
MOGYORÓDI      KRÓNIKA
Mogyoródnak 

ekkora szíve van!!!
A közel ember magasságú kupakgyűjtő 

szívet Kurucz Béla (Kuna-Co Kft.) készítette, 
hogy az összegyűjtött kupakokat beváltva 

tudjunk hozzájárulni Lencsi gyógyításához.
A kupakgyűjtő szív egy hét alatt megtelt. 
Ürítéséről a Nonprofit Kft. gondoskodik.

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja             v. ÉvFolyaM 12. száM 2019. deceMber

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

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

Mészáros TaMás 2019-ben az év FelnőTT sporTolója 
Mogyoródon

A díjazott méltatását Hutter József az alábbiakban tette meg a Sportbálon

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mogyoródon 2019-ben Mészáros Tamás nyerte el az Év Sportolója díjat!

Mészáros Tamás a 16. díjazottunk! Akit az eddigiektől eltérő sportágban, az eddigi-
ektől eltérő eredményekkel, és az eddigiektől eltérő erényekkel rendelkező győztest 
van szerencsém méltatni. Ő egyszemélyben spártatlonista, ninja warrior, ultra-
maraton és akadályfutó.
Tamás ráérzett, rátalált valamire, amit nagyon szeret csinálni, amiben sikerei van-
nak. Amiben megtalálta önmagát és ki tudta tágítani teljesítőképességének határait és 
megfelelő adrenalint jelentenek neki nap, mint nap. Olyan sportteljesítményeket ért 
el néhány éven keresztül, melyek nemcsak a sportban egyedülállóak, hanem egyben a 
sportnak az emberi tartásra az emberi egészségre gyakorolt pozitív hatását is jelentik: 
Mészáros Tamás heti 4 – 5 saját súlyos edzéssel, sok-sok futással készül az újabb 
és újabb kihívásokra: a szó legnemesebb értelmében véve test edzés amit Ő csinál. 
Kezdetben önvédelmi sportokat, a több ellenfél elleni egyidejű küzdelmet megva-
lósító sportokat űzött, mígnem ezek mellett az állóképességének javítása érdekében 

elkezdte a futást is. Így talált rá az akadályfutásra, a hosszútávfutásra. 

2015-ben indult először a Futapest terepfutó verse-
nyen, ahol korcsoportjában 4. helyezést ért el, ami 
egy új lehetőséget, egy új kihívást jelentett számára. 
Erről az időszakról így mesél:
„A kezdeti siker fellelkesített, de láttam, hogy van még 
hova fejlődnöm. Ekkor kezdtem el egyre többet és egy-
re keményebben edzeni, aminek szép lassan meg is lett 
az eredménye.”
Ezeket az elért dobogós helyezéseket, értékes ered-
ményeket ma már reggelig lehetne sorolni:
A kezdő évében 2016-ban 15 versenyen indult és 
lett dobogós.
2017-ben 20 versenyen indult, közte júliusban 
a Dolina Spartai ultra futáson, ami 46 km, 3200 
szintkülönbség és 62 akadály. Itt teljesítette az iz-
landi ultra VB szintjét, de a kiutazás költségeit sajnos nem tudta vállalni.
2018-ban 26 verseny, közte egy kuriózum: egy napon rögtön egymást után a szentendrei skanzenban 7 km 
lefutása után a Hungaroringen 21 km táv teljesítése, mindkét helyen abszolút 2. helyezés.
2019-ben csak az ultra távokat sorolva: a Tisza tó körül 111 km teljesítése, a Balaton körül 203 km 2. helyezés-
sel, a Kaposvár melletti Deseda ultramaraton 210 km 3. helyezéssel.

Ha lehet ezt fokozni, legfrissebb teljesítménye valami elképesztő: a Balatont 28 óra alatt körül futva, 208 km 
teljesítése után pár órányi alvást követően 13 óra alatt körbe is kerékpározta a Balatont. 

Mészáros Tamásnak mostani legfőbb célja részt venni az Olaszországi EB-n 2020. júniusában, melyhez a kvalifikáci-
ója megvan, a kiutazásához pedig segítséget jelenthet az a pénzjutalom is, mely ezzel a mai elismeréssel jár!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Mészáros Tamás hosszútáv és ultrafutónak sportemberi elkötele-
zettségéért és 2019-ben elért eredményeiért AZ ÉV SPORTOLÓJA címet adományozza.

2019-ben Mogyoród Ifjúsági Sportolója méltatását lásd Lapunk belső oldalain.

A díjátadás pillanata
Hutter József, Mészáros Tamás, Trabalka Szilvia alpolgármester, 

Babják Gábor, a háttérben a taekwondo-sok sorfala

lencsi gyógyulásáérT …
Jó érzés azt tapasztalni, hogy milyen segítőkészek és önzetlenek az emberek, ha valóban jó célért kérik a segítsé-
güket. Ilyennek tudhatjuk be Zsákai Lencsi helyzetét, aki gerincvelői eredetű izomsorvadásban szenved, mert a 
szervezete egy hiányzó gén miatt nem termeli az izomsejteket védő fehérjét, emiatt lassan elsorvadnak az izmai. 
„Magyarországon mintegy 6-10 ezer újszülöttre jut egy SMA-s csecsemő, így évente körülbelül 10-15 új beteggel 
kell számolni. Hazánkban jelenleg mintegy száz diagnosztizált SMA-ban szenvedő páciens van, ám becslések sze-
rint a betegek száma valójában 150-200 körül lehet.” írta a Magyar Nemzet online újság november 24-i számában.

Környezetünkben is él egy kislány, akinek a gyógyulásáért sokan megmozdultak, mivel a gyógyítás költségei olyan 
hatalmasak, amit egy átlagos fizetésből élő család nem tud előteremteni. Ez történt a mi esetünkben is. Összefog-
tak az emberek, szervezetek, hogy segítséget tudjanak nyújtani és úgy tűnik mindez eredményhez vezetett. Gyűj-
töttek Lencsinek a KSK focistái, az iskolák Mogyoródon és Fóton, a Szent Mihály Egyházközség és sok magánsze-
mély, például a Fő térre kihelyezett hatalmas szív alakú gyűjtőedény, melyet Kurucz Béla (Kuna-co Kft.) készített 
adományként is egy hét alatt megtelt pénzre váltható kupakokkal. Lássunk néhány véleményt ezzel kapcsolatban

Lázár Csilla az iskolai SZMK elnöke 
Mi, a focisták  szülei, igyekszünk segíteni a sportolóknak, amit tudunk 
megtesszük. Most a gyerekekkel együtt elhatároztuk, hogy rendezünk 
egy ilyen süteményes alkalmat, hogy ezzel is hozzájárulhassunk Lencsi 
gyógyulásához. A gyerekek nagyon szeretik a zsíros kenyeret lilahagy-
mával, az anyukák nagyon szeretnek sütni, így ez a lehetőség adódott.
Remekül sikerült, a mogyoródi anyukák kitettek magukért, szám-
talan sok különféle sütemény kínálta magát. Tudjuk, hogy ilyenkor 
minden fillér számít. Érdekes, hogy elsőként a helyi specialitás, az 
Eta néni készítette habos duda kelt el, pedig jókora adag volt belőle. 
Nagyon sokan fogtunk össze, és ha ez kiterjed más településekre, az 
országra, akkor nagyon jó dolgok történhetnek.

Erdei Zsolt profi világbajnok öklöző, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke.
Becenevén Madár-ral az U15-ös bajnoki mérkőzésen találkoztunk, mivel elkísérte fiát, aki ennek 
a korosztálynak a fóti csapatában játszik. A Mogyoród- Fót bajnoki mérkőzés eredménye 5:1 lett, 
de a bokszoló legenda nem látszott szomorúnak. Ő is adakozott Lencsi gyógyulásáért, eleve így 
készült Mogyoródra, sőt hozta kisebb gyermekeit is az 5 éves kislányát és a 2 és fél éves fiacskáját. 
30 éven keresztül öklözött, ma már azonban energiáit a családja és az Ökölvívó Szövetségben 
betöltött szakmai társelnöki tisztsége köti le. Szívesen járult hozzá Lencsi gyógyíttatásához.

Zsákai Gábor két egészséges gyermekével, 
Lázár Csilla iskolai SZMK elnök és a 

sütemény árus anyuka

Erdei Zsolt
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Rózsa Zoltán edző 
Ez az idényben az U15-ös bajnokságban az utolsó 
mérkőzésünk, kihasználtuk az alkalmat, hogy amit le-
het, fordítsuk Lencsi javára. Egy hét alatt megszervez-
tük, s hál’Istennek a KSK-ban nagyon sokan mellénk 
álltak, segítettek, szülők is gyerekek is, így nem volt 
nehéz összehozni. Nagyon örülök, hogy hozzájárulha-
tunk ezzel Lencsi gyógyulásához, bármennyi pénz is 
jön össze. Mondhatjuk, hogy kettős sikert értünk el, 
mivel vezetésre állunk a Fótiak ellen, s meg kell em-
lítenem, hogy rendkívül jó a kapcsolatunk velük, ők 
is szívesen benne voltak, hogy a meccs mellett ez a 
süteményes gyűjtés is megvalósuljon. (Az interjú még 
a meccs közben készült, a végeredmény 5:1 lett – a szerk.)

Zsákai Gábor, a 3 és fél éves Lencsi édesapja
Rendkívül jó érzés az ismerős és ismeretlen emberek szeretete és támogatása, ami ezeket a gyűjtéseket övezi. Bizony 
nem mindig tudtunk mosolyogtunk, de most már derűsebb jövőkép él a gondolatainkban. Óriási erőt ad ez a sok se-
gítő szándékú összefogás a mindennapokra is, amit Mogyoródon, Fóton és más településeken, szinte országos szinten 
tapasztalunk. Hálásak vagyunk, hogy a Sportbálon is komoly támogatásban részesültünk. Sok felajánlást kaptunk, 
amik nélkül nem tudnánk javítani a helyzetünkön, s akkor Lencsin sem tudnánk segíteni.
Magunktól képtelenek lennénk megfelelő, a gyógyuláshoz szükséges körülményeket kialakítani. Nem tudnánk egy 
másik, lépcső mentes lakást vásárolni és abban önálló terápiás helyiséget kialakítani, berendezni. Pedig sokféle fejlesz-
tő eszköz létezik, de ezek egyenként is hatalmas összegbe kerülnek: pókketrec speciális kötelekkel, járógép, stb.
Bizakodunk, hála Istennek gyűlik a pénzadomány, így már vannak lépési lehetőségünk. Orvosok, terapeuták, 
gyógytornászok szükségesek a szülők mellé. Hazai és külföldi kezelésekre van szükség. Speciális intézetbe szeret-
nénk elvinni Lencsit Olaszországba, lehetőleg minél többször. Nem tudhatjuk mi lesz, de bízunk benne, hogy 
idővel ő is föl fog tudni állni.

Sportbálon is történt felajánlás, külö-
nösen érdekes módon
Kamarás Gyurka ötlete és szervezése 
nyomán a sportbálon árverezésre került 
Sigér Dávid, a Fradi játékosának Eu-
rópa Ligás meze, amely a csapat összes 
játékosának kézírását is magán viseli. A 
mezt a neves sportoló első szóra adta át 
szívesen erre a célra. Az árverést Kama-
rás Zsuzsanna, Gyurka édesanyja vezet-
te, s 50.000 Ft-ról indította. Néhány 
percen belül már 200.000 Ft-nál tar-
tottunk, amit 3 fő is tartott. Ekkor jött 
a remek ötlet. Mindhárman szívesen 
vállalták, hogy kifizetik fejenként a 
200.000 forintot, de ketten lemond-
tak a mezről a 3. társuk javára. Így 
ez a licit 600.000 Ft-ot hozott Lencsi 
gyógyításához. Nagy vastaps köszönte 
meg az önzetlen felajánlóknak, akik 
kérték, hogy a nevük se szerepeljen az 
újságban, hiszen nem azért tették... 

