
MOGYORÓDI      KRÓNIKA

Hamarosan befejeződik az új 
EGÉSZSÉGHÁZ építése, amire olyan 

régen várunk!
Mogyoród elmúlt 5 éve: 38 pályázat,

1 milliárd 178 millió Ft értéknövekedés!

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja             v. ÉvFolyaM 9. száM 2019. október

Paulovics Géza: “az 
ingatlanadó eltörlése 
felelőtlen kampányfogás!”
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ErEdményEink az Elmúlt 5 évbEn

Tisztelt Választópolgárok!
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 38 pályázatot készített, melyeken 914 millió Ft-ot nyert és az önrésszel 
együtt 1 milliárd 155 millió Ft-ot fordítottunk a nagyközségünk beruházásaira.
Néhány elkészült beruházásunk:
- A Polgármesteri Hivatal és az Igazgatási Iroda felújítása és energetikai korszerűsítése
- Parkolók építése a Dózsa György úton az Egyházi Óvodától a Somlói útig
- A Gesztenyés Óvoda felújítása
- A Pillangós Óvoda parkolójának és udvarának felújítása
- A Régi Egészségház felújítása, Fogorvosi Rendelők kialakítása és korszerű felszerelése
- Új Egészségház építése
- A Hangya épület felújítása
- Tűzoltószertár átalakítása Turisztikai Iroda céljára
- Sarló utca felújítása
- Bocskai út Nyulas utca vízelvezetésének megoldása
- Az Orgona utca vízelvezetésének megoldása
- A Mély út vízelvezetésének megoldása
- Rózsa utca vízelvezetésének megoldása
- Bajcsy Zs. út vízelvezetésének megoldása
- Sarló utca vízelvezetésének megoldása
- Hungaroring út aszfaltozása, járda építése
- Körte utca, Szántó utca, Lotz Károly utca, Ady E. utca útépítése
- Szent Jakab Parkfalu déli bekötőútjának elkészítése
Folyamatban, előkészítés alatt:
- Művelődési Ház beruházása 
- Bölcsőde beruházása
- Szent László Kilátó Kápolna felújítása
- Szent László Emlékhely építése
- Dózsa György út, Béke út, Mérleg út felújítása
- Berekakácos út vízelvezetésének megoldása
- Mogyoródi patak vízelvezetésének megoldása
Pályázataink, eredményeink, folyamatban levő beruházásaink Mogyoród Lakosságát szolgálják.

Tisztelettel: Paulovics Géza polgármester

Érdemes összehasonlítani beruházási teljesítményünket a szomszédos, 10 ezer lélekszámmal rendelkező 
Csömör hasonló eredményeihez

Készül a katolikus templom új tetőzete is.

megnevezés státusz
projekt 
összeg
Ft

támogatási
%

támogatás 
összege
Ft

Laky u. felújítás nyert 2017-2018 36 917 833 85% 31 380 158

Egészségház nyert 2017-2018 406 243 666 49,23% 200 000 000

Épületenergetika elszámolva 2017-
2018 249 938 298 100% 248 676 959

Zártkert - Panoráma u. nyert 2018 9 974 450 98% 9 817 187

Szlovák ház nyert 2018 14 000 000

I. vh. emlékmű nyert 2018 1 105 600 90% 990 600

Széchenyi u., Ibolya u. nyert 2018 130 491 963 85% 110 918 168

Zsidó temető nyert 2018 2 634 447 90% 2 300 000

Polgárőr község cím nyert 2018 100 000

Sportkönyv nyert 2018 1 500 000 700 000

ASP rendszerhez csatlakozás nyert 2017-2018 7 000 000 100% 7 000 000

Nyertes pályázatok összesen 845 806 257 625 883 072

Csömör Nagyközség pályázati 2014-2019 

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

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: MAGENTA Trade 2018 Kft.

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

MOGYORÓDI      KRÓNIKA

lássunk tisztán…
Van Mogyoródnak egy Tellus álnevű, valótlan állításokra és gyűlölködésre uszító újságírója, aki 
mögött feltételezni lehet az egykori Mogyoródi Hírek volt főszerkesztőjét, June Attilát. Emlékez-
zünk vissza a 2014-ben kiadott fekete újságjára, amely azóta átváltozott, és Hír2146 címen fehér 
köntösben, de változatlan ideológiában megy most tovább. Elolvastam az augusztusi számot, és 
mivel a nevem említve van, Polgármesterem által tett intelem ellenére - tűrjem a támadásokat - 
írok most a címnek megfelelően. 

Tisztelt Mogyoródiak!
Valóban a Berektető ügyet én más módon oldottam volna meg, ezt vállalom. Azonban Tellus Úr azon törekvése, 
hogy éket verjen közénk, nem fog sikerülni! A történet csak annyiban érdekes, hogy mi függetlenek vélemé-
nyünk szabadságát mindig megőriztük, és önállóságunk egyetlen célt szolgál, a község fejlődését. A kulturált 
vita pedig mindig építő! 

A választás előjátéka elkezdődött. Szükség van a korrekt tájékoztatásra - hiszen a korteskedés része a demokrá-
ciának -, de az alantas támadásnak nem szabad felülni. Mogyoród életében a 2014-es választás megmutatta, 
hogy Egészségházat füllenteni, alapkövet letenni, gyűlöletet kelteni nem szabad. Mogyoródot értelmes 
emberek sokasága lakja, akik ezt nem fogadták el, és eszerint szavaztak. 
Hogy miért nem eredményeikkel és részletes terveikkel jelentek meg akkor Önök előtt? Azért, mert nem voltak 
eredmények, hacsak az nem, hogy az állam a község adósságát 2,2 milliárd Ft összegben átvállalta, vagy az, hogy 
egyáltalán életben maradt a település működése. Az Egészségház látványtervének 2014-ben sem engedélyes 
terve, sem anyagi fedezet nem volt. Üres, megalapozatlan ígéret volt! 

Érzékeltetni szeretném, hogy a regnáló Testület honnan indult el. Lepusztult utak, felújításra szoruló Óvoda 
és Egészségház. A csapadékvíz-elvezetés karbantartása évtizedek óta elmaradva. Olyan igénytelen Polgármesteri 
Hivatal, ahol a WC és a konyha egyben van, és még sorolhatnám, de a méltatlan, igénytelen vezetés hagyatékát 
tovább részletezni még kedvem sincs. 
Amiben elöl jártak, az a megosztás, a gyűlölködés, az elzárkózás a választóktól, az érthetetlen felsőbbrendűségük 
kifejezése. A „gyüttmentek” megkülönböztetése, az ide illő alázat teljes hiánya.
Igen, alázat. Milyen mély fogalom egy köztisztséget végző részére! Alázat a választók felé, hiszen van fogadóóra 
és az alázattal élő bármikor megszólítható. Alázat a célok érdekében, hogy a megvalósulás mindannyiunk örö-
mére a jobb életkörülményt szolgálja, és ezáltal legyen élhetőbb a mi községünk! 
Kérem, ne üljünk fel a tehetségtelenek, a hozzá nem értők gusztustalan riogatásának, a félelemkeltésnek, a 
folyton csak kritizálóknak és mocskolódóknak! Ez a fajta politikai taktika már lejárt, ma már tudjuk, hogy a 
cselekvés helyett ezek a manipulatív acsarkodások csak menekülő útvonalak a leszerepeltek számára. 

Mi a jövő?
A választó joggal teszi fel a kérdést, mielőtt elvonul a fülkébe a megfelelő személyek mellé tenni az x-et. Ebben 
a kérdésben én csak ajánlhatok és kérhetek: esélyt adni a függetleneknek Paulovics Géza vezetésével, és Mo-
gyoród tovább fog haladni a fejlődés útján. 
A község beruházásainak történetében 2019 olyan év, amikor a költségvetés eléri a 2 milliárd forintot. E szám 
mögött rejlő megvalósulást érzékelni leginkább Önök tudják, akik látják a felújításokat vagy épp az új építésű 
létesítményeket. 
Ezeket az eredményeket el nem ismerni balgaság lenne. 
Soraimat egy talált gondolattal zárnám, melyben van némi túlzás, azonban a mondat első fele maximálisan 
megállja a helyét az elmúlt hónapokat tekintve: „Az ellenzék bármire képes, de semmire nem alkalmas.” 
Adjunk esélyt a Paulovics Géza vezette függetleneknek, és eredményeink legyenek közösek! 

Kapitány Attila
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önkorm
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a 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklus
utolsó képvisElő-tEstülEti ülésE

2019. szEptEmbEr 25.

Más településen az utolsó képviselő-testületi ülésen ünnepélyesen szoktak elköszönni a lakosságtól és egymástól 
a képviselők. Kényelmesen hátradőlve szokták összefoglalni az eltelt időszak eseményeit, az elért eredményeket, 
munkájukat. Fontos döntéseket ekkor már nem szoktak napirendre tűzni. Általában az utolsó esemény a közös 
fénykép elkészítése szokott lenni.
Nem így történt azonban ez Mogyoródon. Nálunk most sem az ünneplésről szólt az a jó két órás ülésezés, hanem 
valódi képviselői munkáról, valódi gondok, feladatok megoldásáról tanácskoztak a megjelent képviselők, mert köz-
ségünk valóban lendületben van, amit nem szabad és nem illik megtorpantani, hiszem a lakosság várja az eredmé-
nyeket, a szükséges létesítmények elkészültét. Nem érünk rá ünnepelni, hiszen a SZOLGÁLAT, az SZOLGÁLAT.
Sajnos nem minden képviselőnk gondolta így! A 9 döntéshozónak megválasztott főből, 4 távol maradt az ülés-
ről?! Nem mondták, nem jelezték, hogy miért, de tudható volt, hogy más elfoglaltságot választottak maguknak.
A Képviselő-testületi ülés előtt a bevált szokás szerint a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tartott volna 
egy megbeszélést, amelyen a reájuk tartozó, elsősorban beruházási ügyeken kellett volna állás foglalniuk, s a 
GTB javaslata került volna a KT elé. Ez a GTB ülés nem jött létre, sem Dr. Szabó István elnök, sem Tóthné 
Nagy Mária elnökhelyettes nem jelent meg. Jelen volt viszont Ribai Zoltán, ő azonban nem volt a bizottság 
tagja, így a GTB ülés elmaradt. Ribai Zoltán nem nyilatkozott társai távolmaradásával kapcsolatban, s a testü-
leti ülés megkezdése előtt ő maga is távozott. Emiatt, mivel nem volt GTB javaslat több fontos, testületi ülésre 
szánt napirendi pontot nélkülük kellett eldönteni. 

