaiból ki-
tűnik, hogy nem csak falufejlesztésre szánt időt, pénzt, 
támogatást, hanem pártolja az arra érdemes kulturális, 
hagyományőrző megmozdulásokat is. Erre szép példa 
a 2006. karácsonyára megjelent Mogyoród lakosságá-
nak genealógiája c. munka, mely a mogyoródi családok 
múltjának, a családfáknak kutatásában jelent segítséget. 
Az Alapítvány legnagyobb sikere, a Főtér kialakítása, 
melyhez hasonló nagyságú és költségvetésű, közterü-
let-fejlesztésre irányuló munka még nem volt Mogyoró-
don. A terveztetés az Alapítvány megbízásából kezdődött 
meg mintegy 2 millió Ft értékben. Igy született meg a 
község hagyományos faluközpontjára egy komplex fej-
lesztési terv. Az Alapítvány a pályázatírást a benyújtási ha-
táridő utolsó napján fejezte be, de a fáradságos és áldozatos 
munka nem volt hiábavaló, mert az Önkormányzat 170 
millió Forintot nyert a pályázaton. Ma már megszoktuk, 
és jó érzéssel megyünk át vagy ülünk le a Főtéren és bizto-
san eszünkbe fog jutni ezentúl is, hogy az Alapítványnak 
jelentős szerepe volt a Főtér széppé tételében.
A „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány nagy volumenű, 
falufejlesztésre irányuló programjai mellett sok esetben segí-
tett, támogatott, végzett kisebb munkákat is. Ilyenek voltak 
például: a tűzoltóautó vásárlása az önkéntes tűzoltóság szá-
mára, a Juhász Jácint emléktábla a Művelődési Ház falán, a 
Szent László emléktábla az iskola folyosóján, hirdetőtáblák 
készíttetése, valamint a mogyoródi Sportegyesületek, a nép-
tánccsoportok, a népdalkör, az énekkar, rászoruló családok 
folyamatos vagy alkalmankénti anyagi támogatása. 
Az Alapítvány példáján jól látható, hogy a civil szer-
vezetek részvételének van kézzel fogható eredménye 
és létjogosultsága napjainkban is. A „Községünkért, 
Mogyoródért” Alapítvány nem az egyetlen szervezet 
a faluban, amely érdemben tesz valamit a településért, 
de mozgatórugóként működik szinte minden prog-
ramban. Alapvető céljain kívül az elvi ideológiája az, 
melyet a korábbi elnök Kamarás Lajos röviden így fo-
galmazott: ennek az Alapítványnak küldetése az, hogy 
„kovásza legyen a falu gondolkodásának”. 
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12 éves, szeret iskolába járni, az osztályában jó a hangu-
lat, sokat nevetnek, kedveli osztálytársait, szorgalmas, ta-
nulmányi átlaga: 4,6, és negyedik éve tanul zongorázni. 
Segít a házi munkában, és a sok elfoglaltsága mellett 
nagyon szeret olvasni, a barátaival együtt lenni és mo-
ziba járni. A kedves, okos Míra nemcsak jó tanuló, 
hanem kiváló sportoló is. Óvodás kora óta sportol, 
többet aludt edzőteremben, mint óvodában.
Két testvére van, egy bátyja és egy öccse, mindhárman 
a Szent László Általános Iskola tanulói. 
Édesapja sportedzőként, sok mogyoródi sportoló 
mestere, édesanyja óvónő a mogyoródi Laura Vicuna 
Óvodában. A szülőkről is elmondható, hogy előmoz-
dítják Mogyoród fejlődését.
Az eddig felsorolt ismérvek alapján is kijelenthetjük, 
hogy Mira egy nagyon sokoldalú, önmagával és a vi-
lággal harmóniában lévő ifjú hölgy, minden szülő és 
tanár ilyen személyiséget szeretne nevelni.
A továbbiakban a sportra fókuszálunk, hiszen ebben nyújt 
igazán kimagasló teljesítményt, ezért is kapta a kitüntetést. 
Naponta általában három edzése van, szombaton kick-
box, vasárnap akrobatikus rock and roll versenyekre jár.
Az edző édesapa így jellemzi: szófogadó, kitartó és a sport 
az élete. Korosztályához képest jóval erősebb, ellenfelei sírva 
mennek el, vagy feladják, mert fizikálisan elveri az ellenfeleit.
Míra nagyon nem szereti, sőt rosszul esik neki, ha vala-
milyen oknál fogva kevésbé jól teljesít, rossz napja van, 
fáradt, és ezt édesapja észreveszi, megjegyzi, ennek ha-
tására rögtön erősebben kezd el dolgozni, mert szeretve 
tisztelt édesapja elvárásainak mindig szeretne megfelelni.
2017-től - 2019. március 31-ig a következő versenye-
ken ért el I. helyezést:
5 Európa Kupa, 7 Világkupa, 6 nemzetközi verseny, 
11 Országos verseny, 4 Diákolimpia, 3 Magyar bajnok
A DIGI Sport olyan fiatal tehetségeket mutat be, akik 
teljesítményükkel, eredményeikkel kiemelkednek kor-
társaik közül és megnyerhetik a Nap Hőse Díjat. Ebben 
a versenyben 2019. év 2. játékhetének győztese Míra lett.
Örömmel jelentjük, hogy a játék folytatódik, a márci-
usi hónap heti győztesei részére indult a havi szavazás 