A Katolikus Egyházközség szervezésében megtartott Ebédelj velünk Lencsiért rendezvényről Miklós atya 
írásában olvashatunk lapunk 10. oldalán.

Fogynak ám a sütemények és a zsíros kenyerek!

A labda a fóti kapu hálójában

Képviselő-TesTüleTi ülés
2019. 11. 29.

Az új képviselő-testület 2. rendes ülése hiányos létszámmal indult, 
mert Dr. Hézinger Lajos és Dr. Szabó István távol maradtak. 
Az ülés nem kezdődött békésen, mert mindjárt az első képviselői 
megnyilatkozást provokatívnak, durvának és közönségesnek tekin-
tették a többiek, s emiatt rendre is utasították a nem a képviselő-tes-
tületi ülések hangneméhez illő kifejezését.
Kurfis László (1964) azt is kifogásolta, hogy miért nem kapja meg 
írásban a képviselő-testületi ülésre szóló előterjesztéseket, mert mint 
kijelentette, nincs módja az emaileket fogadni. Erre Paulovics Géza 
azt válaszolta, hogy vesznek neki egy laptopot, hogy ne legyen hát-
rányos helyzetben.
Kurucz Péter azt kifogásolta, hogy nem kapta meg az - általa ott a 
helyszínen felolvasott szabályzat szerinti - határidőre a meghívót az 
ülésre. A polgármester válasza szerint viszont az 5 nappal korábbi 
bizottsági ülési jegyzéket megkapta, s a napirendi pontok közt alig 
van változás. Az időpontok és fő feladatok pedig megtalálhatók az 
egy évre előre kiadott éves munkatervben. Az időpontokról ráadásul 
az első – alakuló – ülésen döntöttek. Egyben bejelentette, hogy a 
következő ülést december 20-án tartják. (Ne mondják, hogy nem 
tudták meg időben!).
Kamarás Zsuzsanna pedig bejelentette, hogy 2 képviselő nem adta be 
határidőre a vagyonnyilatkozatát. Emiatt, amíg nem pótolják köteles-
ségüket, jelen lehetnek, s hozzá is szólhatnak az ülésen, de nem szavaz-
hatnak. Megjegyezte, hogy a vagyonnyilatkozat beadására 1,5 hónapjuk 
volt. Az ülés érdemi munkáját a fentiek miatt negyedóra késéssel le-
hetett elkezdeni.

Polgármesteri jelentés a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

• a Főtér és a Falka József tér karácsonyi díszkivilágítása és a fenyőfa állítása megtörtént 
• Az „Év Sportolója” és az „Év Ifjú Sportolója” díj átadása a Sportbálon megtörtént
• Bursa Hungarica pályázathoz sikeresen csatlakozott az önkormányzat, a beérkezett pályázatokat a Pénzügyi 
Bizottság már el is bírálta.
• Az új egészségháznál a vízbekötés megtörtént, de az óracsere folyamatban van, a villanyórák beállítása decem-
ber 2-án várható. A csatorna csatlakoztatása már megtörtént.
• A Mérleg és a Béke utca vízvezeték cseréje lezárult, a területet az útépítő részére átadták.
• A Dózsa György úton a járda építése megkezdődött.
• A Műszaki Iroda bejelentette a Főtéri patak part további beomlását a Katasztrófavédelem részére. 
• Megkötötték a gázszerződést a Pillangós Óvodára és az Iskolára. 
• A KEHOP pályázat végleges lezárását a Minisztériumon belül megindították. 
• A Vörösmarty, Bocskai, Borvirág utcák egyesített terveit benyújtották engedélyezésre az Útügyi hatósághoz
• A közvilágítás bővítésre a szerződés aláírásra került.
• A Mátyás király úti Fitnesz parknál a munkaterület átadásra került a kivitelezőnek.
• Az Erdőszél utca vonatkozásában a fellebbezés az útügyi hatóság részére benyújtásra került. 
• A VEKOP pályázatnál a dokumentumok pótlása és módosítása megtörtént, amelyek jóváhagyása után a köz-
beszerzést megindítható. 
• A téli időszakra a síkosság-mentesítésre két kamionnyi szórósó betárolásra került.
• A Mogyoród Nonprofit Kft. az elmúlt hónapban átalakította a Konyha és az Iskola közös szennyvíz szivaty-
tyújának aknáját, felkészült a téli fagyos időjárásra, a földutak gréderezését végezte, a Sportpark előkészületi 
munkáiban segédkezett,a Tornaterem öltözőiben bojlert cserélt,a Grosics Gyula Sportcsarnok folyosóján vég-
zett tisztasági festést, a tavaszi virágosítást előkészítve hagymákat ültetett, a fagyveszélyes növényeket elhelyezték 
a Sportcsarnokban.
• Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2019.11.29-én 406.168.785 forint.

Moldván Tünde jegyző asszony tá-
vozik a Hivatal éléről. Képünkön 
jegyző asszonyt kedves gesztussal 
polgármester úr és Hutter József bú-
csúztatja virággal és kisebb ajándék-
kal az ülésen. Jegyző asszonyt egy új-
pesti szervezet kérte ki, s mivel pesti 
lakásához nagyságrenddel közelebbi 
az új munkahely, elfogadta az aján-
latot. Ellentétben a rosszindulatú hí-
rekkel se nem mondott föl, s nem is 
küldték el, hanem barátsággal és hi-
vatalosan áthelyezéssel távozott.
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Egészségház építésére vonatkozó 
átalányáras vállalkozói szerződés 
4. számú módosítása pótmunka 
tekintetében
A pótmunkák miatt szükséges 
módosítást 9 millió Ft értékben 
megszavazták a képviselők 5 Igen 
2 Nem (5:2) arányban
Kurfis László és Kurucz Péter azt 
kérte, hogy fénymásolják ki nekik 
tanulmányozásra az Egészségház-
zal kapcsolatos valamennyi iratot. 
Paulovics Géza azonban azt válaszol-
ta, hogy ez 6500 oldal lenne, s en-
nek komoly költsége és munkaideje 
lenne. Fáradjanak be a Hivatalba, s 
tanulmányozzák ott az iratokat, me-
lyek túlnyomó részt műszaki ügyek.
Polgármester úr elmagyarázta, 
hogy az épület gyakorlatilag készen 
van, már bebútorozás történik, de 
most nem sürgeti az átadást, mert, 
ahhoz, hogy valóban használatba 
lehessen venni, ahhoz az is kell, 
hogy a környezet útjai, a parkolók, 
a telefon és az internet bekötések 
is megtörténjen. Ez utóbbiakat a 
szolgáltató 1 hónapos határidővel 
vállalja. Viszont az egészségügyi el-
látás a jellegi helyszíneken is rend-
ben történik, felesleges kapkodni.

A PM ONKORMUT 2018/55 
önerő támogatási kérelem beadá-
sához szükséges döntések
Községi útjaink felújításának több-
letköltségeire adhatnak be pályáza-
tot az önkormányzatok. A támoga-
tó döntést 6 Igen és 1 Nem (6:1) 
arányban fogadták el.

Mogyoród, 072/3 és 072/5 hrsz.-ú 
ingatlanokon felépített buszöböl, 
járda és gyalogos átkelő átadás át-
vételi ügye
Ezt a határozatot 7 egybehangzó 
Igen (7:0)  szavazat erősítette meg.

Beszámoló a Mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal 2019. évi tevé-
kenységéről 
A beszámolót elfogadták (7:0)

Mogyoród Nagyközség Önkor-

mányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módo-
sítási javaslata
Létrehozták az Összeférhetetlenségi 
Bizottságot 3 fővel: Kurfis László, 
Dr. Hézinger Lajos, Dr. Szabó Ist-
ván (7:0). A két távolmaradó képvi-
selő a következő ülésen nyilatkozik 
a bizottsági tagság elfogadásáról.
Babják Gábort kinevezték sport és 
kulturális tevékenységért felelős ta-
nácsnoknak, valamint Gulácsi Attila, 
Kurucz Béla és Sleisz Nortbertné a 
polgármesteri kabinet tagjai lesznek, 
akik kulturális, gazdasági valamint 
szociális kérdésekben fogják az Ön-
kormányzat munkáját erősíteni. A 
tisztségek havi díjazása 2020. január 
1-jétől az alábbiak szerint alakul: egy 
bizottság tagjaként bruttó 50 000 
Ft, kettő vagy annál több bizottság 
tagjaként bruttó 75 000 Ft, bizottság 
elnökeként bruttó 75 000 Ft, tanács-
nokként bruttó 50 000 Ft. 
Döntés Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának 2020. évi 
adókoncepciója elfogadásáról
Az NMG meghatározta a kivethe-
tő adók fölső szintjét, amelyet meg 
sem közelítenek a Mogyoródon el-
fogadott tételek. A telekadó tekin-
tetében terveztek módosítást, úgy, 
hogy a 2ha alatti és fölötti területek 
azonos módon adózzanak. Az adózói 
kör bővítése érdekében fokozzák az 
ellenőrzéseket, és a gépjárműadóból 
helyben maradó összeget kiemelten 
az utak javítására kívánják fordíta-
ni. Építményadó viszont emelkedik 
(5:1). A két ellenzéki képviselő adó-
csökkentési elképzeléseit Hutter Jó-
zsef utasította el, s kimondta, hogy 
az élet diktálja a feltételeket, ne akar-
ják a nagypolitikai vitákat Mogyo-
ródon alkalmazni. Erre az adóeme-
lésre szükség van, mert a szakképzett 
munkaerőt csak megfelelő fizetéssel 
lehet itt tartani, s a béreket csak az 
adókból tudják emelni. Kamarás 
Zsuzsanna is azzal válaszolt, hogy 
érzelmi és politikai vita helyett érde-
mi javaslatokat tegyenek. Az emberi 
erőforrás megtartása országos szin-
ten jelent kihívást az önkormányza-

tok számára. A népszerűtlen döntést is 
vállalni kell, ha felelősen akarnak Mo-
gyoródért tenni. Egy lakossági hozzá-
szóló is fölháborodottan kifogásolta 
a tervezett adóemelést, ám kiderült, 
hogy csak telefonköltségre kétszer any-
nyit költ, mint amennyi az adó lesz. 

Döntés Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzatának 2020. évi költség-
vetési koncepciójának elfogadásáról
A költségvetési irányelveket (5:1) 
arányban fogadták el.

Mogyoród Község jelképeinek 
megállapításáról, használatának 
rendjéről szóló 9/1999.(VIIl.) ön-
kormányzati rendelet módosítása
Módosították a rendeletet, hogy a 
község nevelési – oktatási intézmé-
nyei Mogyoród jelképeit külön en-
gedélyeztetés nélkül használhassák.