Az ülés tehát némi feszültséggel kezdődött, de szerencsére a megjelentek még éppen határozatképesek voltak 5 
fővel: Paulovics Géza polgármester, Hutter József, Kapitány Attila, Kurfis László, és dr. Varga A. Tamás.
A FIDESZ színeket képviselők távolmaradása ellenére, megbízásukból azonban a videofelvételt készítő munkatár-
suk viszont fölvette az ülés teljes időtartamát, nyilván kíváncsiak voltak, mi történik, hogy zajlik az ülés nélkülük.
A tanácskozást megnyitva Paulovics Géza polgármester sajnálatát fejezte ki, hogy a „fideszesek” nem jelentek meg 
az utolsó ülésen, ahol pedig szintén fontos döntéseket kell megszavazni az előre lépés érdekében. Azt is megemlí-
tette, hogy annak idején a GTB (DR. Szabó István) és a Szociális és Egészségügyi Bizottság (Dr. Hézinger Lajos) 
vezetését rájuk bízta, egyedül az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Hutter József nem fideszes, de a 3 
fős bizottság másik két tagja igen, így őt bármikor leszavazhatták. Ezért sem érti, miért nem tekintik magukénak 
a ciklusban elért eredményeket, sőt lebecsülik, kifogásolják azokat. Arra a rosszindulatú hamis állításra, hogy Mo-
gyoródnak súlyos adósságai vannak, arra itt is kívánt válaszolni elmondva, hogy mindössze 80 millió Ft-ot hívtak 
le a rendkívül kedvezményes, 1% alatti kamatozású, kormányzat által jóváhagyott hitel-keretükből.

polgármEstEri bEszámoló a két ülés közti EsEményEkről

• Megkötötték a szerződést a háziorvossal.
• A Kft utat épített és elkészítette az iskola kerítését.
• Változatlanul gondozták a közterületen található vi-
rágágyásokat.
• Megtörtént a Pillangós Óvoda rekonstrukciója, mű-
füves pálya készült, amihez jövőre korszerű udvari já-
tékokat is telepítenek.
• A Dózsa György út aszfaltozásának az első fázisa 
megtörtént. Olyan megoldást választottak, hogy a 
munkák ellenére a Búcsú és a Szüreti felvonulás és 
mulatság rendben megtörténhessen. Az útnak lesz 
szegélye és 6 méter széles aszfaltszőnyeget kap. Előtte 
azonban a közműveket, a talajba süllyesztett csőrend-
szert is rendbe teszik, hogy a szép új aszfalt réteget ké-
sőbb ne kelljen fölbontani.
• Az Új Egészségház építése halad, de az országos mun-
kaerő és építési anyag hiány (ami egyébként örvendetes, 
mert az egész ország épül) miatt egy hónapos csúszással 

kell számolni. Időközben a megemelkedett csempe és más 
burkoló anyagok áremelkedésével is számolni kell. Már a 
gépészetet is szerelik, készülnek a lépcsők és napelem is ke-
rül a tetőre, hogy az épület energetikailag is közel önellátó 
legyen, mint a többi önkormányzati épület is. Hátra van 
még az udvar rendbe tétele és a parkolók kialakítása.
• Megtörtént a Turisztikai Kft szervezésében a szemét-
szedés, aminek az eredménye 44 kidobott hulladékkal 
tömött zsák lett.
• Közeledik a Kilátó-Kápolna rendbetétele, a Szent 
László Emlékhely megépítése és a települést bekerítő tú-
raútvonal kiépítése, már a kivitelezőt (ebből is hiány van 
manapság) keresik ehhez a VEKOP projekt néven futó 
beruházáshoz.
• Rendben zajlanak a jelentős érdeklődés mellet folyó 
kézműves foglalkozások a Faluházban.
• Az Önkormányzat pénzkészlete az ülés időpont-
jában 567 millió Ft.

napirEndi ügyEk

Elővásárlás
A testület élni kíván elővásárlási jo-
gával, az Árpád vezér út 3. sz alatti 
ingatlan vonatkozásában.

Elővásárlás
A testület élni kíván elővásárlási jo-
gával, az Árpád vezér út 53. sz alat-
ti ingatlan vonatkozásában.

Gyalogátkelő terveztetése
Többek közt a leendő BÖLCSŐDE 
biztonságosabb megközelítése érde-
kében Zebrát terveztetnek a Fóti út 
– Mátyás király út sarkára, ami nyo-
mógombos lámpás kereszteződést 
lesz. A költség 1,5 millió Ft.

Az iskola udvar aszfaltoztatása
A képviselők támogatták a meleg 
aszfalt borítás megrendelését, 9,6 
millió Ft összeggel.

Utca aszfaltozás
A Nagyhomoki és a Berektető út 
90. sz. épületig aszfalt borítást kap 

Az Erdőszél utca martaszfaltozása
A jelen lévő képviselők egyetértet-
tek a megoldással

Az Önkormányzat I. félévi beszá-
molója
A töménytelen számból, táblázat-
ból és indoklásokból, értelmezé-
sekből és mellékletekből álló kimu-
tatást jóváhagyták. 

A 2019-es költségvetés II. sz. Mó-
dosítása
A szükséges technikai jellegű kiiga-
zításokat a testület jóváhagyta.

A hulladék kezeléssel kapcsolatos 
követelés
Az AHK KFT végszámláját (amely 
2016-ig szolgáltatott Mogyoród-
nak) abban az értelemben kifogá-
solták, hogy a kibocsátó személyé-
vel nem értettek egyet.

Szociális beszámoló az I. félévről
A beszámolót jóváhagyták.

A 2. sz. fogorvosi körzetben törté-
nő rendelési idő változás
A képviselők elfogadták a módosítást

Terembérlés az Óvodában
A bérlési díjat 3090 Ft/óra összeg-
ben határozták meg.

A Szent László Általános Iskola 
éves beszámolója
A képviselők elfogadták a külö-
nösen alapos és az iskolai nevelés 
terén elért jelentős eredményeket 
felmutató beszámolót. Az iskolát 
jelenleg is, és Paulovics Géza pol-
gármester ígérete szerint a jövőben 
is kiemelten kívánják támogatni.

Önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálata
A jogszabályok szerint felülvizsgá-
lat 3 rendelet esetében megtörtént, 

amelyeket a testület jóvá is hagyott.

Az önkormányzati kitüntetéseket 
szabályzó rendelet módosítása
Az időpont változások mitatt szük-
séges módosítást megszavazták.

Testvértelepülések emléktáblák el-
helyezése
Szent László Héten kihirdetett, 
útirányt és távolságot is tartalmazó 
táblák a döntés szerint a Fő térre 
kerülnek.

A Településüzemeltető Nonprofit 
Kft beszámolója
A több melléklettel is alátámasztott 
beszámolót a képviselők elfogadták, 
s a településünk állapota érdekében 
végzett áldozatos munkájukat, igye-
kezetüket és eredményeiket elismer-
ték és megköszönték. „Mogyoród 

Hutter József, Kurfis László, Paulovics Géza, Moldván Tünde jegyző, Kapitány 
Attila, dr. Varga A. Tamás
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temetője és közterületei soha nem 
voltak ilyen színvonalon gondozva!”

Önkormányzati ingatlan vagyon-
kezelésbe adásáról szóló megálla-
podás módosítása
Az önkormányzati ingatlan va-
gyonkezelőjének jogairól szóló 
módosítást megszavazták.

A Turisztikai Kft 1. félévi beszámolója
A szintén alapos és bőséges, sok 
rétű beszámolót elfogadták. Ki-
emelték, hogy az egy főre jutó pá-
lyázati összeg elnyerésében a nem 
önkormányzati szervezetek közt 
Kft vezetője a bajnok a VEKOP 
pályázaton nyert jóval több, mint 
100 millió ft-al. Hangsúlyozták, 
hogy a Bornapok szervezése mellett 
már évek óta átvették a Mindenki 
Karácsonya rendezését is, amelyet 
a korábbi civil közösség már nem 
akart folytatni.

Ingatlan vásárlási kérelem
A 602, a 603/7 és a 603/8 hrsz 
ingatlanokat a testület egyb en kí-
vánja értékesíteni licit útján, ahol 
az induló összeg 53 millió Ft.

Ingatlan bérlési kérelem úrnafa-
las kisállat-temető létesítéshez
A testület nem járult hozzá a bérbe-
adáshoz, mert nem járulnak hozzá 
állattemető létesítéséhez a községben.
Ingatlan értékesítés
A kétfordulósra tervezett ingatlan 
(3332 hrsz) értékesítésre egyetlen je-
lentkező érkezett, s nem is várható 
más vevő, így a testület elfogadta a 
megállapított 4 millió Ft-os vételárat.

Útlejegyzés 
A Rákosvölgye TSZ-hez tartozó 
481 hrsz, de a valóságban a Gödöl-
lői út egy részletét jelentő földterü-
letet a testület útként kívánja leje-
gyezni. A Rákosvölgye TSz most 
fölszólította az Önkormányzatot, 
hogy fizessen kárpótlást. Ezt az 
igényt a képviselők elutasították.

Bursa Hungarica Pályázat 
A képviselők egyetértettek abban, 
hogy ez évben is csatlakoznak a pá-

lyázathoz, a tanulni vágyó rászoru-
ló mogyoródi fiatalok támogatása 
érdekében.

A Gödöllői Tüdőgondozó Intézet 
kérelme
A támogatási kérelmet 2019-ben 
nem támogatják, de megvizsgálják 
a következő gazdasági év ez irányú 
lehetőségeit.

Az ún. Szántó-Glóbusz területre 
vonatkozó szerződés felbontása
A közös megegyezéssel történő 
szerződés bontás az önkormány-
zatra nézve nem jár semmiféle kö-
telezettséggel.

A MOGYORÓDI név használata
A testület hozzájárulását adta a Mo-
gyoródi Speciális Mentő és Tűzoltó 
Egyesületnek a névhasználathoz.

A képviselő-testület ülés bezárá-
sa előtt Paulovics Géza köszöne-
tet mondott a két keményen és 
eredményesen dolgozó önkor-
mányzati Kft alkalmazottainak, 
valamint a Polgármesteri Hiva-
tal valamennyi munkatársainak, 
akik mindvégig lelkes igyekezet-
tel segítették a képviselő-testület 
határozatainak végrehajtását. A 
közalkalmazottak is fölzárkóz-
tak az ő lelkesedéssel végzett nem 
napi nyolc órában végzett SZOL-
GÁLATÁHOZ, melyet mindnyá-
jan a település érdekében tettek. 
Az elért eredmények közösek, s 
évek, évtizedek során szolgálják 
a MOGYORÓDIAKAT. 