2019. április 8-án. Reméljük, hogy Mira a márciusi 
havi versenyben is győztes lesz.
Míra nagyon céltudatos, világbajnok szeretne lenni, 
sőt miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöksé-
ge 2018. novemberi tokiói ülésén felvette a kick-boxot 
az olimpiai sportágak közé, remélhetőleg, néhány év 
múlva már szerepel az ötkarikás játékokon, és a mi kis 
büszkeségünk akár olimpiai bajnok is lehet.
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Tóthné Nagy Mária képviselő asszony méltatja 
Nagy Mirát

2019. iFjú Sportolója: Szabó bence, az lSp-teaM 
verSenyzője

Szabó Bence méltatását Ribai Zoltán állította össze és 
ismertette.
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata kitüntetések 
és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2004-
es számú rendelete alapján lehetőség van az Év sporto-
lója és az Év ifjú sportolója díj odaítélésére is. 2018 no-
vemberében az év sportolója díj kiosztásra került, a díjat 
Sleisz Attila az L.S.P team versenyzője vehette át. A mai 
napon az Év ifjú sportolója díj kerül átadásra. A díjra va-
lamely versenyrendszerben kimagasló nemzetközi vagy 
hazai eredményt elért mogyoródi lakos részesülhet, aki 
tevékenységével, szorgalmával, kitartásával követendő 
példát mutat társainak és a mogyoródi fiataloknak. A 
díj 9 és 18 éves korosztályban osztható ki. A megadott 
határidőig, 2018 szeptember 15-ig 2 ajánlás érkezett 
be, a képviselőtestület mindkét javaslatot a díjra mél-
tónak találta. Mind a kettő sportoló mogyoródi lakos 
és a Szent László Általános Iskola tanulója, valamint a 
mogyoródi székhelyű L S P team igazolt versenyzője. 
Az L S P team 1996-ban alakult egyesület mely nem 
csupán egy újabb sportolási lehetőséget jelent a fia-
talok számára, hanem egy olyan közösség, amely az 
edzőtermen kívül is kihat tagjai életére. Mindezt az 
egyesület vezetőjétől, Nagy Lajostól idéztem. Az L S 
P Team sikerét jelzi, hogy az eltelt évek alatt csak Mo-
gyoródon több,  mint 150 ember alkotja a közösséget, 
túlnyomó többségében a fiatal korosztályból.
Most pedig szeretném bejelenteni Önöknek, hogy 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy az „Év Ifjú Sportolója” 
díjat 2019-ben Nagy Míra és Szabó Bence sportolók-
nak adományozza. Kérem a díjazottakat Nagy Mírát 
és Szabó Bencét fáradjanak fel a színpadra!
Szabó Bence 2004-ben született, mogyoródi lakos, a 
Szent László Általános Iskola végzős tanulója, az L S 
P Team sportolója. Bence sportos családba született, 
anyukája atletizált, apukája túra motorozott ill. hobby 
szinten ma is motorozik, kettő lány testvére van, Ber-
nadett és Nikolett. Nikolett szintén sportol, birkózik. 
Anyukájától hallottam, hogy Bence kisfiúként rengeteg 
energiával rendelkezett, így gondolkoztak, milyen spor-
tot válasszanak a plusz energiák levezetésére. Bence 7 
éves volt, mikor az iskolában felfigyelt egy hirdetésre: 
kick-boksz oktatás. Kíváncsi gyermekként elment az 
első edzésre és megtetszett neki, amit ott tapasztalt. 
Bence hetente háromszor jár edzésre hétfőn, szerdán, és 
pénteken, pénteken  dupla edzése van. Edzője Nagy Lajos. 
A rengeteg munkának meg van a gyümölcse hiszen fan-
tasztikus eredménnyel büszkélkedhet fiatal kora ellenére. 
2017-es-2018-as év eredményei alapján korosztályos 
válogatott! Engedjék meg nekem, hogy néhány fonto-
sabb eredményt megemlítsek: 

2017-ben: 
• Budapest Nyílt Világkupa, 1.hely
• Német Nyílt Nemzetközi Világkupa, 1.hely
• Kempo Nemzetközi Világkupa, 1.hely
2018-ban:
• Kempo Nemzetközi Verseny, 1.hely (light kategóia)
• Kempo Nemzetközi Verseny, 1.hely (semi kategória)
• Magyar Bajnokság, 1.hely (light kategória)
• Magyar Bajnokság, 1.hely (kick light kategória)
• Czech Open Világkupa, 1.hely
2019-ben
• Slovak Open Nemzetközi verseny, 2.hely
• Karlovac Open Európa Kupa, 1.hely
Összegezve: négyszer nyert országos versenyt, kétszer 
magyar bajnokságot, hatszor világkupát és egyszer Eu-
rópa kupát! Azt gondolom, ha ilyen kitartással és szor-
galommal folytatod a sportolói pályafutásodat akkor 
nyugodtan mondhatom azt, hogy négy év múlva szin-
tén találkozhatunk csak akkor már az Év Sportolója 
felnőtt kategóriában. Sok sikert kívánok!
Megkérem Paulovics Géza polgármester urat, hogy 
fáradjon fel a színpadra és adja át a díjakat, egyben 
megkérem Míra és Bence szüleit, szintén fáradjanak 
föl a színpadra. 

Ribai Zoltán és Szabó Bence

A kitüntetettek szüleikkel a színpadon