Mogyoród Turisztikai és Telepü-
lésfejlesztő Kft Alapító Okiratá-
nak módosítása
A módosítást megszavazták (5:1)

Mogyoród Turisztikai és Telepü-
lésfejlesztő Kft. 2020.évi üzleti 
terv koncepciója
Az üzleti irányelveket a testület el-
fogadta (5:1)

A 99/2019.(IX.19.) sz. OKSB ha-
tározat visszavonása
Az olasz testvértelepülés látogatá-
sára új létszámban és összetételben 
határozták meg a küldöttséget. A 
kiutazási költségeit 500.000 Ft-
ban határozták meg. (6:0)

Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. 
évi üzleti terv koncepciója
Az irányelv legfontosabb eleme a 10 
%-os bérnövekmény és a létszám 
2,5 fővel történő emelése. (6:0)

Településrendezési eszközök mó-
dosítása előzetes döntések megho-
zatala 
Egy kukukkhegyi ingatlan művelé-
si ág besorolásának módosításához 
járult hozzá a testület 5:1 arányban

A Mogyoródi Pillangós Óvodába 
járó SNI-s gyermekek ellátását 
végző gyógypedagógus megbízása
A feladat ellátásával a testület 
egyetértett. (6:0)

A 75 év feletti mogyoródi lakosok 
karácsonyi támogatása 
A testület megszavazta, hogy ismét 
5000 Ft/fő értékben támogatják a 75 
éven felüli mogyoródi személyeket, 
akiknek a száma már elérte a 393 főt, 
ami azt jelenti, hogy községünkben is 
egyre hosszabb ideig élnek az emberek, 
ami örvendetes. Kurucz Péter javasol-
ta, hogy 5 ezer Ft helyett juttassanak 
10 ezer forintot személyenként, de ezt 
társai nem fogadták el, mivel ez is csak 
adóból fedezhető kiadás, és a 2019. évi 
költségvetésben a nettó 5000 Ft (járu-
lékokkal bruttó 7500 Ft) lett tervezve. 

Mogyoród, 2630/1, 2630/2, és 
2630/3 hrsz-ú ingatlanok belte-
rületbe vonási ügye
A szokásos módon járultak hozzá 
a képviselők a belterületbe vonás-
hoz, melyek közt volt út céljára in-
gyenesen leadott terület is.

Pap Rita a 2477 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonási kérelme
A szokásos 2000 Ft/m2 megfizeté-
se esetén járult hozzá ismét a tes-
tület a belterületbe vonáshoz. (5:1)

Beruházási menedzsment szolgál-
tatási szerződés IV. sz. módosítása 
A megbízást a folyamatban lévő ügyek 
lezárultáig, de legföljebb december 
31-ig meghosszabbították. (5:1)

A Viszlói Ügyvédi Iroda megbízási szerződés 
A szerződést 2020. január 1-jei 
kezdéssel kötik meg. (5:1)

A Községünkért Mogyoródért 
Alapítvány kérelme a faluházon 
végzendő felújítási munkához
A képviselők elfogadták az Alapít-
vány felajánlását a Faluház az eresz-
csatorna újra cserélésére. (6:0)

Az MFC támogatási szerződésé-
nek megszüntetése 
Mivel az MFC nem tett eleget törvényi 
kötelezettségének több éven keresztül, 
így a testület úgy döntött, hogy meg-
szünteti az egyesülettel az idei évben 
kötött támogatási szerződést. Péter Dá-
niel elnök nem volt jelen az ülésen, de 
Kurucz Péter helyette is igyekezett véde-
ni az MFC-t és a testületet más döntés 
hozására serkenteni. Ennek ellenére a 
szakítást 5:1 arányban megszavazták. 

Önkormányzati ingatlan (602, 
603/7, 603/8 hrsz.) értékesítése
A Szadai út melletti három ingatlant az 
önkormányzat eladja a vevőnek bruttó 
57 millió Ft-ért, amennyiben a Ma-
gyar Állam nem él elővásárlási jogával.

Javaslat az Önkormányzat és in-
tézményei jutalmazására 
Az Óvoda, a Művelődési Ház, az Ön-
kormányzat és a Polgármesteri Hi-
vatal alkalmazottai egységesen a havi 
fizetésük ¾ részét kitevő jutalomban 
részesülnek. (6:0). A polgármester 3 
havi jutalomban részesül (5:1)

Javaslat a Turisztikai Kft. alkal-
mazottjának jutalmazására
Bognár Barnabás a Turisztikai Kft mun-
katársa egy havi jutalomra jogosult. (6:0)

Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetőjének 
munkabére 2020. január 1. napjától
A Kft vezetőjének munkabére janu-
ár 1-jétől 10%-al emelkedik (6:0)

A Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft. munkavállalóinak jutalmazása
A testület 7,2 millió Ft kiosztható 
jutalomról döntött, melyet az ügy-
vezető jogosult szétosztani oly mó-
don, hogy minden alkalmazottnak 
legalább félhavi összeg jusson. (6:0)

Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
társaságok ügyvezetőinek jutalmazására
A két önkormányzati tulajdonú 
Kft ügyvezetője munkájának meg-
felelő jutalomban részesül. (6:0)

A Képviselő-testület 2019. évi 
munkatervének megállapítása
A 2019-es év két utolsó hónapjára 
meghatározott munkatervet a tes-
tület megszavazta (6:0)

A leendő Bölcsőde áttervezése
A bölcsőde létesítésére nyert 192 
millió Ft a teljes bekerülési költség-
nek 85 %-a. Azonban az építkezési 
költségek olyan mértékben emel-
kedtek, ami a tervezet beruházási 
összegből a jelenlegi tervek szerint 
már nem teljesíthető. Más önkor-
mányzatok is a szűkített megoldást 
választják, így válik szükségessé az 
áttervezés nálunk is. Természetesen 
a törvény szerinti méreteknek az át-
tervezést követően is megfelel majd 
az épület minden tekintetben. (6:0)

A 334 és 335 hrsz. ingatlanok tulajdo-
ni hányadának értékesítéséről döntés
Az Önkormányzat tulajdonában 
lévő két kútvölgyi résztulajdonát 
értékesíteni tervezik az ingatlanok 
többségi tulajdonosának. Az ár 
meghatározása érdekében érték-
becslőt vesznek igénybe. (6:0)

A Kúria tájékoztatása az önkor-
mányzati rendelet törvényességé-
nek vizsgálatával kapcsolatban
A Rákosvölgye Tsz tulajdonában lévő 
utak adóztatásával kapcsolatos ügyben a 
Kúria jogerős döntésében a törvénnyel 
teljes összhangban lévőnek minősítette 
a telek adó mértékét az ingatlanok pi-
aci értékéhez viszonyítva. Ezzel végre 
lezárultak a 7 évvel ezelőtt a Tsz által 
indított perek.

Trabalka Szilvia, Babják Gábor és Kurucz 
Péter jegyző asszony búcsúztatásakor

ZÖLD HÍD TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mogyoród településen a 2020. január 1-re esedékes begyűjtést 2020. január 4-én 

(szombati napon) fogjuk elvégezni. 



MOGYORÓDI KRÓNIKA

www.decens.eu • folyóirataink 9

nevelés-oktatásön
ko

rm
án

yz
at

MOGYORÓDI KRÓNIKA

8 2019. december

Megkezdte működését az új képviselőtestület. Elhatározott szándékunk, hogy településünk lakossága első 
kézből tudjon tájékozódni a településünket érintő minden fontos kérdésről, a testületi döntések hátteréről. 
Ezért most két fontos témát érintünk. 

a dönTéseK háTTere
i. szervezeTi és pénzügyi KérdéseK 2020 TüKrében

A Képviselő-testület és bizottságai létszáma
Október 24-én 8 fő képviselő és 1 fő polgármester részvételével megalakult a 2019-24-es ciklus képviselő-
testülete. A mindenkori Önkormányzatnak (a Polgármesterrel az élen) szuverén joga, hogy a saját munkáját, 
bizottságait hogyan szervezi, miként alakítja, természetesen az aktuális politikai és gazdasági helyzetnek megfe-
lelően. A korábbi tapasztalatokból merítve mi most egy költségkímélőbb és hatékonyabb rendszer létrehozására 
törekedtünk, ezért egy 5 tagú Pénzügyi Bizottság és egy 4 tagú Polgármesteri Kabinet megalakítására került sor. 
(Az eredeti elképzelés egy 9 tagú bizottság volt, azonban azzal, hogy két FIDESZES képviselő nem vállalt tiszt-
séget, a behozható külsős tagok száma is csökkent, ugyanis az önkormányzati törvény előírja, hogy a bizottság-
ban a megválasztott képviselőknek kell nagyobb létszámmal szerepelnie.) 
Döntésünk szerint az 5 főből álló Pénzügyi Bizottság (Kamarás Zsuzsanna, Hutter József, Babják Gábor, Hrá-
gyel Erika és Dr. Varga A. Tamás) készíti elő a Képviselőtestület döntéseit, a Polgármesteri Kabinet tagjai (Gu-
lácsi Attila, Kurucz Béla, Sleisz Norbertné és Babják Gábor) pedig a sport, a kultúra, a gazdasági kapcsolatok 
és a szociális ügyek területén fognak tevékenykedni Polgármester úr mellett. Összesen tehát 9 fő dolgozik - az 
eddigi 15 (!) fő helyett - bizottsági munkát folytatva. Ez tehát ellentétben a támadásokkal nem pazarlás, 
hanem éppen takarékosság!!!
A témát több szempontból is meg lehet közelíteni. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az időigényes és 
felelősséggel járó képviselői munkának értéke van. Emellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy több képviselő 
jótékony célra ajánlja fel tiszteletdíját valamelyik helyi civil szervezet részére, akik ezzel több támogatáshoz jut-
nak. A tiszteletdíj fogalma -számunkra- azért találó, mert az elvégzett munka és a felelősség mértékéhez képest 
ezek az összegek valóban jelképesek. Azt gondoljuk, hogy aki az összes velejáró pozitívumot és negatívumot is 
vállalva képviselő lesz, és lelkiismeretesen végzi munkáját, az igenis tiszteletet érdemel. 
Működésünk és az adómértékek
Másik fontos, sokakat foglalkoztató kérdés az építményadó-emelés ügye. Az adóemelés szükségességét a költ-
ségvetés egyensúlya, Mogyoród Nagyközség működésének biztosítása, a minőségi munkaerő megtartása indo-
kolja. Az elfogadásra került 2020. évi adókoncepcióban az építményadó alapjaként, a belterületi ingatlanok 
adómértéke 300 Ft/m2 összegről 400 Ft/m2 összegre emelkedett. Mondhatjuk azt, hogy 33% az adóemelés 
mértéke, és megközelíthetjük onnan is, hogy 80%-kal kevesebb az adó mértéke a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghatározott maximumnál. Ezzel a döntéssel megszűnt a külterületen és a belterületen élők 
megkülönböztetése is. Mindenki egységesen 400 Ft/m2 díjat fizet, de az életvitel szerint Mogyoródon 
lakók továbbra is igénybe vehetik a 33% kedvezményt. 
A kormány az itt beszedett adók egy részét elvonja (pl. a gépjárműadó 60%-át). Működésünket pedig csakis 
az adókból lehet biztosítani, nem lehet pl. telkek eladásából finanszírozni. A befizetett adókból legnagyobb 
részben a bérkifizetések teljesülnek mind a hivatal, mind az óvodák és a Nonprofit kft dolgozói tekintetében. 
Az alacsony bérszínvonal mellett igen nehéz a jelenlegi dolgozókat megtartani, és nehéz új munkaerőt is találni 
az üres álláshelyekre. 
Az adóemelés mértékére egy számszerű példát szeretnénk felhozni: 
100 m2 lakóterületű ház esetében eddig évi 30.000 Ft fizetési kötelezettség állt fenn, ami 2020-tól évi 40.000 
Ft-ra módosult. A helyben lakók azonban érvényesíthetik a 33 %-os kedvezményt, így számukra mindez 
26.800 Ft-ra csökken, ami havi szinten 2.233 Ft összeget tesz ki.
Vannak döntések, amelyeket észszerűségből, a fejlődés érdekében meg kell hoznunk, és akkor is fel kell vállal-
nunk, ha nem leszünk miatta népszerűek, de később mindenki számára megtérülő eredményt hoznak majd.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

ZÖLD HÍD TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a téli fűtésszezon beindulása miatti megnövekedett, a gyűjtőedénybe sza-
bálytalanul kihelyezett hamu mennyiségére. Az összegyűjtött hamut kihűlt állapotban, zsákban összegyűjtve, 
majd a zsákot a hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve szállítja el a szolgáltató. A gyűjtőedény mellé helyezett zsákot 
a szolgáltató nem vizsgálja, többlethulladéknak tekinti és nem szállítja el! Kérjük, ezek figyelembevételével járja-
nak el! Megértésüket köszönjük!