2019. október 23-án
 szerdán 10.00 órakor

a MAGYAR SZABADSÁG HÕSEINEK TISZTELETÉRE
rendezett emlékmûsorra és koszorúzásra

helyszín: Hõsök Ligete

A felvonulás a Polgármesteri Hivatal elöl indul!

           Emlékezés  

a Forradalom Mártírjaira!

           Emlékezés  

a Forradalom Mártírjaira!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

tisztelettel hívja Önt és kedves hozzátartozóit

1 59 6

IDÕSEK VILÁGNAPJA

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja 
  Önt és ismerõseit

2019. október 25-én
pénteken 16.30 órára

rendezett ünnepségre

alkalmából

MEGHÍVÓ

Telefon: 06-28-440-730

Jácint Juhász

https://www.mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-google

az

a Grosics Gyula Sportcsarnok étkezõjébe

        

cím: 2146 Mogyoród, Iskola utca 5.

Sztárfellépõ:

Pohly Boglárka

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

          2019. október 29. 
                     kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Segítség! Cukros lettem!

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén



ön
ko

rm
án

yz
at

MOGYORÓDI KRÓNIKA MOGYORÓDI KRÓNIKA

8 2019. október www.decens.eu • folyóirataink 9

önkorm
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KÖzlemény
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint nemzetiségi 

képviselők választása - 2019.október 13.

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
képviselők választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 
19.00 óra között lehet a választópolgár lakcíme szerinti – előzetesen meghatározott – szavazókörökben. 
l. szavazókör:  Mogyoród, Fóti út 24. (Juhász Jácint Művelődési Ház- COOP alagsor)
2. szavazókör: Mogyoród, Dózsa György út 40. (Polgármesteri Hivatal)
3. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent László Általános Iskola)
4. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent László Általános Iskola)
5. szavazókör: Mogyoród, Veresegyházi út 8. (Pillangós Óvoda)
Átjelentkezés:
Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be. Az átje-
lentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához.
A fentiek értelmében tehát csak annak az átjelentkezési kérelmét fogadhatja el a helyi választási iroda, aki 
tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási 
helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon 
alkalmazott azon szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) 
lakóhelye szerinti képviselőjelölt/jelöltekre szavaz. 
Választási kérelmek benyújtása történhet
• Levélben, személyesen vagy postai úton 
o lezárt boríték szükséges, ha nem a választópolgár személyesen nyújtja be,
o bizonyos esetekben meghatalmazás is kell: a mozgóurna iránti kérelmet, ha nem a választópolgár, hanem 
meghatalmazottja nyújtja be, de ez esetben a kérelmet is a meghatalmazott írja alá;
• elektronikus azonosítás nélküli elektronikusan (https://www.valasztas.hu/ugyintezes weboldalon keresztül)
• elektronikus azonosítás (ügyfélkapu/KAÜ) után elektronikusan (https://www.valasztas.hu/ugyintezes webol-
dalon keresztül)
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus (www.valasztas.
hu weboldalon keresztül) benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elekt-
ronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a település megnevezését (Mogyoród) tartalmazza a 002. szava-
zókörben (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) szavazhatnak.
Mozgóurna
Az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi álla-
pota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. A választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy „ügyfélkapus” azonosítást követően elektronikus úton 
2019. október 13-án 12 óráig nyújthatja be. 
Mozgóurna kérelem választás napján (október 13-án) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Szavazás:
Az SzSzB szavazáskor ellenőrzi a szavazópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét.
A szavazáshoz szükségesek az érvényes okmányok:
1. személyazonosság megállapítására szolgáló magyar hatóság által kiállított irat („személyigazolvány”, kártya 
formátumú jogosítvány, útlevél, ideiglenes útlevél, ideiglenes személyi igazolvány, illetve EU más tagállamának 
hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány), ÉS
2. személyazonosítót (régen „személyi szám”) igazoló okirat:
a. személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a „lakcímkártya”hátoldala) VAGY
b. hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről 

3. amennyiben a 2.) pontban megjelölt iratok nem állnak rendelkezésre, akkor a lakcím igazolására szolgáló okirat:
a. lakcímkártya
b. a lakcímbejelentésről szóló Lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény
c. a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, ha még nem adtak ki adatváltozást követően „új lak-
címkártyát”.
A választás eredménye:
Polgármester: Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta (szavazategyenlőség esetén 
időközi választást kell tartani.)
Képviselők egyéni listás rendszerben:
Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták. Mogyoródon a 23 egyéni képviselőjelölt közül 8 képviselőjelölt választható a szavazás alkalmával, tehát 
legfeljebb 8 névre adható le érvényes szavazat! Tehát azok a szavazólapokon szereplő szavazatok lesznek 
figyelembe véve az eredmény megállapítása során, ahol az 1-8 darab szavazat helyéül megjelölt körben elhe-
lyezett egymást keresztező vonalak kerülnek elhelyezésre. A 8 darab szavazatnál többet (9-20 darab szavazatot) 
tartalmazó szavazólapok érvénytelenek!
Szavazatok számának egyenlősége esetén, sorsolással kell megállapítani, hogy az érintett képviselő-jelöltek közül 
ki jut mandátumhoz.
Nemzetiségi választás
Mogyoródon a roma és a román TelePÜléSI nemzetiségi választásra kerül sor 2019. október 13. napján. 
A nemzetiségének megfelelő szavazólapot az kap, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzéken.
A nemzetiségi szavazatokat „zÖlD” SzÍnŰ BORITéKBAn leHeT leADnI. A nemzetiségi választópol-
gárok számára a nemzetiségüknek megfelelő zöld szavazólapokat, valamint zöld borítékot kell adni a szavazat-
számláló bizottságnak. A zöld borítékot le kell zárni, mert a lezárás hiánya, sőt a nyitott boríték is a szavazatok 
éRVényTelenSéGéT eReDményezI!
A nemzetiségi képviselőjelöltek közül legfeljebb 3 képviselőjelöltre adható le érvényes szavazat!
Vagyis az 1, 2, 3 szavazat helyéül megjelölt körben elhelyezett egymást keresztező vonalakkal lehet érvényesen 
szavazni. A 3 jelöltnél többre adott szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelen!
A roma és román nemzetiségieken kívül egyéb, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár is 
szavazhat a saját területi, adott esetben országos listájára.
Mogyoród, 2019. szeptember 26.

dr. Moldván Tünde a HVI vezetője

FelHÍVÁS
TélI RezSICSÖKKenTéSSel KAPCSOlATOS JUTTATÁS 

Az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban szereplő téli rezsicsökkentés kapcsán az idei évben 12.000 
Ft értékű tüzelőanyag-utalványra korábbi kérelmük alapján jogosult lakosok (vagy helyettük két tanúval 
ellátott meghatalmazással mások is), akik eddig még nem vették át az utalványukat, a Mogyoródi Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben vehetik át: hétfőn: 8-18 óráig, szerdán: 
13-16 óráig. Az utalvány végső felhasználási határideje: 2019. december 15. 

Mint már tájékoztattuk a Tisztelt Igénylőket, a Kormány rendelkezése alapján a 12.000 Ft összegű támoga-
tást pénzben kifizetni nem lehet, azt csak természetbeni juttatásként (tüzelőfa, palackos gáz, brikett, szén) 
lehet odaadni. A 12.000 Ft értékű tüzelőanyag háztartásba történő eljuttatásának, szállításának költségei a 
támogatásban részesülő háztartást terhelik.

Az utalvány beváltási helye: fóti Hotorán Tüzép, 2151 Fót, Németh Kálmán út 68-70. nyitva tartás: hétfő-
től péntekig 07:00-16:00 óra között. Telefonszám: 06-27-358-929.

Ezen határidő után a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal által kiadott tüzelőanyag-utalványokat már 
nem lehet beváltani!

 Paulovics Géza s.k. polgármester
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választási hirdetés

Kedves Mogyoródiak, Tisztelt Választópolgárok!
2008-ban költöztem Mogyoródra, a Mátyás Király utcai térségbe. Itt lettem gyermekből 
felnőtt, ide kötnek barátok, ismerősök. Itt tanultam meg, itt tapasztaltam meg oly sok min-
dent, amiről úgy gondolom, hogy egy városban nem adatik meg az embernek. 
Értékesítéssel és informatikával foglalkozom. Mogyoródon sportolok, emellett tagja vagyok egy 
színjátszó csoportnak és két zenekarnak is. Továbbra is szeretnék tenni azért, hogy azokat a sport 
vagy éppen kulturális élményeket, melyeknek részese lehettem az elmúlt években, mindenki 
más átélhesse. Amióta itt élek, többször kaptam lehetőséget Mogyoródtól: volt szerencsém fel-
lépőként, műsorvezetőként, szervezőként részt venni kulturális vagy sportrendezvényeken. Ön-
zetlenül vettem részt ezeken és ott segítettem, ahová hívtak. A Szent László Iskola farsangi és 

gyereknapi rendezvényein megtörhetetlen lelkesedéssel segítek műsorvezetőként. Az idén negyedszerre megrendezett 
Sportágválasztó rendezvénynek, mint műsorvezető vagyok oszlopos tagja.
A Mogyoród KSK Labdarúgó Szakosztályának felnőtt csapatát, mint csapatkapitány képviselem. Mindig is 
fontos volt számomra társaim és a fiatalabb generáció véleménye, hiszen ők azok, akik tovább fogják öregbíteni 
Mogyoród hírnevét, ők azok, akikért Mi cselekszünk és döntéseket hozunk.
Remek lehetőségnek tartom, hogy a mogyoródi ünnepi műsorokon fiatal tehetségeink is bemutatkozhatnak. 
Az itt élő tehetségek ezzel biztos támogatást kapnak, megtalálhatják helyüket, ahogyan én is megtaláltam saját 
utamat. Szeretném, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik előtt ott áll a jövő, járjanak be hozzám hasonló utat, és 
kívánom nekik, hogy szeressenek, akarjanak itt élni. Elengedhetetlen, hogy jó gazdái legyünk ennek a különle-
gesen szép fekvésű településnek, ahol közösen teremthetünk kulturális értékeket, és vihetünk tovább ma is élő 
népi hagyományokat. Ezek óriási kincsek, melyekre büszkék lehetünk mindannyian, akik itt élünk!
Azért csatlakoztam ehhez a csapathoz, mert az elmúlt 5 évben hatalmas lendületet láttam bennük, és biztos vagyok 
benne, hogy még nagyobb sikereket érhetünk el közösen, ha van egy kapocs a fiatalabb és az idősebb generációk között.
Ebben kérem az Önök támogatását!