MárTon nap az óvodában

Az idén második alkalommal rendeztük meg óvodánkban 
a Márton napi sokadalmat 2019.11.15.-én pénteken.
Zöld óvoda lévén nagy hangsúlyt fektetünk a hagyomá-
nyok ápolására. Márton napra készülve egész héten libás 
játékokat játszhattak a gyerekek. Megismerkedtek Szent 
Márton legendájával, libás meséket hallgathattak, kéz-
műves foglalkozások keretében libás képek készültek kü-
lönböző technikákkal. Márton napi gyermekjátékokkal, 
mondókákkal, dalokkal is ismerkedtek a gyerekek. Ki-
próbálhatták a kukoricamorzsolást, építhettek csutkából, 
fújhatták-foszthatták a libatollat. A gazdasági év végét is 
jelenti ez a hónap, mert véget érnek a termény-betakarí-
tások, behajtják a legelőről az állatokat.
Sőt, azt is megtudhatták: Miért kell libát enni Márton 
napján? „Mert aki Márton napján ludat nem eszik, az 
egész évben éhezik!”
A hagyományt tisztelve az óvodaépületek belsejét is feldí-
szítettük. A Pillangós Óvoda auláját őszi hangulatú képek, 
sütőtök formájú függők, falevelek díszítik, illetve az egyik 
dajka néni által készített élethű, kukoricát csipegető var-
rott libacsapat is birtokba vette azt, természetesen hatan 
vannak…(Hatan vannak a mi ludaink c. dal alapján)

A Nyuszi csoportban november 08-án, pénteken családi 
barkács-délután alkalmával készíthették el a gyerekek a 
szebbnél szebb lámpásokat a felvonulásra szüleik részvé-
telével. A többi csoportban a délelőtti foglalkozások ke-
retében történt ez meg.

A november 15-én délelőtt az óvó nénik Márton napi me-
sejátékát nézhették meg a gyerekek. A tornateremben ösz-
szegyűlve minden kisgyermek izgatottan várta a mesét. A 
végén közös énekléssel, tánccal tettük teljessé az ünnepet, 
mely örömteli élményként maradhat meg a gyermekek em-
lékezetében.  A délutáni pihenő után folyamatosan érkeztek 
a szülők, akik bekapcsolódtak a Pillangós Óvoda aulájában 
berendezett játszóházba, ahol a család – népzene mellett – 
kipróbálhatta a kukoricamorzsolást, tollfosztást, rakosgat-
hattak kukoricaszemeket, színezhettek libás színezőket.

A Nyuszi csoportos gyerekek Márton napi játékok előa-
dásával kedveskedtek a vendégeknek, majd elkezdődött 
az est fénypontja a lámpás felvonulás. Jó hangulatban, 
énekszó mellett sétáltunk a Gesztenyés tagóvodába, ahol 
eszem-iszom várta a vendégeket. Minden család jóízűen 
fogyasztotta a hagymás zsíros kenyeret teával, rágcsálták a 
pattogatott kukoricát és közben jókat beszélgettek. A gye-
rekek megkereshették Mártont a libákkal, majd indultunk 
vissza a Pillangós Óvodába ahol táncház várta a kicsiket és 
nagyokat. 
A kitartókat Tóth Edit várta, aki a megszokott jó hangu-
latú mulatság zárásaként jól megmozgatta őket az alka-
lomhoz illő táncaival.

Eszenyiné Koi Brigitta óvodapedagógus

ÓVODA A cSALÁDOKÉRT 
– cSALÁDHÁLÓ DÍJRA 

JELÖLTÉK A GESZTENyÉS 
TAGÓVODA MuNKATÁRSAiT

A Pillangós Óvoda Gesztenyés Tagóvodájá-
nak dolgozóit hatalmas megtiszteltetés érte. 
Az intézmény vezetőjét, Dr. Csikós Gellért-
nét elektronikus levélben értesítette a Csa-
ládháló.hu szerkesztősége, hogy a Családháló 
díjra jelölt magyarországi óvodák között a 25 
jelölésből az egyik a mi óvodánké. 
A díjra olyan személyeket és intézményeket 
jelöltek, akik a családokért végzett tevékenysé-
geikkel lopták be magukat az emberek szívé-
be. Az erkölcsi elismeréssel járó díj a Család-
háló olvasóinak jelölése és szavazata nyomán, 
a Családháló csapatának döntése alapján ke-
rült kiosztásra ünnepélyes keretek között Bu-
dapesten a Benczúr Ház Dísztermében. 
A díjkiosztó ünnepségen kórházak, iskolák, 
bölcsődék, óvodák, neves orvosok, szeretett pe-
dagógusok és a sokak által ismert Lala bohóc 
nyerte el a díjakat, akikkel megtiszteltetés volt 
együtt lenni. Boldogság számunkra, hogy egy 
ilyen neves eseménynek lehettünk részesei. Kö-
szönjük szépen a jelölést, örök élmény és emlék 
marad mindannyiunk számára. Büszkeséggel 
vettük át az emléklapot, ami központi helyet 
foglal el óvodánkban és a szívünkben is. 

Szikszai Éva
Gesztenyés Tagóvoda vezető



MOGYORÓDI KRÓNIKA

www.decens.eu • folyóirataink 11

közélethi
té

le
t

MOGYORÓDI KRÓNIKA

10 2019. december

a FiaTalság TiTKa

Az egyházi év mindig adventtel kezdődik. Ez az időszak felkészülés karácsony ünnepére. Az adventi koszorú 
gyertyáinak lángjai a keresztény ember lelki életének oszlopaiként sugározzák be fényükkel az „éjszaka” sötétségét. 
Az első héten meggyújtott gyertyánk reményt gyújt a szívünkben is, arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus újra 
eljön. A második héten meggyújtott gyertya a hit világosságát árassza ránk, és arra emlékeztet minket, hogy 
emberi közösségünkben készítsük az Úr útját, azaz legyünk Keresztelő Szent János követői és hirdessük: az Úr 
újra el fog jönni! A harmadik héten az öröm ragyogja be szívünket, amikor meggyújtjuk a koszorú harmadik 
gyertyáját. Ez a hét és ez a gyertya Lukács evangéliumának örömét hozza el hozzánk és arra világít rá, hogy örü-
lünk Jézus születésének. Ez az öröm jelenik meg abban, hogy míg advent liturgikus színe a viola, ugyanakkor a 
harmadik vasárnap rózsaszínbe öltözik az Egyház. A négy hetes készület utolsó gyertyája a béke üzenetét hozza 
el számunkra, miközben felidézi bennünk, hogy Isten békét akar kötni az emberiséggel. Fontos üzenet ez a mai 
ember számára, mert mindazok, akik embertársaikkal békétlenek, nem lehetnek részesei addig Isten békéjének, 
amíg emberi kapcsolataikban meg nem történik a kiengesztelődés.
Advent első vasárnapjának ószövetségi olvasmánya Izajás könyvéből vett részlet, ami nem búskomor passzívitás-
ra hívja a hívő embert, hanem soha nem látott aktivitásra. „Rajta, menjünk fel a hegyre” a Sion hegyére, ahol 
ott vannak a törvények, mert ahol a törvények vannak ott az Isten. 
Amikor az öreg kontinens kereszténységét szemléljük, egy megfárad, elfásult, megöregedett hittel és vallásosság-
gal találkozunk, amit az idő és az emberi ideológiák megfosztottak a transzcendens létezőtől, Istentől és aktusait 
a hit nélküli kultúra elemeivé silányították. Felcserélődött az élő Isten az élettelen szokásokkal és ezért az ünnep 
elvesztette örömteli, boldog és békés valóságát. Jézus születésnapja helyett a tömeg a fogyasztás ünnepévé tette 
ezeket a napokat, melyeket a feszültség, az aggodalom, a rohanás jelképez. Mit vegyek? Jajj, mennyien van-
nak! Oda érek-e még? Lesz-e leárazás? Lesz-e elég pénzem a vásárláshoz, vagy kölcsönt kell felvennem? Az én 
ajándékom lesz-e a legértékesebb? Örülni fog neki? – Ezek a kérdések cikáznak gondolati szinten. Pedig „csak” 
Jézusnak ünnepeljük a születésnapját. Mennyivel jobb lenne, ha minőségi időt szánnánk egymásra és jócseleke-
detekben Jézusnak készítenénk ajándékot. 
Ennek az elöregedett és félreértelmezett társadalmi valóságnak a gyógyulása akkor fog bekövetkezni, ha visz-
szatérünk az Egyház kezdeti időszakához felismerve annak igazi küldetését és karizmáit és követve Izajás „Rajta 
menjünk fel a hegyre!” felszólítását, azt emberi aktivitásunk követi. Ez az aktivitás az elfelejtett Caritas-ban 
megfiatalítja az Egyházat és benne az emberi szíveket. A másik emberre való odafigyelés, a szegények, a rászo-
rulók, a kitaszítottak, az üldözöttek, a betegek, az árvák és özvegyek felkarolása, szükségeikben való segítésük 
olyan fiatalságot és aktivitást kölcsönözhet, ami képes megújítani a hitet, mert ez a gondviselő szeretet Istenből 
árad a világra. Istennel járni és élni pedig örök fiatalságot jelent.

Ennek a cselekvő szeretetnek lehettünk tanúi advent első vasárnapján a mogyoródi Szent 
Mihály plébánia életében, amikor több száz ember fogott össze, hogy segítségére legyen 
Lencsinek aki SMA2-es típusú genetikai betegséggel küzd. 
Hívek készítették el a jótékonysági célú ebédet, asszonyok sokasága sütötte sütemények lepték 
el az oratóriumot és zsúfolásig megtelt templom imádkozott együtt a fél-tizenegyes szentmisé-
ben Lencsi gyógyulásáért. A hívek adományaiból 1.251.000 Ft támogatás gyűlt össze.
Ezen a napon megfiatalodott a mi mogyoródi katolikus közösségünk, kézzelfoghatóan érez-
tük, hogy mi igenis testvérek vagyunk Krisztus misztikus testében az Egyházban. Az Isten 
olyan ajándékot adott nekünk, amit 
anyagi javakkal mérni sem lehet!
Isten áldása kísérje mindazokat, 
akik részesei voltak ennek a nap-
nak, ugyanakkor szeretettel hívunk 
mindenkit, hogy legközelebb velünk 
együtt átélhesse azt az örömteli „egy-
házélményt”, ami Isten jelenléte az 
emberek között! 

Új esztendőt kezdünk, új szívekkel. 
Istennek legyen hála!

Miklós atya

Animátor csere-bere

az első siKeres csere prograM sanTa 
lucia di piave és Mogyoród KözöTT!

Felhőtlen boldogság töltött el minket, mikor lehetősé-
get kaptunk, hogy egy hétre kiutazzunk Olaszország-
ba.A lehetőség a csereprogramra a mogyoródi és a Santa 
Lucia di Piave-i önkormányzat összefogásával született 
meg, ugyanis mind itthon, mind a testvér-településün-
kön működik nyáron oratórium. Ezért a négyhetes mo-
gyoródi Nyári Oratórium utolsó hetén velünk volt két 
olasz animátor is, Lia és Beatrice, majd az utána követ-
kező héten mi mentünk ki Santa Lucia-ba.
Nagyon izgatottak voltunk az út miatt, de szerencsére 
a lányokkal sok mindent át tudtunk beszélni, annak 
ellenére, hogy sem Kamilla, sem én nem beszélünk 
olaszul. Lia és Beatrice szombaton utaztak haza, mi 
pedig vasárnap mentünk utánuk.

Első nap főleg Lia családjának gyönyörű házában 
voltunk, ott is vacsoráztunk. Nagyon finom ételeket 
kóstolhattunk végig és soha olyan ételt nem kaptunk, 
amit ne szerettünk volna.
Hétfő reggel ellátogattunk a település múzeumába, ahol 
megismerkedhettünk a történelmükkel, majd a helyben 
készült mozzarellával is, mikor Gabriele-nél ebédeltünk. 
Délután pedig már vártak minket az Oratóriumban, ami 
egészen más volt, mint amihez mi hozzászoktunk.
Először is egy hatalmas épület volta templom mö-
gött, óriási színpaddal és több emelettel. Kevesebb 
gyerekkel foglalkozott sok, nálunk fiatalabb animá-
tor. Sokkal rövidebb ideig voltak ott a gyerekek (csak 
14:30-18:30 között) és minden lazább volt, mint itt-
hon. A kézműves foglalkozások is kicsit másképpen 
működtek. Minden foglalkozásnak volt egy terme, és 
pár animátora, akik vezették azt, és a gyerekek ezek 
között szabadon közlekedhettek, ami néha kaotikus-
nak látszott, de nagyon szép késztermékek születtek 
mindenhol. A játékoknál is felfedezhetőek voltak kü-
lönbségek. A gyerekek két csapatban voltak, viszont a 
kisebb gyerekek csak a másik csapat kisebb gyerekei 

ellen játszottak, és a nagyok is egymás el-
len versengtek. A játékok nagy része nem 
volt idegen számunkra, de a nyelvi akadályok miatt 
kevésbe tudtunk csak bekapcsolódni.
Kedden reggel biciklivel indultunk el az Oratórium-
ba, ahol buszra szálltunk és elmentünk az Aquaestste 
Noale nevezetű helyre, ami egy hatalmas vízi- és ját-
szópark, tökéletes a gyerekeknek. Az egész napot ott 
töltöttük, így mindenki eléggé elfáradt estére.
Szerdán reggel kocsival mentünk el az iskoláig, ahol 
egész nyáron az oratóriumhoz hasonló tábor van, any-
nyi különbséggel, hogy itt nem fiatalok, hanem taná-
rok foglalkoztak a gyerekekkel, ugyanis pár speciálisabb 
igényű résztvevő is volt. Féltünk, hogy emiatt talán sok-
kal katonásabb lesz a rend, de szerencsére tévedtünk. 
Minden tanár fiatalos volt és a gyerekek olyan örömmel 
voltak ott, hogy el se hittük, hogy egy iskolában va-
gyunk. Minket is bevontak a munkába. Mi is figyel-
tünk a gyerekekre néha, míg ők elszaladtak mosdóba, 
az ebédnél segítettünk kiosztani az ételt, a kézműves 
foglalkozásnál az ügyetlenebb gyerekeknek nyújtottunk 
segítő kezet. Mondanom sem kell, hogy az olasz szókin-
csünk jelentősen fejlődött ebben az időszakban, mert a 
gyerekek kicsi része tudott csak angolul, de ennek el-
lenére nyitottak voltak felénk és igyekeztek beszélgetni 
velünk. Délután pedig átsétáltunk az oratóriumba.
A csütörtöki napunk hasonlóan zajlott, mint a szerdai.
Pénteken az iskolával elmentünk kirándulni egy rug-
by pályára, amit csodálatos hegyek vettek körül. Itt 
a gyerekeknek profi játékosok tartottak egy kis rugby 
edzést, aztán visszamentünk a suliba, ahol ebédeltünk, 
majd megnéztük a Charlie és a csokigyár című filmet, 
ami olaszul is tökéletesen élvezhető volt.Miután köny-
nyes búcsút vettünk az ottaniaktól, áttekertünk az 
oratóriumba. Este az Oratórium záró estje volt, így a 
gyerekek és az animátorok arra készültek a délután fo-
lyamán. A záró is más volt, mint itthon szokott lenni, 
de a gyerekek élvezték és ez a lényeg.
A szombati napot Conegliano-ban töltöttük, megnéz-
tük a várost, ami csodaszép, dimbes-dombos, látvá-
nyosságban gazdag település. Nagyon finom ebédet 
kaptunk Beatrice-éknél, aztán egy fagyi után vissza-
mentünk Liáékhoz, mert pakolnunk kellett, hiszen 
másnap indult haza a gépünk.
Fantasztikus volt kint lenni, megtapasztalni más kul-
túrát, más szokásokat, megismerni új embereket. Sok 
új ötlettel tértünk haza és megerősödött bennünk a 
szeretet az animátori hivatás felé, hiszen rengeteg min-
denre lehetőség nyílik azzal, hogy beletesszük szívün-
ket-lelkünket az Oratóriumba. Köszönjük!

Horváth Kamilla és Rózsa Brigitta
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FalKa józseF KánTor aTya aszTaliTenisz bajnoKság

2019. november 9-én tar-
tottuk – immár 20. alka-
lommal – a Falka József 
Kántoratyáról elnevezett 
asztalitenisz bajnoksá-
got az Oratóriumban. A 
hagyományos versenyre 
a mogyoródiak mellett 
ezúttal is több település-
ről érkeztek versenyzők, 
a legtöbben Tordasról. 
Ők az idei évben Szent 
Mihály díjjal kitüntetett 
Kati nővér vezetésével 
jöttek hozzánk. A meg-
szokottnál jóval nagyobb 
részvétel mellett, remek 
hangulatban zajlottak a 
mérkőzések. Nagy örö-
münkre az anyukák és 
apukák egy része nem 
csak elhozta a gyermekét 
és szurkolt neki – hanem 
ők maguk is beneveztek, 
és belevetették magukat a 
küzdelembe. A jó hangu-
lat kialakulásához ezúttal 
is nagyszerű kezdőlökést 
adott helyi animátorok 
tánca. Az elmúlt évben 

került bemutatásra az első bánsz, idén pedig már a ver-
seny közben is többször táncra perdültek – erre a jövő-
ben is számítunk!
Az eseményt Ágnes nővér megnyitó gondolatai indí-
tották, majd Babicz László üdvözölte a versenyzőket. 
A résztvevők ezúttal sem maradtak étlen-szomjan. Szá-
mos szorgos és gondos kéz serénykedett a szendvicsek-
kel, finom süteményekkel és a forró teával. A versenyek 
négy kategóriában folytak, és mindegyikben helyi ver-
senyzők vitték el a pálmát. A legnagyobb küzdelem a 
fiúknál alakult ki, ahol – az elmúlt évi harmadik helye-
zését követően - Rákosi Máté állhatott fel a képzeletbeli 
dobogó legmagasabb fokára. Az eredményhirdetés után 
valamennyi résztvevő egy kis ajándékkal távozott Mo-
gyoródról. A serlegeket és az érmeket ezúttal is Ágnes 
nővér és Babicz László adták át. 

A rendezvényről számos fotó készült, főleg Rózsa Brigitta 
animátornak köszönhetően. Ezeket a fotókat a Mogyoró-
di „Kántor Atya” cso-csó és ping-pong bajnokság facebook 
oldalán hamarosan megtekinthetik az érdeklődők. Az ese-
mény végén Babicz László köszönte meg a szalézi munka-
társak, animátorok és mindazon segítők munkáját, akik a 
versenyt támogatták, illetve a nap folyamán gondoskod-

tak a résztvevőkről. 
Külön köszönjük 
a COOP bolt ve-
zetőjének Pásztor 
Marikának, aki 
minden évben segí-
ti a rendezvényün-
ket. Kovács Ma-
rika néni 20 éven 
keresztül minden 
alkalommal finom 
süteményeket készí-
tett a versenyzők-
nek – a mai ese-
ményre sajnos már 
nem tudta ezt vál-
lalni. Szerencsére 
így sem maradtunk 
édességek nélkül, 
mert a szaléziak mellett Ribainé Marika 3 féle finom-
sággal örvendeztetett meg bennünket! A jó Isten áldása 
legyen velük! Gratulálunk a nyerteseknek – és mindenkit 
szeretettel várunk vissza a 2020. április 18-ra tervezett 
XXI. „Kántor-Atya” cso-csó bajnokságra!

a szervezők

A GyőZTESEK NÉVSORA
Lányok
1.) Rátesy Flóra 
2.) Rózsavölgyi Lilla (Tordas)
3.) Diósi Csenge Zsuzsanna (Tordas)
Fiúk
1.) Rákosi Máté 
2.) Fülöp Kristóf 
3.) Frey Domonkos (Tordas)
Hölgyek
1.) Dobrovszkiné Gelencsér Andrea 
2.) Ács Viktória
3.) Csorba Brigi
Férfiak 
1.) Csorba Balázs 
2.) Fülöp Csaba 
3.) Varga János

 ünnepi zenés-verses mûsorra

2020. január 19-én, vasárnap 
            15.00 órakor kezdõdõ 

       A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja Önt, családját és ismerõseit

JácintJuhász web: mogyoród mûvelõdési ház-könyvtár-google.hu

helyszín:Szent László Általános Iskola tornaterme

INGYENES KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
a Juhász Jácint Mûvelõdési Házban

Herbert Judittal

Jelentkezni a 06-30-496-0953 -as telefonszámon lehet!

péntekenként 15.30-16.30-ig

2019.               és 2020.   decemberi
december 20.