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.”  (Gróf Széchenyi István)
Tisztelt Mogyoródi Választópolgárok!
Bölcsész diplomával rendelkezem. Pályafutásom során a kulturális élet különböző területein 
dolgoztam. Meghatározó ideig szolgáltam a Honvéd Kulturális Központ közművelődési-és 
könyvtár osztály vezetőjeként, majd igazgatójaként. A kezdetektől emberekkel foglalkozom, 
az érdeklődésem és tevékenységem középpontjában a honvédelem ügye mellett, a helyi tár-
sadalom, valamint annak kultúrája és közösségei állnak. 
Nős vagyok, 2 felnőtt lányom és hét unokám van, a „legkisebb” gyermekem ebben a tanévben 
fog érettségizni. Az 1990-es évek elején fedeztem fel Mogyoródot, amikor a Makóról ideköltö-
ző édesapám számára kerestünk élhető, vidéki környezetet Budapest közelében. Az évek során 

meggyőződésemmé vált az, ami akkor megérintett: Mogyoród fekvésével, természeti adottságaival, hagyománya-
ival, épített környezetével egy páratlan szépségű és adottságú település. A családommal magam is itt éltem közel 
20 évig. Attila fiam itt járt óvodába, majd iskolába, a feleségem ma is a Szent László Általános Iskolában dolgozik 
intézményvezető helyettesként. Több mint tíz éve veszek részt a település kulturális életében. Korábban a gyerme-
keink művelődését, szórakozását szolgáló programok szervezésében vettem részt, az utóbbi években a Klastromhe-
gyi Apátsági Pincenapok, illetve a Mindenki Karácsonya rendezvényeinek lebonyolításában vállalok aktív szerepet.
A település adottságai számtalan lehetőséget kínálnak az itt élő emberek számára. Az adottságokban rejlő lehe-
tőségeket feltárni, azt a falu javára fordítani a választott vezetők egyik fontos feladata és egyben felelőssége is. 
Felelősség az itt élőkért, a gyermekinkért, a jövőért. Vallom, hogy egy település akkor lehet élhető és sikeres, 
amennyiben a helyi társadalom életminősége jó, gazdasági helyzete biztonságos, továbbá a helyi közösségeknek 
integráló, megtartó ereje van. Képviselői munkámmal ehhez szeretnék magam is hozzájárulni. Tisztelettel és 
érdeklődéssel várom az Önök észrevételeit, építő javaslatait!

Gulácsi Attila (gulacsiattila2019@gmail.com)

BaBják GáBor Hutter józsef

kamarás zsuzsaNNaGulácsi attila

c i v i l e k  ú j r a  m o G y o r ó d é r t ! c i v i l e k  ú j r a  m o G y o r ó d é r t !

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Mogyoródiak!

Szülőfalum, lakóhelyem is egyben, családom, barátaim is idekötnek ehhez a 7 ezres 
Nagyközséghez. Ötvenhat éves üzemmérnök vagyok, feleségemmel 3 gyermeket ne-
velve, 5 cikluson keresztül voltam képviselő Mogyoródon. Fiatal sportolóként, később 
sportvezetőként és képviselőként is mindent megtettem szülőfalumért a környező fal-
vak törekvései és a velük való versengés közepette. Úgy tapasztalom, fokozatosan tű-
nik el a hátrányunk velük szemben. A fejlődést hosszabb távon tekintve is kimagaslik a 
mostani 5 év, amikor rengeteg eredménye látszik fejlesztéseinknek. Úgy érzem bátrak 
voltunk, és sokat is tettünk ezért Paulovics Géza polgármesterrel és képviselőtársaim-

mal. Azért indulok ismét képviselő-jelöltként, hogy ezt a megkezdett modernizálást új erőkkel együtt folytat-
hassuk. Mogyoród következő időszaka az elkezdett beruházások megvalósítása után a kulturális hagyományok 
továbbvitelével, a Nagyközség új arculatának kidolgozásával telik majd. 
Babits figyelmeztet minket:  „szellem és ne hús tegyen magyarrá”. Ennek jegyében – sok más mellett – fontos-
nak tartom a következőket:
- Az építő munka egyik legfőbb feltétele a Lakosság nyugalma, békesség a községben. Nem való sem fekete 
újság, sem a Tellus féle Fideszes botránypolitika Mogyoródra!
- A tervezési fázis befejeztével fel kell építeni a Művelődési Házat és a Szent László Emlékhelyet. Az összetartozó 
épületekben a hely szellemiségét a Juhász Jácint Kulturális Központ elnevezés méltó módon jelenítené meg.
- A Bölcsőde építésével összhangban vagyunk a Kormánnyal és az országos tendenciákkal. Képesek vagyunk 
arra, hogy 2020-ban nyissunk, hogy a Legkisebbek szülei vissza tudjanak térni a munka világába.
- Az Óvodák és az Iskola kapcsolata és fejlesztésük kulcsfontosságú a jövő építésének útján. A környező települések 
oktatási intézményeinek versenyét látva minden lehetséges eszközzel erősíteni kell a mogyoródi oktatási intézmé-
nyeket, hogy az ide települő emberek itt, a lakóhelyükön színvonalas óvodai és iskolai ellátást kaphassanak.

Tisztelt Mogyoródi Választópolgárok!

Közel 30 éve élek Mogyoródon. Férjemmel közösen két fiút neveltünk fel, és büszkén val-
lom magunkat a helyi közösség tagjainak. Köszönettel tartozom azért a bizalomért, amit 
Önöktől kaptam, amikor aláírásukkal támogatták indulásomat képviselőjelöltként.
Vezetői tapasztalatomat nagyvállalatoknál szereztem, közel 5000 dolgozót érintő szer-
vezeti -és üzleti stratégiával, munkatársi fejlesztésekkel foglalkozom. Hiszem, hogy 
mindig olyan helyzetek létrehozására kell törekedni, amely mindenki szempontjából 
kedvező eredménnyel zárul!
A helyi közösség tagjaként fontos számomra, hogy olyan környezetben éljünk, amely 

mindenki jól-létét segíti. Ezért képviselőként a legfőbb feladatomnak tekintem majd, hogy az itt élők számára 
egy szolgáltatói modellt építsünk ki az oktatás, egészségügy és szociális juttatások területén.
Fontosnak tartom, hogy erősítsünk minden olyan lehetőséget, amely az itt lakók egészségszűrését, egészségmeg-
őrzését, a szépkorúak állandó egészség ellenőrzését teszik lehetővé. 
Célom a helyi iskolák, óvodák, bölcsődék pedagógusainak, nevelőinek egyéni fejlődését segítő programokat in-
dítani. Elengedhetetlen, hogy megoldjuk a növekvő lakosságszámból fakadó szociális kérdéseket, mint például 
az elegendő bölcsődei, óvodai férőhelyek biztosítása, kismamák, kisgyermekes anyukák helyi munkalehetőségé-
nek erősítése.  Terveim között helyet kap a helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása 2023-ig, különös te-
kintettel a gyermekek, nők, fogyatékkal élők, romák mélyszegénységben élő tehetséges gyermekek idegen nyelvi 
oktatására. Célom, hogy véghezvigyük a „Legyen a tiéd a sport!”  a „Mozdulj rá az egészségre!” és az „Idősen 
is egészségesen!” programokat. Kezdeményezni fogom a mindennapi, környezettudatos neveléshez kapcsolódó 
ötletek megvalósítását és a fiatalok tömegközlekedését segítő projektek indítását.
A szebb jövőben HÍVŐ keresztény NŐ-ként hiszem, hogy együtt tovább építhetjük a közösségünket.
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„mogyoród a Jövő útJán”

Paulovics Géza vagyok, 52 éves, nős, 3 gyermek édesapja.

Itt születtem, itt élek, itt képzelem el a magam és a családom jövőjét is. 
Egész életemre jellemző, hogy mindig a munka által jutottam előre, és így 
volt ez a legutóbbi 5 éves polgármesteri időszakomban is. Ennek az időszaknak 
az eredményei azért is fontosak számomra, mert rengeteg energiánk, ráfordítá-
sunk, munkánk van benne. Öt évvel ezelőtt olyan vállalásokat tettünk, melyeket 
Önök szavazataikkal honoráltak. Úgy éreztük akkor, hogy Mogyoród Lakossá-
ga igen megfontoltan és bölcsen választott, melynek során lehetőséget kaptunk 
arra, hogy Mogyoródot egy új fejlődési pályára állítsuk. Úgy gondoljuk, jó úton 
járunk, és reméljük, az Önök számára is bizonyosságot nyert azóta, hogy:
• lehet pártpolitikától mentesen „Csak Mogyoródért” tenni a közéletben,
• lehet békét teremtve új célokat megvalósítani a Lakosság jobb életminősége érdekében,
• lehet pályázatok sikereivel fejleszteni egy 7 ezres Nagyközséget,
• lehet szebb, korszerűbb és energiatakarékos középületeket építeni, felújítani,
• lehet új lendületet adni Mogyoród gazdaságának,
• lehet élhetőbbé tenni egy Budapest vonzáskörzetében levő települést.
Az eredmények a munka, az összefogás, az együtt gondolkodás gyümölcsei, 
melyeket Önökkel együtt szeretnénk használni, településünk, a jövő útjára 
lépett Mogyoród területén.

Miért indulok újra polgármesterként?
Mogyoródi közéleti szerepvállalásom 2002-ben kezdődött, akkor 35 éves mogyoródi fiatalként. Mint a község-
ben élő vállalkozó anyagi lehetőségeimhez képest támogattam a mogyoródi intézményeket: az Óvodát, az Isko-
lát, az Egyházat és a helyben működő civil szervezeteket. Úgy éreztem akkor, hogy képviselőként még többet 
tudok tenni szülőfalumért, és képviselőként, majd alpolgármesterként ez meg is valósult. 
Polgármesteri működésem idején hasznosítani tudtam korábbi szerepvállalásaim során szerzett tapasztalatai-
mat. Az elmúlt 5 éves ciklus pedig egy óriási kihívás volt számomra: Mogyoród megújítását tűztem ki célul 
magam elé, mely egész embert kívánó, óriási feladat. E feladatnak, a megújulásnak már látható jelei vannak 
(a felújított Polgármesteri Hivatal, a Régi Orvosi Rendelő, az új Egészségház, felújított utak, stb.), de még ren-
geteg új cél, rengeteg új projekt (Művelődési Ház, Bölcsőde, utcák pormentesítése) előttünk áll. A megkezdett 
beruházásokat szeretném folytatni és a következő ciklusban befejezni. 