Cím:2146 Mogyoród, Fóti út 24.

fenyõ arctisztító 
korongból

Madáretetõ
január  10.

januári

Ékszerek gyönybõl

január  17.

foglalkozások

Véradás ideje: 2020. január 15. szerda

Jelentkezés:     15.00 - 18.00 óráig
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közélet
KerTbaráT Közgyűlés

November 16-án gyülekeztek a Pisokmáji Kertbarát 
Kör tagjai az éves közgyűlésre, melyet régi jól be-
járatott szokás szerint a Ring Fogadóban tartottak. 
Szintén szokás szerint meghívták a polgármestert és a 
képviselő-testület tagjait, akik közül Paulovics Géza, 
Trabalka Szilvia és Kamarás Zsuzsa tette tiszteletét- a  
KSK-t kivéve - a település egyik legrégebbi és legnépe-
sebb tagsággal rendelkező civil szervezeténél.
Nagy Kálmán elnök vezette le az ülést és tartotta meg 
éves beszámolóját a szabályok szerint, azaz Szavazat-
számláló Bizottságot választottak a különböző dönté-
sekhez, elfogadták a napirendi pontokat, jóváhagyták a 
Studt József vezette Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

Elnök úr szomorú hírrel kezdett, ez évben is elvesz-
tették két jól ismert tagjukat, Rózsa Zoltánt és Gál 
Lajost, akiknek a búcsúztatásán koszorút helyeztek el. 
A létszámuk apránként csökken, az eltelt 30 év alatt 
80 fő fejezte földi működését. Mindez nem csoda, hi-
szen a terület felparcellázásakor, 1976-ban a 400 telek 
gazdái már akkor sem voltak kimondottan fiatalok, 
többségük 40-50-60 évesek voltak. Mindezek ellené-
re Mogyoród legaktívabb szervezetének tekinthetjük 
a Kertbarát Kört, hiszen szinte minden községi ren-
dezvényen jelen vannak, nemzeti ünnepeinken koszo-
rúznak, a vidám napokon, például főzőversenyeken 
kitesznek magukért, részt vesznek a Szent László Hét 
eseményein, stb.
Mindezek mellett nem fogynak el, mert új tagokkal 
is gyarapodnak, a frissen belépettek közt említették 
például Dr. Szabó István önkormányzati képviselőt is. 
Gál Lajos megüresedett elnökhelyettesi székét a sza-
vazás során az örök tevékeny Palotás Mária érdemelte 
ki, aki érdekes székfoglaló beszédével igyekezett még 
komolyabb közéleti összetartásra bíztatni tagtársait. 
Elhangzott, hogy megköszönték az 1074 Alapítvány 
önzetlen támogatását, valamint az Önkormányzat ál-
tal elvégeztetett eddigi útjavításokat, és pénzügyi hoz-

zájárulást. Az egyéb támogatásokból készítenek karácsonyi ajándékcsomagokat a gyermekes családoknak, s 
folyamatosan törődnek az általuk kezelt területek parlagfű mentesítésével.
Az egyesület vezetősége immár 33 éve értékeli a tavaszi, nyári és őszi munkák elvégzését, azaz a kertek szakszerű 
ápolását, s a telkek leggondosabb gazdáinak ilyenkor szokták oklevéllel megköszönni a környezetet is szépítő 
munkát. Az oklevelek átadására a jelenlévő képviselő-testületi tagokat kérték föl.
Ismertették, hogy a Körnek vannak a kertművelésben használható gépei, amelyet tagság szükség szerint kiköl-
csönözhet Ősy Gábortól, pl. villanyfűrészt, fűnyírógépet, ágvágót, stb., de asztalokat és sörpadokat is családi 
találkozóhoz, mulatsághoz.
Paulovics Géza polgármester felajánlotta a lassan átadásra kerülő új Egészségházban kialakított termet, mely tagsá-
gi összejövetelekre, saját események megszervezéséhez helyszínt biztosíthat. Továbbá javasolta, hogy a község éves 
rendezvény-naptárába jelentkezzenek be a saját rendezvényeikkel, illetve egyeztessék azokat a többiekéhez.
Trabalka Szilvi alpolgármester jelezte, hogy Mogyoródon 41 bejegyzett civil szervezet létezik, amelyekkel a tél 
folyamán egyeztetni kíván.
A hivatalos rész lezárását követően jókedvű beszélgetés és ebéd következett, majd sor került az ilyenkor szokásos 
tombolahúzásokra is.

Windhager

Szavaz a tagság egy része

Egy elismerő oklevél átadás

Nagy Kálmán, Kamarás Zsuzsanna,Palotás Mária, 
Paulovics Géza és Trabalka Szilvia
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közélet
réTesKészíTési TanFolyaM

Sikeresen, igen komoly érdeklődés mellett zajlott az első, Rétes 
Fesztivál néven beharangozott, de inkább tanfolyamnak bizonyult 
rendezvény az iskola ebédlőjében. Mogyoród értékei közt lenne ér-
demes nyilván tartani, hogy vannak még asszonyok, akik értenek 
a hagyományos, kézzel nyújtott rétes készítéséhez, amihez fogható 
finomság nem sok akad a világon. Valamikor, nem is olyan régen, 
egy valamire való mogyoródi lakodalom egyik jellegzetes sütemé-
nye volt a mákos-, túrós, - káposztás rétes.
30-40 évvel ezelőtt a régebbi 10 emeletes lakótelepek szűk konyhá-
jába került asszonyoknak tényleg nem volt lehetőségük rétest nyúj-
tani, de szerencsére mi nem ott élünk.
Mayer Ilonka és Branczeis Etuska vállalták az oktatást és az egyes 
lépések szakszerű bemutatását, de úgy tűnt, akadtak mások is, akik 
szerényen a háttérben maradtak, de látszott, hogy ők sem először lát-
tak ilyet. Volt azonban 20-25 lelkes fiatalasszony, leány, akik bizony 
nem csak a receptet kérték el, hanem bátran kézbe is fogták a tész-
tát, s nagy óvatossággal, de ügyesen kezdték a nyújtást kézfejen, míg 
körben rá nem húzták a teljes asztalra, mint egy második terítőt. Jó 
volt látni az igyekezetet, és ahogy fokozatosan tepszibe 
kerültek a méretes réteshurkák. 
Eltanulták még azt is, hogy az asztal hosszúságú teker-
cset nem késsel kell méretre vágni, hanem a tányér élé-
vel. Ez utóbbival darabolva a már töltött tésztát a vágási 
felületet a tányér egyből le is forrasztja, így a töltelék 
nem folyik ki a vágásnál. Etuska még azt is bemutatta, 
hogy egy géppel írt papírlapot az elvékonyított tészta alá 
dugva, valóban olvasható maradt  az írás rajta.
Köszönjük ezt az ötletet, szemmel láthatóan sokan 
kaptak kedvet a tanuláshoz. Bizonyára egy következő 
alkalommal már több profi oktatóra is számíthatunk.

Egy érdekes történet, amit a nemrégi-
ben elhunyt háromszoros világbajnok 
mesterszakács, Benke Laci bácsi mesélt 
társaságban a rétessel kapcsolatban. 
A belga királyi család felkérte, hogy 
egy hónapon keresztül éljen velük és 
főzzön rájuk. Laci bácsi ráállt és nem 
csak főzött, sütött is, még rétest is, 
mint magyar különlegességet. A ki-
rály lánya nagyon érdeklődött, meg 
akarta tanulni a rétes készítést. 
Laci bácsi ideje letelt, hazajött, de 
egyszer csak felhívta őt telefonom a 
leány, s elmondta, hogy készített ré-
test, de nem tudja, hogy kell kivenni 
a rétesből az abroszt!

ForralT boroK éjszaKája

Kezd beérni ez, a falu életében újdonságnak számító 
hangulatos rendezvény. Az első alkalommal részben 
az ismeretlenség, részben a rendkívül rossz, cudar idő 
miatt még kevesen voltunk, bár mi igen jól éreztük 
magunkat. Tavaly, a második alkalommal már nem 
volt ilyen akadály, beindult a gépezet. 
Most, december 7-én, a harmadik Forralt Borok Éj-
szakája megtöltötte a Pincesort vidám sokadalommal, 
annak ellenére, hogy az esemény újságunkban történő 
meghirdetésére nem kerülhetett sor a lapzárta miatt. 
Sok pince nyitott ki, az egyik forralt bor finomabb 
volt, mint a másik, de persze meleg teát is lehetett 
kapni, s mindenütt kedves fogadtatásban és kínálás-
ban volt részünk. 
Külön érdeme ennek a rendezvénynek, hogy nem el-
sősorban a hagyományokat tisztelő korosabb lakosság 
jött ki, hanem a vendégek nagy többsége a fiatalok kö-
zül került ki. Úgy tűnik sikerült megszólítani a fiatalo-
kat, ami nagy dolog a mai világban. Népes társaságok 
szórakoztak, beszélgettek a pincékben és az előterek-
ben, még zene és tánc is volt az épületek közti soron. 
S azt már meg sem érdemes említeni, hogy semmiféle 
rendbontás nem történt, mert ez így természetes.
Köszönjük a kezdeményezést a Babicz Pince gazdái-
nak és mindazoknak, akik kinyitottak és a finom bo-
rok mellett a jó hangulatról is gondoskodtak.

WK

Vidám vendéglátók fogadták a betérőket
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láTogaTás sanTa lucia di piaveba

A Mogyoród Turisztikai Kft-nek jutott az a feladat, hogy megszervezze olasz testvértelepülésünkre, Santa Lucia 
di Piaveba a novemberi utazást és a részvételt a középkori Antica Fiera rendezvényen. Az Önkormányzatot 
Paulovics Géza polgármester, Trabalka Szilvia alpolgármester és Kamarás Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke képviselte. Rajtuk kívül többen csatlakoztak az úthoz, akik szerettek volna bepillantást nyerni Santa Lucia 
di Piave mindennapjaiba, a középkori rendezvénybe és szerették volna megismerni Olaszország ezen vidékét. 
Az utazásra november 8-11. között került sor. Pénteken a megérkezésünket követően ellátogattunk a Borgoluce 
nevű mezőgazdasági birtokra, ami több, mint 1.000 ha területen fekszik. Egy ősi családi birtokról beszélünk, 
ahol a mezőgazdaság, az állattenyésztés, a bor-, és prosecco készítés a fő tevékenységek. Megtekintettük Santa 
Lucia mezőgazdasági múzeumát és ellátogattunk Santa Lucia I. világháború 100. évfordulójára megnyitott mú-
zeumába is a Bombardiere múzeumba. Vacsoránkat az olasz Testvér települési Bizottsággal együtt fogyasztottuk 
el, ahol bizottsági szinten is sok hasznos eszmecserét folytattunk. 

A szombati napon ellátogattunk Montelloba, ahol egy monumentális I. VH. em-
lékművet tekintettünk meg, mely a Piave folyó mentén fekszik és szintén nagy 
történelmi jelentőséggel bír. Itt egy nemzeti színű szalagot hagytunk emlékbe, így 
is megőrizve és emléket állítva a háborúban elhunyt magyar katonáknak. Az utun-
kat egy helyi idegenvezető segítette, a tolmácsolást pedig Orosz Enikő végezte. 
Ezt követően utunk egy helyi kézműves pincészetbe vezetett, ahol meghallgattunk 
egy előadást a helyi szőlőtermesztésről és prosecco készítésről, majd módunk nyílt 
megkóstolni a helyi borokat. Néhányan a csoportból részt vettek az „Írd meg a 
középkort” c. nemzetközi pályázat eredményhirdetésén, melyre ebben az évben 
egy pályamű érkezett Mogyoródról, Kamarás Laura (11 éves) révén, aki külön-
díjban részesült festményével, mely egy középkori vásárrészlet ábrázol. A tavalyi 

esztendőben három mogyoródi diáklány készített egy Szent László Kódexet, melyet az eredményhirdetésen 2018-
ban dicséretben részesítettek. Ebédünket a hegyi katonák (Alpini) éttermében fogyasztottuk el, ahol a bátrak 
megkóstolhatták a különleges szamárpörköltet is. Délután a csoport részt vett az Antica Fiera középkori vásár és 
játékok programján. Vacsoránkat egy helyi tradicionális családi pizzériában fogyasztottuk el, Riccardo Szumszki 
Polgármesterrel és delegációjával, illetve az olasz testvér-települési bizottság tagjaival.