Legfontosabb céljaim:
• az őszinte és nyílt párbeszéd a Lakossággal, a Kukukk-hegytől a Berektetőn át a Parkfaluig,
• az önkormányzat stabil működésének biztosítása,
• az adózók számának növelésével garantálni az önkormányzati intézmények és az itt dolgozók jobb megbecsü-
lését biztosító adóforintokat,
• továbbra is nagy hangsúlyt fektetni Mogyoród településtisztaságára a Nonprofit Kft segítségével,
• Mogyoród megújítását lendületesen folytatni pályázatokkal és a szükséges önerővel,
• továbbra is teret adni a Lakossági kezdeményezéseknek, a fiatalok lehetőségeinek bővítésével.

Fejlesztések
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az elmúlt 5 éves időszakban a település megújítását tűzte zászlajára, a 
stabil működés mellett. Törekedtünk arra, hogy minden pályázati, fejlesztési lehetőséggel éljünk. 5 év alatt 38 
pályázatot készítettünk, ami a környező településeket tekintve is kimagasló, az elnyert összegek pedig 1 
milliárd 155 millió Ft megvalósítási értéket jelentenek. 
Fejlesztéseinknél elsődleges, hogy a megkezdett beruházásainkat be kell fejeznünk: (Dózsa Gy. út felújítása, 
Bölcsőde építése, Turisztikai fejlesztések). Emellett:
• fel kell építeni a Művelődési Házat a Főtéren,
• a meglévő tervek szerint kell folytatni az útfejlesztéseket a Vörösmarty út, a Borvirág út, Borsó út, Jégvirág út 
és a Berektető utakkal az élen,
• folytatni kell a Kukukkhegy útjainak fejlesztését és buszmegállót kell építeni a térségbe,
• meg kell oldani a Ródi útjainak fejlesztését és a Szentjakab Parkfalu északi bekötőútjának fejlesztését,

• folytatni kell a közterületek fejlesztését, szépítését (járdaépítés, játszótér, virágosítás) ,
• további csapadékvíz elvezető beruházásokat kell végezni a Pisokmáj területével kezdődően, valamint a Somo-
gyi B. utca és a Petőfi S. utca problémáinak megoldásával,
• kezdeményezni kell az államnál az M3 autópálya zajvédő falainak magasabbra cserélését.
Fontosnak tartom, hogy olyan fejlesztéseket is ide soroljak, amelyek a mogyoródi életminőség jobbá 
tételét jelentik a Lakosság számára:
• biztosítani az idősek napközbeni ellátását, ezen túlmenően pedig elkezdeni egy Idősek Otthonának megvalósítását,
• támogatni egészségmegőrző és szűrő programok indítását ,
• helybe hozni olyan szakvizsgálatokat és szakrendeléseket, amelyekért ma még kórházi sorokat kell végig várni,
• minden lehetséges eszközzel segíteni az oktatási, nevelési intézményeket, támogatni programjaikat,
• hozzájárulni az oktatási, nevelési intézményekben dolgozók szakmai fejlődéséhez,
• tovább erősíteni a helyi kultúrkincsek megismertetését a Lakossággal,
• biztosítani a mogyoródi hagyományok továbbvitelét, széles körű ismertetését,
• növelni a kulturális élet eseményeit, a szabadtéri rendezvényeinket új értékekkel színesíteni,
• bővíteni a fiatalok kulturált szórakozási lehetőségeit,
• biztosítani a fiatalok sportolási lehetőségeit a versenysportban és a tömegsportban egyaránt,
• a szabadtéri sportparkokhoz szervezett edzésprogramot biztosítani a Lakosság részére,
• újabb játszótereket építeni a nagyközség területén,
• elindítani egy átfogó faültetési programot „Mogyoród Tüdeje” névvel, évi 500 csemetével.
Tisztelt Mogyoródiak!
Fenti sorok polgármesteri programom egy része. Teljes programom önálló kiadványban jelenik meg, 
melyet eljuttatunk Önökhöz.

Paulovics Géza

c i v i l e k  ú j r a  m o G y o r ó d é r t !

kapitáNy attila

Tisztelt Választópolgárok! 
29 esztendeje élek ebben a folyamatosan gyarapodó közösségben, melyből 21 
esztendőn keresztül tagja vagyok a választott Testületnek. Négy cikluson ke-
resztül kisebbségben, most az ötödikben voltam a gondolataimmal többségben. 
Öröm volt ez számomra, mert végre ki lehet jelenteni, hogy Mogyoród a fej-
lődés útjára lépett. Számtalan létesítmény lett felújítva, utak épültek, jelentős 
fejlesztést kapott a csapadékvíz-elvezetés, új egészségház épült, és készen állnak a 
tervek az áthúzódó beruházásokra. Anyagiakon túl két nagy erkölcsi eredménye 
is van a testületnek, egyrészt igazságosabb az adórendszer, másrészt a helyi újság 
többé nem lehetett az ellenvéleménnyel élők célpontja.
Alapítója vagyok a község legaktívabb és legeredményesebb alapítványának, a 
Községünkért Mogyoródért Alapítványnak. Talán ez az a pont, ahol érzékeltetni 
tudom, mennyire része életemnek a tenni akarás ennek a rendkívül szép fekvésű 
település fejlődésének érdekében.

Műszaki, gazdasági és településfejlesztési kérdésekben való ismeretemmel szolgáltam ez ideig a Testület munká-
ját, és a jövőben is ezeken a területeken szeretnék tevékeny lenni. Érzékeny vagyok köztereink kialakításában, 
helyi értékeink megmentésében, és támogatója vagyok a közösségi életnek, a kulturális rendezvényeknek.
A 2019. évi helyhatósági választás arról fog szólni, hogy a választópolgárok milyen utat akarnak a jövőben Mo-
gyoródnak, hiszen két irányzat közül választhatunk, a korábbi Babicz-Ribai sógorok vezetését, vagy a Paulovics 
Géza és csapata által megkezdett dinamikus fejlődést. A tét nagy! Mi, független jelöltek, bízunk abban, hogy a 
tisztelt lakosok látják a nagymértékű változást, és támogatni fogják a további fejlődést.
Adjunk esélyt Paulovics Gézának és csapatának! 

Megválasztásom esetén az alábbi témákban kívánok aktív lenni:
művelődési ház felépítése, új bölcsőde létrehozása, utak tulajdonosi helyzetének rendezése és szabályozása, 

buszmegálló építése Kukukk-hegyen, utak, utak, utak fejlesztése, Főtér bővítése és rendezése, zajszennyezés 
csökkentése 

Nem támogatnék adóemelési vagy új adó bevezetésére irányuló javaslatot. 
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c i v i l e k  ú j r a  m o G y o r ó d é r t ! c i v i l e k  ú j r a  m o G y o r ó d é r t !

Paulovics Géza független polgármester-és képviselő-jelölt
Civilek újra Mogyoródért! Csak Mogyoródért!

Kedves Mogyoródiak!

Az elmúlt 5 év eredményei azért is fontosak számunkra, mert rengeteg energiánk, ráfordítá-
sunk, munkánk van benne.
Öt évvel ezelőtt olyan vállalásokat tettünk, melyeket Önök szavazataikkal honoráltak. Úgy 
éreztük akkor, hogy Mogyoród Lakossága igen megfontoltan és bölcsen választott, melynek 
során lehetőséget kapunk arra. hogy Mogyoródot egy új fejlődési pályára állítsuk.

Úgy gondoljuk, jó úton járunk, és reméljük, az Önök számára is bizonyosságot nyert azóta, hogy:
- lehet pártpolitikától mentesen „Csak Mogyoródért” tenni a közéletben
- lehet békét teremtve új célokat megvalósítani a Lakosság jobb életminősége érdekében
- lehet pályázatok sikereivel fejleszteni egy 7 ezres Nagyközséget
- lehet szebb, korszerűbb és energiatakarékos középületeket építeni, felújítani
- lehet új lendületet adni Mogyoród gazdaságának
- lehet élhetőbbé tenni egy Budapest vonzáskörzetében levő települést.

Az eredmények a munka, az összefogás, az együtt gondolkodás gyümölcsei, melyeket Önökkel együtt szeret-
nénk használni, településünk, a jövő útjára lépett Mogyoród területén:

„Ki egyedül van, vesztegel, közösen hegyeket hordunk el.”

paulovics Géza

kurfis lászló (1956)

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Mogyoródiak!
Köszönöm Önöknek, hogy aláírásukkal, sok jó ötlettel, tanáccsal ellátva támogattak engem, 
hogy a helyi választásokon ismét megmérettessem magam.
Mogyoródon születtem, itt is dolgozom, egy családi vállalkozást vezetek, mely építőanyag 
kereskedelemmel, belföldi és nemzetközi fuvarozással foglalkozik. Az előző ciklusban sike-
rült Mogyoródot egy emelkedő pályára állítani, biztosítottuk a stabil működést, elindítot-
tuk – elsősorban pályázati támogatással – a márt régóta várt beruházásokat. A megkezdett 
munkát folytatni kívánjuk. A következő ciklus egyik jelentős feladata lesz az új művelődési 
ház megvalósítása. Nagyon fontosnak tartom, hogy megteremtsük egy olyan magas szintű 
kulturális élet anyagi és tárgyi feltételeit, mely őrzi az értékeket, a hagyományokat, és a köz-
ség lakossága számára kulturált szabadidő eltöltési lehetőséget biztosít. Fontos feladatnak 

tartom, hogy vállalkozásokat telepítsünk Mogyoródra. Ezzel munkahelyeket teremtenénk a helyben lakóknak, 
és a cégek adóbefizetéseinek egy része is a községet gyarapítaná. A nagyobb adóbevétel megteremtené a lehető-
séget az ingatlan adó csökkentésének.
A természeti környezet megóvása az itt lakók és az önkormányzat fontos célja és feladata. Ennek érdekében tö-
rekedni kell a környezetre káros tevékenységek korlátozására,  ill. megszüntetésére, az illegális hulladéklerakók 
felszámolására, ismételt kialakulásuk megakadályozására.
Meggyőződésem, hogy a továbbiakban is egy menedzser tipusú képviselőtestületre van szüksége Mogyoródnak, 
amely a szakmai hozzáértésével és erkölcsi tartásával képes felülemelkedni a személyes ellentéteken, és munkáját 
a közösség javára és gyarapodására végzi.
Bízom a Tisztelt Választópolgárok józan ítélőképességében! Hiszem, hogy az alaptalan vádaskodások és hazug-
ságok helyett a tisztességgel végzett, becsületes munkára fognak szavazni. Ehhez kérem az Önök támogatását.