Vasárnap kirándulást tettünk Coneglianoba, ahol megtekintettük a várost és annak nevezetességeit: városközpont, 
Dóm, Vár. Délelőtt a küldöttségünk egy hivatalos munkareggelin vett részt és egyeztetéseket folytatott Riccardo 
Szumszki polgármesterrel és képviselőivel. Az alábbi témakörökben történt egyeztetés: turizmus megerősítése a 
két település között: csoportok utaztatása a két település között és programok szervezése, együttműködése; fiatalok 
számára tanulási lehetőségek: pl. iskolák közötti cserediákprogram; borászok részére továbbfejlődési / továbbtanu-
lási lehetőség Olaszországban, szakmai tudás átadás; az oratóriumi együttműködés továbbfejlesztése. 2020. évtől 
5-5 fő gyermek részére nyílhatna lehetőség megismerni a mogyoródi és a Santa Lucia di piavei oratóriumot. Me-
zőgazdaság területen együttműködési lehetőség: használt mezőgazdasági gépek vásárlásában látnánk lehetőséget 
a jövőre nézve, de egymás termékeinek megismerése/megismertetése üzleti jelleggel a jövőre nézve. A hivatalos 
egyeztetésen Paulovics Géza polgármester mellett Trabalka Szilvia alpolgármester, Kamarás Tamás Mogyoród Test-
vér-települési Bizottság elnöke és Orosz Enikő tolmács vettek részt. A délutáni program keretében részt vettünk 
az Antica Fiera hivatalos programján, melynek keretében megtekintettük a felvonulást, a szabadtéri programokat, 
illetve az esti záró finálét. Közben ötleteket és tapasztalatokat gyűjtöttünk, melyet szeretnénk majd a saját rendez-
vényeinken is foganatosítani.  A záró vacsoránkat a szálláshelyen fogyasztottuk el, ahol tradicionális, az olasz „falusi 
turizmusra” jellemző ételeket kóstolhattunk. A hétfői hazautazás során tettünk egy rövid kitérőt Triesztbe, majd 
indultunk haza Mogyoródra, ahová késő este érkeztünk meg.

Összességében elmondható, hogy a jövőre nézve egy nagyon pozitív utazáson vagyunk túl, ahol tovább erő-
sítettük a magyar és olasz kapcsolatot, illetve a pozitív visszajelzéseken felbátorodva fogunk tudni a jövőben 
szervezett utazást/utazásokat is megvalósítani oda-vissza alapon, ami turisztikailag is jövedelmező lehet a Kft-re 
nézve. Ebben is és a korábban már említett pontokban Testvértelepülésünk partner és közösen van lehetőség 
további eredményeket elérni. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy szükség lesz a jövőben is egy test-
vértelepüléseinket koordináló csoportra/bizottságra, mert csak így tartható fenn a folyamatos kommunikáció 
a felek között. 

Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft

siKeres ősz a Mogyoród KsK-nál!
Négy csapattal vágtunk neki a bajnoki szezonnak Öregfiúk, Felnőtt, U15, és az U14-esekkel, ráadásul minden 
Csapatunk a háromban van... Az összes korosztályban képviseljük egyesületünket a Bozsik tornákon.
Az Utánpótlásban kiemelkedően teljesítettek Csapataink, de azért a Felnőtt is felért a dobogóra...,nézzük sorban:

U14. 
Őszi bajnok, 100 százalékos teljesítménnyel, 54 lőtt, és 
6 kapott góllal, végig magabiztos teljesítményt nyújtva, 
kiváló játékkal, olyan bajnokságban , ahol szerepel Gö-
döllő, Veresegyház, Kistarcsa, Csömör. Mondhatjuk, 
hogy nem rossz! Gratulálunk Kurucz Lajosnak és Véglás 
Richárdnak, és bízzunk a tavaszi hasonló folytatásban.
U15. 
Az ismeretlenbe váltottak jegyet a Kontra Krisztián és 
Holló Balázs által vezetett gyerekek a Budapest bajnok-
ságba. Célul a tisztes helytállás volt kitűzve az edzők és 
vezetők által, ami annyira jól sikerült, hogy a dobogón 
telel a csapat! 23 ponttal, 7 győzelem, 2 döntetlen mel-
lett mindösszesen 1 vereség, 70 lőtt, 22 kapott gól, ma-
gasan a várakozások felett teljesítve, megalkuvást nem 
ismerve játszottak a srácok, és törtek borsot a „nagy” 
pesti csapatok orra alá. Ebből a sorból hiányzik a Mo-
gyoród FC. elleni 6-2-es győzelemmel elért három 
pont, amit töröltek, mert ellenfelünk visszalépett a baj-
nokságtól, amit rendkívül sajnálunk. Bravó Gyerekek, 
így tovább, ez az év már így is rendben van!
Felnőtt csapat
A Rózsa Zoltán által irányított felnőtt csapatnak küz-
delmesre sikeredett az ősz, aminek végül meg lett az 
eredménye, így a második helyen telelhetnek a mie-
ink, teljesen megérdemelten. Minden esélyük megvan 
tavasszal folytatni a jó szereplést, a bajnokság végén 
akár az egy osztállyal feljebb ugrás is benne lehet.
Öregfiúk
Ahogy említésre került a cikk elején, az öregfiúk csapta 
is háromban van, igaz nem az első háromban, hanem az 
utolsó háromban. Viszont töretlen lendülettel, és soha 
nem múló lelkesedéssel játszák bajnoki meccseiket, 
remek hangulatban. Ami a játékot illeti, az meccsről 
meccsre bíztatóbb, erre építhet a Pásztor Péter (Petyák) 
által irányított csapat. Szárnyaljatok Öreg Sasok!

Sok izgalmas mérkőzést, nagyszerű kalandokat, közös 
szurkolást tudhat magának Egyesületünk ősszel, beleért-
ve kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, tesókat. 
Többek között részt vettünk 25 utánpótlás játékossal 
a Magyarország-Azerbajdzsán Labdarúgó EB. selejte-
zőn, amit nagyon élveztek a gyerekek, és szurkoltak a 
válogatottnak teljes erővel.
Meghívásra ott voltunk 22 gyerkőccel az Uruguay-i vá-
logatott nem nyilvános edzésén, melyet a srácok tátott 
szájjal figyeltek, ami után lehetőség nyílt közös fotók ké-

szítésére, és autógramm kérésre, többek között Luis Sua-
rez, és Edinson Cavanival. Nagyon közvetlenek voltak, 
a gyerekeknek csillogott a szeme a boldogságtól, hogy 
testközelből meg csodálhatták ezeket a világsztárokat. 
Tokai Norbinak köszönhetően, lehetőségük volt a gye-
rekeinknek elmenni a magyar válogatott edzőközpont-
jába, Telkibe, ahol találkozhattak és együtt edzhettek 
Alvaro Arbeolával a Real Madrid egykori BL győztes já-
tékosával is. Hatalmas élmény volt az is, amikor a Reál 
Madrid autóbusza bekanyarodott a mogyoródi Főtérre, 
felvették a KSK játékosait és indultak az edzésre, ahol a 
Real szerelésébe öltözve, (ezt meg is kapták a gyerekek) 
spanyol edzők irányítása mellet zajlott a tréning.
Az utolsó, Fót elleni 5-1-re megnyert U15-ös bajno-
kira, Jótékonysági Sütivásárt szerveztünk Lencsinek, 
ahol ismét megmutatkozott a MOGYORÓD KSK 
közösségi ereje, a szülők, támogatók finomabbnál fi-
nomabb sütikkel készültek, nagyon szépen köszönjük 
a felajánlásokat, végül sikerült összegyűjtenünk 1.5 
óra alatt 106 ezer forintot Lencsinek.
Az előző napi KSK-s Sportbálban árverezésre került, 
a Ferencvárosban játszó Sigér Dávid meze, amit aláírt 
a Fradi teljes csapata, a befolyt összeg 600 ezer forint 
volt. Kamarás Gyurka közbenjárásával sikerült hozzá-
jutni a mezhez! Hálásan köszönjük mindenkinek!
Büszkék lehetünk arra, hogy nagyon sokan maguké-
nak tekintik ezt a klubot, ez megmutatkozik a közös 
szurkolásban, abban, hogy a felnőtt csapat tagjai rend-
szeresen látogatják a kisebbek meccseit, ami fordítva 
is igaz, és szurkolnak egymásnak, örülnek egymás si-
kereinek. Ellenfeleinknek nem egyszerű Mogyoródon 
pályára lépni, hiszen ez a páratlan összefogás már nem 
egy nehéz helyzeten átlendítette a csapatainkat, a ne-
héz időkben pedig Egyesületünket!
 Mi tiszta szívből örülünk egymás sikereinek. A jö-
vőben is várjuk a hozzánk csatlakozókat, akik eddig 
jöttek biztosan nem bánták meg.

Hölgyeim és Uraim, ez itt a MOGYORÓD KSK.! EGYÜTT , MAGASABBRA! HAJRÁ KSK.!
Boros Roland

Megilletődött gyerekek 
valódi, Reál mezekben
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iX. cserháTi józseF eMléKverseny

2019. őszén, Tatán került sor a IX. Cserháti József rádiós iránymérő tájfutó emlékver-
senyre. A szokott két kategóriában, rövid- és ultrarövid hullámon folyt a versenyzés.
A szállás a Tatai Öreg-tó partján egy kempingben volt, innen indultak a versenyzők 
a terepre a rajthoz, a közeli Vértesszőlősre. A település érdekessége, hogy az 1960-
as években itt találták meg Európa egyik legrégebbi, kb. félmillió évvel ezelőtt élt 
ősemberének, Samunak az élőhelyét, melyet a helyi kiállításon meg lehet nézni.

A versenyen elég nagy területet kellett befutni, kb. 12 km volt a versenytáv alkal-
manként. A mezőny nagyobb része teljesíteni tudta a 120 perces szintidőt. Volt, aki 
eltévedt az erdőben, de végül mindenkit megtaláltunk. 
A versenyen 4 nő és 18 férfi versenyző vett részt. Sajnos a létszám egyre csökken, 
mert ez nem egy államilag finanszírozott látványsport, itt minden versenyző maga 
teremti elő a versenyzése anyagi és egyéb feltételeit. De van két támogatónk, a 
Mogyoród KSK és az FMV Sportklub, akik anyagilag hozzájárultak a verseny le-
bonyolításához, melyet ez úton is köszönünk nekik! 
A verseny lebonyolításában részt vett Tóth Csaba és Cserháti Gyula, az ajándékok kiosztásában segített Cserháti 
Edit. Folytatás jövőre.

a szoMszéd néni produKciós iroda Műsora

November 22-én zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme, annyian voltak kíváncsiak a Duma Színház előadásá-
ra. Valahogy híre ment ennek a rendezvénynek, többen HÉV-vel is eljöttek, így nem csak mogyoródiak élvezték 
a műsort. Akik jelen voltak, nem csalódtak, 60 percen keresztül szinte a hasunkat fogtuk a nevetéstől.
Ezt követően Babják Gábor és szólóénekes partnere adtak elő remek, fiatalos zenés műsort.

Cserháti József rádiós tájfutó volt az első mogyoródi sportoló, aki világbajnoki címet ért el. 
Emlékére a Rádiós Tájfutó Szövetség minden évben megrendezi a róla elnevezett versenyt.