Tisztelettel: Kurfis László

dr. varGa aNtal tamás

traBalka szilvia

Mogyoródi születésű vagyok, a mai napig minden tevékenységem a településhez köt. Amel-
lett, hogy itt dolgozom, alapító tagja vagyok a Karikás Néptáncegyüttesnek, valamint nagy-
ságrendileg 15 éve veszek részt a Községünkért Mogyoródért Alapítvány munkájában. Négy 
nyelven beszélek, az olaszt jelenleg is tanulom, így tagja vagyok a Testvértelepülési Bizottság-
nak is. Munkám és környezetem kapcsán közel 20 éve rálátásom van az Önkormányzat mű-
ködésére. Megválasztásom esetén egyrészt tanár, másrészt kulturális menedzser végzettségem-
ből adódóan az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság munkáját tudnám erősíteni, valamint 
szívesen részt vállalnék az új művelődési ház üzemeltetési, rendezvényszervezési feladataiban, 
azonban a pénzügyi és a műszaki terület sem idegen számomra. 

A képviselőjelöltként való indulásomnak két oka van. Szeretném Mogyoródot ilyen formában is szolgálni, szeretnék egy 
olyan csapat tagja, közreműködője lenni, akik az elmúlt években a fejlődés útjára terelték a települést, és azt gondolom, 
hogy ezt az utat mindenképpen folytatni kell. Indulásomban azonban közrejátszik az is, hogy hosszú ideje a fiatalok távol 
maradnak a település ügyeitől, és szeretnék motiváció lenni számukra. Szeretnék mozgatója lenni egy olyan fiatalokból álló 
csapat létrehozásának, akik akár alapítványi szinten feladatot vállalnának Mogyoród működésében, akár a későbbiekben 
megmérettetnék magukat egy választáson, hiszen a település vezetését egyszer nekik kell majd átvenni elöljáróinktól. 
Támogatom:
- új művelődési ház építését
- hagyományőrzésre irányuló projekteket
- turisztikai célú fejlesztéseket 
- utak fejlesztését 
- tömegközlekedés fejlesztését 
- fiatalok bevonását a település ügyeibe 
Támogatok minden olyan ügyet, amely Mogyoród fejlődését, a mogyoródi lakosok érdekeit szolgálja. 

„Pártviszályt és irigységet szíveinkből űzz el!”
(Ének Szt. Mihály Főangyalhoz)

Kedves Mogyoródiak!
Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm Önöknek, hogy aláírásukkal bizalmat szavaztak képviselőjelöltségemhez. 
Eddig hat ciklusban voltam önkormányzati képviselő.
Mogyoródon születtem, feleségemmel itt alapítottunk családot és neveltük fel négy 
gyermekünket. Három kisleány unokánk van. Több mint harminc éve a Mogyoródi 

Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének tagja vagyok.
Vegyészmérnökként környezetvédelmi céget vezetek.
Az előző ciklusban Paulovics Géza polgármesterrel és képviselőtársaimmal hosszútávra kidolgoztuk az önkor-
mányzat stabil működésének alapjait, nyertes pályázatainkkal pedig elindítottuk a régóta várt beruházásokat. 
Megválasztásom esetén békében szeretném folytatni a képviselői munkát, parttalan viták helyett érdemi dol-
gokra fókuszálva. Befejezni a megkezdett beruházásokat, mint pl. egészségház, Dózsa György út felújítása, 
Művelődési ház és bölcsőde építése.  A település domborzati viszonyaiból adódóan fontosnak tartom, hogy a 
csapadékvíz elvezetésére megoldásokat dolgozzunk ki, valamint további pályázatok segítségével az aszfaltozott 
utakat is felújítsuk, a földutakat pedig szilárd burkolattal lássuk el.
Amennyiben ismételten megtisztelnek szavazatukkal, tiszteletdíjamat az elmúlt évekhez hasonlóan közcélra 
fordítom.
ezúton kérem és köszönöm az Önök támogatását!
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GóDOR AnTAl FÜGGeTlen KéPVISelő-JelÖlT

Tisztelt Mogyoródiak! Kedves barátaim, ismerőseim! Mogyoród a szülőfalum. Itt nőttem 
fel, itt találtam meg szeretett feleségem kivel óvó szeretetben neveljük négy gyermekünket. 
52 éves vagyok, szakmám szakács. A szociális ágazatban dolgozom huszonhárom éve. Vál-
lalkozásaim, üzleti befektetői érdekeim nincsenek, vagyont nem halmoztam fel! 
A közéletben 2010 óta veszek részt, 2014-ben az önkormányzati választás után meghívást 
kaptam az Egészségügyi és Szociális Bizottságba, ahol azóta végzem munkámat külső bi-
zottsági tagként. A 2019-es önkormányzati választáson mint független képviselőjelölt in-
dulok. Kiemelten a SZOCIÁLIS GONDJAIKRA szeretnék fókuszálni, s megválasztásom 
esetén az Önök eredményes képviseletét megvalósítani. Azonban ez magában kevés egy 
képviselői mandátum betöltéséhez. 
A személyes programomat az alábbiakban ismertetem.
Közbiztonság! 
• Egy önálló RENDŐRŐRS létrehozása községünkben! Mert ez feltétlenül szükséges a 
megnövekedett lakosság létszáma miatt. 
• A POLGÁRŐRSÉG tevékenységét támogatom! Meg kívánom vizsgálni a lehetőségét annak, hogy minél több 
pénzügyi- és eszköz támogatásban részesüljenek áldozatos munkájukhoz.
• A MEZŐŐRSÉG visszaállítása! Ezzel a gazdák tulajdona védhetőbbé válik és nem elhanyagolható a tevékeny-
ségük azért sem, mivel hihetetlen méreteket ölt községünk határában a szemét és a hulladék lerakása! 
Egészségügy! 
Véleményem szerint érdemes volna megvizsgálni annak lehetőségét, hogy egy harmadik körzeti orvosi státusz 
feltételei is biztosítva legyenek a megnövekedett lakossági létszám miatt. Kemény munkát végeznek, köszönet 
a helytállásukért!
Mezőgazdaság, állattenyésztés! 
Egy KIS VÁGÓ HÍD vagy vágópont létesítése pályázat útján, ami fellendíthetné a helyi állattenyésztést. Természe-
tesen a helyi termelők is rész vállalnának a beruházásból hisz ez az ő érdekük is, hogy forgalmazhassák termékeiket.
Ifjúság! 
Szeretnék létrehozni egy PARASZT UDVART, ahol a gyermekek olyan tudást szerezhetnének meg, amit senki 
semmilyen hatalom nem tud elvenni tőlük életük folyamán. Itt helyet kapnának őshonos magyar állatok a 
tyúktól kezdve a nyúlig, s természetesen racka juh, kecske, mangalica disznó, stb. Tudom,  nem egyszerű feladat 
de nagyon fontos a majdani függetlenségük érdekében! 
Népesedés!
Mint közismert tény, magyar gyermekek nem születnek elegendő számban. Nemzetünk létszáma egyre csök-
ken! Ezért egy olyan felvilágosító terven gondolkodom, hogy a gyermekek gondolatvilágába már kisiskolás 
korban elvetni a gondolatot arról, hogy majd felnőttként elfogadják Isten áldását, a magyar gyermeket Ezt előa-
dásokkal segíthetnék helyi nagycsaládos édesanyákkal vagy meghívott előadókkal, akik a gyermekek nyelvén el 
tudják ezt magyarázni.
Beruházások, fejlesztések, ipar !
Támogatom a mindazokat a fejlesztéseket melyek folyamatban vannak, s amiket a község képviselő-testülete 
megszavazott, amennyiben azok nem okoznak eladósodást községünk számára! A helyi iparifejlesztéseknél nem 
csak a közpénzek felhasználását kell szigorúan ellenőrizni, hanem a természetvédelem szempontokat is. Az utak, 
járdák, esővíz-elvezetés égetően fontos feladatok, amit sajnos az elmúlt harminc évben nem sikerült megoldani. 
Nemzettudatunk!
Megválasztásom esetén támogatásukat kérem két utca vagy közterület elnevezéséhez valamint egy emléktábla állí-
tásához. Legyen egy emléktáblánk ami a pozsonyi csatára hívja fel figyelmünket. Akkori hőseink Árpád és fiai éle-
tüket áldozták a magyarságért , ami nélkül lehet, hogy most nem lenne hazánk! Hasonlóan kellene emléket állítani 
vitéz nagybányai Horthy Istvánról a fiatalon elhunyt kormányzó-helyettesről, aki szintén példaképünk lehetne.
Végezetül, de nem utolsó sorban megemlítem a MOGYORÓDI SZENT LÁSZLÓ FIAI TÁBORT, amire azért va-
gyok különösen büszke, mert Mogyoród község és sok-sok mogyoródi lakos áldozatos munkájaként valósult meg ez, 
amit feleségemmel s barátainkkal álmodtunk meg. Összefogásunk eredményeképpen 168 rászoruló magyar gyermek 
tudott ingyenesen részt venni táborunkban a Kárpát-medence minden részéből. Magam is a Szociális és Egészségügyi 
bizottsági tiszteletdíjamat hol erre, hol a nehézsorsú mogyoródi gyermekek iskolakezdésére, karácsonyi ünnepének 
szebbé tételére,valamint a szociális szempontból hátrányos helyzetű mogyoródi emberek megsegítésére fordítottam. 

Ebben a szellemben szeretném folytatni munkámat Önökért, mogyoródiakért!
Tisztelettel, GÓDOR ANTAL
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VÁlASSzA A 16. Sz. AlATTI KónyA ATTIlA FÜGGeTlen JelÖlTeT!

Hogyan tegyünk többet az egységért, az épített környezetért?

Mint a Mogyoródi Krónika önkéntes terjesztője sokszor végig járom a falu utcáit. 
A legtöbb „panasszal” tulajdonképpen a portalanításra váró utak, vízelvezetések, 
magántulajdoni utak és a járdák rendbetételének a problémájával találkoztam. Kis-
mamák terelgetik a babakocsikat a kopott járdákon. Az is tetten érhető, hogy a 
kiadott építési engedélyekben nem egységes az elbírálás!

Voltam már képviselő egy ciklusban, ezért van rálátásom a Képviselő-testület és az 
önkormányzati Hivatal munkájára! A nagyberuházások tervezett időpontjának kez-
detét betartják, a folytatásban viszont hetekig nem látni változást: (EÜ ház, Műv. ház, 
Dózsa György út). Fontos, hogy korrupció gyanúja ne akadályozza a megvalósítást!
Amikor az ötéves ciklus után néhány képviselő az elért eredményeket - amik azért 
történelminek nevezhetők! - csak magukénak vallják, ott a Képviselő-testület működésében óhatatlanul disz-
szonanciák keletkezhettek.
A „pártos” képviselők pedig az utolsó hónapokban ébredeztek, hogy nem úgy kellett volna történnie a fejlesz-
téseknek és az önkormányzat gazdálkodásának, ahogy a „civil” függetlenek dícsérik. Megy is az adok-kapok vá-
daskodás, ami nem a Testület egységéről ad képet és már a falut is megosztották a sokszor valótlan kijelentések!  