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

§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

Babják Gáborék előadás közben
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Feketeöves polgármester,
Feketöves KSK elnök

sporTbál

November 23-án, szombaton este nagy érdeklődés 
mellett zajlott a 2019-es év sportbálja, melyet ezúttal 
a Mogyoród KSK legfiatalabb szakosztálya, a Takács 
Gábor által vezetett Taekwondo Szakosztály rendezte. 
Több szempontból is érdekesnek bizonyult az idei bál: 
egyrészt mert a mindig értékes tombola fődíj nyeremé-
nyek között most nem csak a két nagy értékű utazás sze-
repelt – egy luxus szállodában eltöltött wellness hétvége, 
és egy többnapos spanyolországi út- , hanem főnyere-
ményként egy Safe Laser 500-as készülék, amelynek 
400.000 forintos értéke a bálozás történetében ez idáig 
teljesen egyedülálló nyeremény. Az értékes lézer készü-
léket a Safe Laser Trade Kft. ajánlotta fel adományként. 
A bál másik érdekessége volt, hogy a vacsorát a szak-
osztály ifjú sportolói szolgálták fel taekwondo edzőru-
hában, – akik között ott voltak az idei év országos és 
nemzetközi bajnokai is, hiszen a szakosztály az idén is 
rendkívüli eredményekkel szerepelt a hazai és nemzet-
közi versenyeken. És mint kiderült, ezek a gyerekek 
nem csak a sportban értek el kiemelkedő eredménye-
ket, hanem ugyanilyen kiemelkedően tisztelettudó és 
udvarias viselkedést tanúsítottak azalatt az idő alatt is, 
amikor a bál teendőiben segítettek mesterüknek. 
Az idei bálon is megtartotta Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata az év sportolója és az év ifjú sportolója díjá-
tadót. Az év ifjú sportolója Pálfalvi Panni kick-box, míg 
az év sportolója Mészáros Tamás „vasember” lett. Ezúton 
is gratulálunk a kiemelkedő sportteljesítményekhez.

A sportbál emlékezetes pillanata volt, amikor Magyar-
országon egyedülálló módon Paulovics Géza polgár-
mester úr és Farkas Tamás Mogyoród Ksk elnök úr 
tiszteletbeli fekete övet kaptak a Taekwondo Szakosz-
tálynak nyújtott támogatásuk elismeréseként. 

Az idei év sportbálja azonban nem csak a három fődíjjal 
és a gyors és udvarias kiszolgálással büszkélkedhet, hanem 
kiemelkedő értékű az a hozzájárulás és segítség, amit Mo-
gyoród nagyközség vállalkozói nyújtottak ahhoz, hogy az 
esemény megrendezésre kerülhessen. Az Araamu Travel, 
Dráb Gáz Kft., Golden Lea Kft., Hemorat Kft., Kamiker 
Kft., Kuna-Co Kft., Nebulo Papír Kft., a Roger Fruit, az 
Sz&M Kft., a Szatócs Épületgépészeti  Kft., a Szép-autó 
2002. Kft., Trimova Kft., és Kamarás György hozzájáru-
lása nélkül nem jöhetett volna létre ez a rangos esemény. 
A több mint 150 db tombola további nyereményei is ér-
tékesek voltak: pl.: a Hegedűs Autós-motoros Iskola, és 
finom boraikkal Kamarás György, Szőcs László, Ilosvai 
János (Babicz Pince) és Vladár István járult hozzá jelen-
tősen a tombola nyeremények gazdagságához. 

Takács Gábor

pálFalvi panni a 2019-es év 
iFjú sporTolója

Babják Gábor képviselő úr a következőképpen méltat-
ta Mogyoród idei Ifjú Sportolóját.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Mogyoródiak!
Engedjék meg, hogy bemutassam és köszöntsék velem 
együtt az ÉV IFJÚ SPORTOLÓJÁT, Pálfalvi Pannit!
Had mutassam be önöknek azt a fiatal hölgyet, ezt az 
ifjú tehetséget, aki 2005-ben született, és jelenleg egy 
fóti általános iskola tanulója!
Panni mindig kiemelkedett tehetségével és szorgalmá-
val, aki mindig többet akart és ezért minden áldozatra 
hajlandó volt, gondolunk itt az iskola előtti hajnali, és 
az estékbe torkolló szüntelen edzésekre!
Egy gyors felfogású, terhelhető, határozott célokkal ren-
delkező versenyző, kitűnő eredményekkel és fejlődéssel!

Pálfalvi Panni eredményei
2017-es eredményei alapján kick-box korosztályos 
válogatott volt!
2018-as eredményei alapján nem csak korosztályos 
válogatott, de korosztályos világbajnok is lett!
2019-es eredményei alapján ranglista vezető és kor-
osztályos válogatott!

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

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi e-mail: 
mogyorod@mogyorod.hu, Ügyfélfogadás: H: 08-
18 (12 és 13 óra között ebédidő), Sze: 13-16,  fax: 
28/540-715, Titkárság: 28/540-716, 30/663-9801
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 
09-16 (előzetes bejelentkezés alapján) 
28/540-716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700, 30/663-9804
Pénzügyi iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki iroda: 28/540-701, 30/230-7648
igazgatási iroda: 30/663-9803
Falugazdász: Kurucz István 06/20-288-
7400, kurucz.istvan2@nak.hu, P: 8-11 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 25.
Dr. Fekete ildikó: 
Rendelés: H, Sze: 14-18, K, Cs: 08-12, P: 
páros héten 14-18, páratlan héten 08-12 
28/440-058, 30/934-3118
Dr. Hézinger Lajos: 
Rendelés: H, Sze: 08-12, K, Cs: 14-18, P: 
páros héten: 08-12, páratlan héten: 14-18
28/440-057, 30/238-1483
Gyermekorvosi rendelő - Szent László Ál-
talános Iskola épülete (Gödöllői út 17.)mo-
gyorodgyermek@gmail.com, 30/663-9844
Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia Rendelés: H: 
09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, Cs: 12-15, 
P: 09-12, Egészséges tanácsadás: Cs: 10-12 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Védőnői szolgálat: Szent László Általános Is-
kola épülete (Gödöllői út 17.) 28/440-154
1-es körzet Varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 08-13
Tel: 30/663-9808, 20/311-7088
2-es körzet Finna-Götz ilona
Védőnői tanácsadás: H: 13-16, Cs: 08-10 
Tel: 30/663-9807
3/A körzet Varga Krisztina
Védőnői tanácsadás: Sz: 13-15 
3/B körzet Finna-Götz ilona 
Védőnői tanácsadás: Sz: 15-17
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalálható 
az önkormányzat honlapján: www.mogyorod.
hu/Intézményrendszer/Gyermekvédelem
Orvosi ügyelet – gyermek és felnőtt (Or-
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.): 
Gödöllő, Szabadság tér 3. (Coop melletti, 
Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyén) 06/70-3703-104
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: H8-as 
HÉV Gödöllő, Szabadság tér megállóhelytől 
120 méter gyaloglással, vagy a 324-es Volánbusz 

járat igénybevételével és 400 méter gyaloglással. 
Személygépjárművel történő parkolás az intéz-
mény előtti parkolóban nem mindig biztosított!
Flór Ferenc Kórház: Kistarcsa, Semmelweis 
tér 1. 28/507-600, 28/507-700, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gö-
döllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-889 
1. számú körzet: Dr. Nagy Dezső
rendelése: hétfő és szerda: 15.00 - 22.30
28/741-887, 2.számú körzet (Dr. Szilágyi 
Emese helyett): Dr. Kelemen Réka 
rendelése: H: 8-14, K: 12-18, Cs:12-18,P: 8-13
Dr. Radácsi Pál: rendelése: hétfő: 14.00 -20.00
Fogtechnikai labor: Dózsa György út 25. Mádai 
Sándor, H-Cs: 08-18, P: 08-16, 30/931-4942
Kígyó gyógyszertár: Gödöllői út 18.
kigyomogyorod@gmail.com, 28/440-158, 30/952-
5731, Nyitva tartás: H-P: 08-19, Szo: 08-12
Állatorvos: Gödöllői út 162. 
Dr. Csernai Ferenc: 20/945-7816
Rendelés: H-P: 09-11 és 16-18, Szo: 09-11 
Közbiztonság 
Kistarcsai Rendőrőrs: 28/470-801
Járőrszolgálat: 70-263-4334
Mogyoródi Körzeti Megbízott: Csányi Jó-
zsef, 30/958-1624
Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Mogyoródi Polgárőrség: 30/921-8276, 
30/208-5468,70/337-0980
Kukukkhegyi Polgárőrség: 70/241-8300
intézmények 
Önkormányzati Óvoda – Veresegyházi út 
8. e-mail: pillangos.ovoda@mogyorod.hu 
Óvodavezető: Dr. Csikós Gellértné 
28/441-272, 30/663-9813
Gesztenyés Tagóvoda – Dózsa Gy. út 23., 
e-mail: gesztenyes.ovoda@mogyorod.hu 
28/440-128, 30/663-9812
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda – 
Dózsa Gy.út 39., honlap: www.lauravicu-
naovoda.hu, e-mail: salezi.ovoda@gmail.
com, 28/440-787, 30/542-9463
Szent László Általános iskola - Gödöllői út 
17.  mb.Igazgató: Hutter Magdolna 28/540-
425, fax: 28/441-092 honlap: mogyorodiis-
kola.hu, e-mail: mogyisk@gmail.com
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár - 
Fóti út 24., e-mail: muvelodesihaz@mogyorod.
hu, Igazgató: Marosán László, Honlap: https://
www.mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-goog-
le, facebook: Jácint Juhász, T: 28/440-730
Support Alapítvány család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat: Hungaroring út 2/a., e-mail: 
mogyorodicsaladsegito@gmail.com, Ügyfél-
fogadás: H: 13.00-17.00, Sze: 09.00-17.00, 
P: 09.00-13.00, 28/540/630, 30/663-9814
Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft.: Gödöllői út 17., honlap: www.
monon.hu, e-mail: info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő
Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Dózsa György 
út 25. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com, Ügy-
vezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762, turisztikai 
szervező: Bognár Barnabás 70/709-3880

Szolgáltatók
Posta: Fóti út 10., Nyitva tartás: H: 08-18, 
K, Sze: 08-15, Cs, P: 08-16, 28/540-250
Hulladékszállítás: 
Zöld Híd B.i.G.G.
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, telefon: 
28/561- 200 fax: 28/561-201, postacím: 
2101 Gödöllő, Pf.:75, személyesen: Gödöl-
lő, Dózsa György út 69. VÜSZI Irodaház, 
hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
Szennyvíz szippantás:
Szívó Kft.: 20/934-9972
Víz, csatorna:
DMRV Zrt.: Gödöllő, Sík S.u.7., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-
688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
Áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGÁZ: 28/545-515, 93/500-500
magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 314., 
telefonon: 1818 ingyenesen hívható, weboldal: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak: Gödöl-
lő, Kotlán S.u.1., Telefon: 1818 Ügyfélfogadás: H: 
07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 08-20, P: 08-16
Gödöllői Járási Hivatal Települési ügysegéd: 
Mogyoród, Hungaroring út 2/A., Ügyfélfoga-
dás: szerda 09.00 -11.00, 06-70/504-1286
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 
1818, 28/588-661 fax: 28/588-660, Ügyfél-
fogadás: H, K, Cs: 08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a., e-mail: 
nyugdij@08kh.bfkh.gov.hu, honlap: www.
onyf.hu, 06-1/323-6000
Nyugdíjfolyósító igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
allamkincstar.gov.hu, 06-1/350-0155, fax: 
06-1/237-3662, zöld szám: 80/204-884 
(vezetékes hálózatról ingyenesen hívható)
Nemzeti  Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár): 1139 
Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.neak.gov.
hu, e-mail: neak@neak.gov.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525

Vállalom kert körüli munkák 
elvégzését: fahordás, 
fahasogatás, bontás, 
fakivágás, ásás, fizikai 

munkák elvégzését.

Korrekt, gyors, megbízható munkavégzés.
Bővebb információkért keressen telefonszámomon: 

+36704319704

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

Babják Gábor, Pálfalvi Panni és Paulovics Géza