További tapasztalataim, gondolataim, javaslataim
• Ami a hagyományőrző és kulturális életről elmondható, az dicséretes. Támogatást továbbra is megérdemel-
nek azok, akiknek ez köszönhető! 
• Az óvodák és az iskola is jó úton járnak a szellemi és erkölcsi nevelésben. Ha megvalósíthatóés igény van rá, 
pályázni kell és ki kell jelölni a bölcsöde helyének a területét.
• A helyi adózás és illetékek megállapításánál nem tartom fontosnak a változtatást.
• Az épített környezet védelme, erdők kivágása, újratelepítése, lakókörnyezet megóvása,  úgy tűnik független 
az önkormányzattól. Ne lakóparkok legyenek a fejlesztéseink útjában!
• Javítani kellene a szomszéd településekkel való közös kapcsolatépítésen!
 Az útfejlesztéseknél, járdaépítéseknél a sűrűn lakott falurészek élvezzenek elsőbbséget. 
• A Fő tér átépítését fontolóra venném, a patakmeder csatornázásával, lefedésével kiegészítve. 

A Helyi építési Szabályzat azonnali, sürgős felülvizsgálatát kell kezdeményezni az alábbi tényezők vonatkozásában:
M3., HÉV., elkerülő-, átmenő-, helyi utak meghatározása. Magasfeszültség vezetékek. Hungaroring. Vizelve-
zetési lehetőségek. Lakóházak. Földforgalom. Ófalu behatárolása. „Ipari”övezetek! Parkfaluk.Utak szélessége, 
burkolása! Járdák felújítása. 
Berektető-Pisokmáj-Hosszúdűlő-Berekalja-Tölgyes!  Némed- nyáras, Őzijáték, Ródi, Kótyis, Kukukhegy.
• Nincs egységes fejlesztési irány, időrendi és fontossági  sorrendben történő területfejlesztést.
• Előbb az utakat, közművekkel és a csapadékvíz elvezetést kell rendbe tenni. 
• A lakóövezetek szétszórtsága a korábbi fejlesztések következménye. 
• Területi összehangolást és fejlesztést! Jó példa az Erzsébet királyné út és környéke!
• EL A KEZEKKEL A BEREKTETŐTŐL! IDEJE LESZ MEGVLÓSÍTANI!

Bennfentes, stílustalan ingatlanbefektetők uralják, szaggatják, itt-ott, Mogyoród területét. Magánérdekek                                            
mentén rajzolgatnak Mogyoród térképén, a korrupció gyanúját sem nélkülöző, érzékenyített „hivatali” segéd-
erők közreműködésével Úttalan utak mellett épülnek, épülgethetnek sokszor jellegtelen, nagytűzfalas házak, 
akár közösségi épületek is.    
• A sorházaknak nem minősülő új falurészek, faluképek tervezését, engedélyezését újra kell értelmezni. 
A Képviselő-testület úgy tűnik, érdektelen abban, hogy hogyan zajlanak az építészeti engedélyezések.
• Átgondolatlan volt az ipari övezetek (több is van) kijelölése, fejlesztése is. A vállalkozók lehetőségeinek bőví-
tése, segítése különösebb kivételezések nélkül történjen! 
• Változtatásra van szükség, az építési engedélyezések kiadásának szabályozásával. Szükséges a Képviselő-testü-
letI ellenőrzés.
Támogatásukat és megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!

Kónya Attila

KURUCz BélA FÜGGeTlen KéPVISelő-JelÖlT

Tisztelt Választópolgárok!
Születésemtől fogva Mogyoródon élek, iparos családból származom, néhai édes-
apám 1972-től a mogyoródi vállalkozók megbecsült tagja volt, ennélfogva az   évek 
alatt lehetőségem volt széles látókörű szemléletet és kapcsolati rendszert kialakí-
tani. Cégünk síkhálót gyárt és K+ F gépészmérnöki fejlesztéseket végez, vezető 
gépgyártókkal együttműködve. Tagja vagyok a Gödöllő és Vidéke Ipartestületek 
Országos Szövetségének.
A Mogyoródi Evangélikus Egyház gondnokaként szolgálatot teljesítek

Köszönöm a MOGYORÓDI LAKOSOKNAK, hogy megtiszteltek bizalmuk-
kal, és  aláírásukkal hozzájárultak képviselő-jelöltségemhez!

Az önkormányzati képviselői munka számomra a faluval szembeni elhiva-
tottságot jelent, ehhez a feladathoz szorgalom, kitartás, és ambíció szükséges.

Elkötelezett vagyok MOGYORÓD fenntartható fejlődésének,
megválasztásom esetén célom a következő:

• ADóCSÖKKenTéS  
      A helyi munkahelyek bővűlése érdekében a vállalkozások számának folyamatos növelése
• Mogyoródi kultúrális események és sporttevékenységek számának bővítése és támogatása
       Csatlakozni és helyszínt bíztosítani országos tanulmányi, ill. sportversenyekhez
       Fiatalok szórakozási lehetőségének bíztosítása               
• Mogyoródi applikáció létrehozása
• Főtér bővítése a patakmeder részleges befedésével, a rendezvények helyszínének növeléséhez
       Közösségi terek, játszóterek kiegészítése, közösségépítő eszközökkel pl. kültéri ping-pong-asztal, sakk-tábla
       stb., hogy a gyerekekre váró szülők, nagyszűlök is kikapcsolódhassanak.
• Több megbecsülést a szolgálatot teljesítő önkéntes polgárőröknek!
• SzeBB, élHeTőBB mOGyORóDéRT Virágosítási program megszervezése
• m3-as zAJVéDő FAl hiányzó szakaszának megépíttetése az autópálya üzemeltetőjével a lakóövezetek mentén
• Buszjáratok időbeli optimalizálása a mogyoródi igényekhez igazítva
       FAlUBUSz: Idősek részére a közintézményekbe, és egyházi alkalmakra való eljutást, helyi busszal bíztosítani.
      Gyalogátkelő-helyek kialakítása, ahol szükséges közlekedési lámpával, akadálymentes JÁRDÁK!
• Defibrillátor (újraélesztő készülék)24 órás elérhetőséggel!   Prevenciós , és szakorvosi rendelések 
• eGySéG meGTeRemTéSe, KÖzSéGÜnKBe VeTeTT HITÜnK eRőSÍTéSe!
• Illegális szemétlerakók megszüntetésére vonatkozó stratégiai megoldások kidolgozása
      Szelektív hulladék-udvar megvalósítása 
• Hivatali ügyintézést Magasabb színvonalra kell emelni, egyszerű ,gyors válaszokkal, és gördülékeny ügyintézéssel! 
• Külterületen élő lakosok alapvető ellátásához való jog biztosítása, BeReKTeTőn, PISOKmÁJOn, 

KUKKUK-HeGyen, SzenT-JAKAB ,TÖlGyeS éS RóDI területeken
• A falu kritikus részeinek csapadékvíz elvezetése, és úthálózat biztosítása pályázati forrásokból
• Támogatom a BeReKTeTő végleges rendezését!
• TemeTőK: Pályázatfigyelés a KÁLVÁRIA megépítéséhez, Evangélikus és Református temetők AKA-

DÁLYMENTES KIALAKÍTÁSA

meGVÁlASzTÁSOm eSeTén TISzTeleTDÍJAmAT mOGyORóDI KÖzCélOKRA 
ADOMÁNYOZOM.

Támogassa szavazatával a fenti célok megvalósítását!
Szavazzon Kurucz Béla képviselő-jelöltre!

mOGyORóD ÖSSzeFOGÁSSAl TÖBBRe KéPeS!

14. Kurucz Béla Független képviselő-jelölt X
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Erős hittel, alázattal, tiszta kézzel!  
KEDVES MOGYORÓDIAK!

SARKADyné KeRTéSz 
KLÁRA vagyok, születésem 
óta Mogyoródon élek. 
A keresztény, konzervatív ér-
tékeket képviselve, független 
képviselőjelöltként indulok az 
önkormányzati választásokon. 
Az önkormányzati munka nem 
ismeretlen számomra, 11 évet 

dolgoztam a Mogyoródi Önkormányzatnál, ahol se-
gítettem a mogyoródi embereket ügyeik intézésében. 
15 éve végzek önkéntes munkát. 
Fontosnak tartom hagyományaink ápolását, az ér-
tékek és nem az érdekek mentén való döntést.

Képviselni fogom, hogy
• községünkben szűnjön meg az érdek-politizálás
• természeti kincseink (pl. patakmeder) ne pusz-
tuljanak tovább
• aktív, segítőkész kisközösségek alakuljanak és 
erős támogatásban  részesüljenek
• az idős, magányos emberek napközbeni ellátá-
sa megoldhatóvá váljon. 

Kérem, támogassanak szavazatukkal!

lIBOR FeRenCné képviselő-jelölt
bemutatkozása

„ És érezzétek egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy” (Váci Mihály)

1980. óta élek Mogyoródon. 
2002-től vagyok Pisokmáj Ér-
dekvédelmi Egyesület elnöke. 
Nemcsak a Pisokmájban élő 
emberek sorsa és életkörülmé-
nye érdekel minket, hanem 
minden mogyoródié is. 

2004-ben Majálist rendeztünk a focipályán. Ezt követte 
még az évben a Szent László Héten az Egészség Nap, hogy 
a szűrésen megjelenteknél esetlegesen jelentkező betegséget 
időben felismerjék, kialakulását kezeléssel megelőzzék. Ez 
időközben Dr. Dér Péter szervezésével működik tovább. 
2009-től az egészségügyiek részére rendezünk Sem-
melweis Napot, amit az Önkormányzat is támogatja.
Évek óta segítjük a Művelődési Ház rendezvényeit: a 
kézműves táborban, a szüreti mulatságra is mi díszítjük 
a színpadot Pisokmáj virágaival. Nemcsak rendezvé-
nyeken találkozhattak velem, hanem a helyi fogászaton 
is 2006-tól 2016-ig voltam fogászati szakaszisztens.
Szeretném megköszönni, hogy aláírásukkal bizalmat szavaz-
tak és elősegítették képviselő-jelöltségem. Ígéretek egy válasz-
tás alkalmából bőven akadnak, ezt sok éven át tapasztaltam. 
Egy biztos, a képviselő-testületbe történő beválasztásom 
esetén nem csak az előterjesztéseket fogom elolvasni. Ennek 
hátrányát Pisokmáj szabályozási tervénél megtapasztaltam.
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közélet

Meghívó
A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház- Könyvtár

szeretettel várja a gyerekeket 

2019. november 13-án
szerdán 10.00 órára 

 Magyar Nyelv Napja
alkalmából rendezett programjára

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Tel.:06-28-440-730

Jácint Juhász

Nyelvében él a Nemzet
Széchenyi István“

“

a

Coop alagsor- a volt Posta helyisége

(bejárat a Mérleg utca felöl)

helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár

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

               

        

elõadó: 

              Pataky Enikõ

elõadásának címe: 

               Mr.Google, Mr.Facebook: Meg is gyógyítanak?
 

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM

 2019. november 6.
szerda 15.00 óra

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

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

ELÕADÁSA

MEGHÍVÓ
A MOGYORÓDI

SZENIOR AKADÉMIA

madéfalván és csíksomlyón Jártunk

Nem untatnám az olvasót életem teljes történetével, legyen hát elég 
annyi, hogy nem vagyok vallásos. Ez a motívum még fontos lesz.
Amikor lányaimmal nekiindultunk a madéfalvi kirándulásnak csak 
annyit mondtam: biztosan jól fogjuk érezni magunkat. Mint „első 
bálozó” semmit sem tudtam mi várható. Utunk kiváló hangulatban 
telt, csoportunk általam még sosem tapasztalt fegyelemmel, jó rit-
musban vette az akadályt.
Szürkületkor értünk a faluba. Kis nyújtózás után a templomban kezd-
tük programunkat. Mise végeztével ki-ki megismerkedett vendéglátó-
jával. Pillanatok alatt egy idegen, ám rendkívül szívélyes család ottho-
nában találtuk magunkat, már a vacsora kitűnő hangulatban telt.
Pénteken az új kápolnában indult a nap. Abban a szerencsében volt 
részünk, hogy Böjte Csaba tartotta a misét. Magam először hallot-
tam beszélni az atyát. Közönségét magával ragadó, lendületes beszé-
det hallottam, mely mindnyájunkat magával sodort.
Még délelőtt megkoszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékművét, 
és rövid sétát tettünk a SICULICIDIUM útjának néhány stációját 
érintve. Délután traktorokkal felmentünk a Hargita egyik tisztására. 
Mire felértünk a malac már forgott a nyárson. Előkerültek pálinkás 
butykosok és hangszerek. A vigasság sötétedésig tartott. A szerencsé-
sek láthatták a felkelő teliholdat.
Szombaton Csíksomlyói Kegytemplom, Mária szentély, Böjte Csaba 
árvaháza, és a búcsújáró hely megtekintése után picit megpihentünk, 
aztán este BÁL. Vasárnap 10 órakor a templomban misével indult a 
nap. Átvonultunk az új iskola avatásához, majd kezdődött a fesztiváli 
forgatag. Felléptek a mieink is. Hétfőn hajnalban indultunk haza. 
Nagyszerű időt futottunk. Az időjárás végig kegyes volt hozzánk.
Igazán büszkék a saját falunk béliekre vagyunk, de hadd álljon itt 
vallomás egy „hitetlen” tollából. Az ember személyes érintettsége 
mindig más megvilágításba helyezi az eseményeket.
Év elején súlyos trauma ért. A feldolgozás folyamatban volt, de in-
kább racionális, mint érzelmi szempontból. Ebben az időszakban a 
sors úgy hozta, hogy munkám okán egy csoportot vezettem Len-
gyelországban. Velük tettem látogatást a Czestochowa-i Fekete Ma-
donnánál. Modern, kozmopolita emberek. Még fel is merült, hogy 
talán túl szakrális a program. Meglepetésemre a csoport minden tag-
ja átszellemülten járta végig a kolostort. Az oltárnál mély érzelmek 
kerítettek hatalmukba, megmutatta magát „a hely szelleme”. Beleborzongok ha csak felidézem az emlékét. Ez 
az élmény ért a Csíksomlyói Máriánál is. Ezúttal velem voltak lányaim, ami külön emelte az esemény értékét. 
Ráadásul a kegytemplomban felfedeztem a két Madonna szoros kapcsolatát. Az évezredes Lengyel-Magyar 
barátság jegyében 2012-ben kezdődött a két kegyhely különleges kapcsolata. Azóta mindkét helyen hiteles 
másolatai állnak a Madonnáknak.
El kell fogadnom, hogy az ember érzelmi lény. A ra-
cionálisnak tűnő döntés is érzelmi alapokon áll. Nem 
lehet a világunkat csupán megérteni, érezni is kell. És 
bár a hitet bizonyítani nem tudom, érezni annál inkább 
felemelő. Megértettem azt az érzelmet, amivel hívők 
fordulnak hitük felé. Székelyföld nem bőkezű az ott 
élőkkel, ami a földi javakat illeti. Cserébe mély hitet 
ad az ott élőknek és meglátásom szerint ez tartja meg 
őket kultúrájukban. Soha nem fogom innen átérezni, 
milyen ott magyarnak lenni. Az én dolgom nyitottan és 
tiszteletteljesen közösséget vállalni ottani testvéreinkkel.

Herbert Zoltán

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

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

Tiszteletadás közben Paulovics 
Géza és Hutter József
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közélet
varázslatos Erdély

Egy hűvös szerdai hajnalon idén végre 
én is ott álltam a Főtéren, hogy elin-
duljunk erdélyi testvértelepülésünkre, 
Madéfalvára, a Hagyma Fesztiválra. Egy 
konvojba kerülni a KSK felnőtt foci-
csapatával már az maga felér egy kikap-
csolódással, hiszen a fiatalos lendület és 
jókedve a hosszú, de amúgy nem rögös 
úton sem veszett el belőlük. Röpke 13 
órás út után érkeztünk Madéfalvára, 
ahol hatalmas szeretettel, jókedvvel, va-
csorával fogadtak minket. 
Csütörtökön a teljes csapat kirándult a 
Szent Anna tóhoz, majd látogatást tet-
tünk a Csiki Sörgyárban, és bár reggel 
korán kellett kelni az előző esti buli 

után, a focicsapat tagjai mégis időben keltek és jöttek, hiszen a kirándulás nem csak a tájról szól, hanem az 
együttlétről, a közösen megszerzett élményekről, viccekről, nevetésekről! Komolyabban indult a pénteki nap 
Böjte Csaba testvér prédikációjával, a Madéfalvi emlékmű megkoszorúzásával, majd a Siculicidium tanösvé-
nyen tett sétával, azonban a délutánt a Hargitán töltöttük, ahova madéfalvi barátaink malacsütést szervez-
tek, Csiki sörrel, áfonya pálinkával, ahol hűvös szürkületig, gitár és tangó-harmonika kíséret mellett énekeltek 
együtt madéfalviak és mogyoródiak, focisták és népdalkörösök, kortól, nemtől, országhatártól függetlenül.
Én szombat délelőttre Csíksomlyó meglátogatását választottam, eközben a fiúk foci körmérkőzésen mérték össze 
erejüket, és annak ellenére, hogy már fáradtak voltak és éhesek, becsülettel és teljes erőbedobással játszották végig a 
meccseket. A tavalyi évhez hasonlóan Madéfalva csapatával játszották a döntő mérkőzést – amire szerencsére már 
visszaértem -, és ahol csak a büntető párbaj során sikerült Madéfalvának megnyernie a meccset, így a Hagyma 
Kupa ismét Madéfalván maradt. Elhoztuk azonban a legjobb kapusnak járó címet, amit Nagy Tamás kapott.
Hogy táncból se legyen hiány, szombaton este a gyönyörűen felújított Művelődési Házban voltunk a Hagy-
mabálon - ahol nagyon finom hagymás rostélyost ettünk -, vasárnap pedig madéfalvi barátainkkal közösen 
utcabállal búcsúztattuk a fesztivált, melynek végén a mogyoródiak és a madéfalviak körbe állva együtt énekelték 
a Nélküled című számot, majd a Székely Himnuszt. Felejthetetlen élmény volt, úgy, ahogy a teljes négy nap is! 
Tapasztaltuk a szívből jövő vendégszeretetet, a magyarság tudatot, az összetartozás erejét. Ha most úgy székelye-
sen megkérdeznék tőlem, hogy „..s 2 év múlva jössztök-e?..”, a válasz egyértelmű „igen” lenne!
De addig még van egy 2020-as Szent László Hét, amikor mi leszünk a vendégfogadók, s bízom benne, hogy közös 
erővel Mogyoród is ugyanolyan színvonalú, szeretetteljes vendégfogadásban részesíti madéfalvi barátainkat, mint 
amiben mi részesültünk ez alatt a 4 nap alatt. Mert ez valóban tanúbizonyság arra, hogy „egy vérből valók vagyunk”!

Babják Zsuzsanna

köszönEtnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szerepeltek, felvonultak a 2019. évi Mogyoródi 
Szüreti Mulatságon, valamint támogatták a rendezvényt, illetve jelenlétükkel színesítették azt: Pillangós 
Óvoda, Gesztenyés Tagóvoda, Egyházi Óvoda, Szent László Általános Iskola, Jakab Mihály Népdalkör, 
Pásztor Barnabás, Hangya Zenekar, Karikás Néptánc Egyesület, Kékpántlika Táncegyüttes, Tóth Edit Na-
tália, Matl Andrea ZUMBA csoportja, Varga Balázs kisbíró, bírópárok és a koronavivők.  
Köszönet a támogatóknak és a segítőknek: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, Paulovics Géza, Libor-
né Borika, Pisokmáj Egyesület, Hegedűs Károlyné Marika, Juhász Béláné, Nagy Kálmán, Palotás Marika, 
Horváth Zsolt – Katonai Hagyományőrzők, Mogyoródi Értéktár Bizottság, Kovácsné Julika, Babicz Pin-
cészet, Juhász János, Szőcs László, Sleisz Rudolf, ifj. Sleisz Rudolf, Kurfis Panni – Kurfis László, Horváth 
András, Mogyoródi Polgárőrség, Csányi József körzeti megbízott és munkatársai, a Mogyoród Nonprofit 
Kft ügyvezetője, Frankó-Szőnyi Enikő, Tóth István, Csomor Elek és a Kft. dolgozóinak.

Marosán László

LÉGY A MAGAD EDZŐJE!

Telefon: 06-30-512-3884, facebook: fighterspiritteam

Edzők:

Csóré Balázs és 

Tavaszi Péter

Szeretsz edzeni, de nincs időd 
ezdőterembe járni?

Akkor ezen a hétvégi szemináriumon, 
tanfolyamon van a helyed!

Megmutatjuk a saját testsúlyos 
és funkcionális gyakorlatokat, 

a súlyzós edzés alapjait, és még 
önvédelelmi képzést is nyújtunk.

Időpont: november 16-17. 10-17 óra
Helyszín: Mogyoród



(1956)


