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Mindenki karácsonya 2019.
A tavalyi esztendőben immáron 15. 
alkalommal rendeztük meg a „Min-
denki Karácsonyát”, amiért köszönet 
illet minden olyan szervezőt, segítőt és 
támogatót, akik az elmúlt évek során 
valamilyen formában közreműköd-
tek abban, hogy legyen lehetőségünk 
megünnepelni a karácsonyt közösen is a 
családunkkal, az ismerőseinkkel, a bará-
tainkkal Mogyoród Főterén.
A rendezvényt december 21-én tartottuk, 
de természetesen az előkészületek már jó-
val korábban elkezdődtek. A főszervező, a 
Mogyoród Turisztikai és Településfejlesz-
tő Kft. felhívására ebben az évben is több 
fenyőfa felajánlás érkezett, melyek közül 
Hegedűs Hedvig fája került kiválasztásra. 
Köszönjük szépen Hédi néninek, ilyen 

csodaszép karácsonyfája talán még sosem volt a községünknek. A fenyőfaállítást követően szokás szerint „ünnepi 
díszbe” öltözött a Főtér és a Falka József tér, hiszen felkerültek a karácsonyi fények, valamint az adventi koszorú is a 
helyére került, melynek feldíszítése Trabalka Szilvia és Trabalka Adrienn keze munkáját dicséri. 
A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. igyekezett úgy összeállítani a színpadi műsort, hogy a helybéli 
előadók mellett vendégművészek is szórakoztassák a kilátogatókat. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, 
ugyanis végig, szinte megállás nélkül esett az eső. Szerencsére azonban ez sokaknak nem szegte kedvét, és szép 
számú nézősereg jelent meg a Főtéren.
A rendezvény egy hagyományos mogyoródi betlehemes műsorral kezdődött, amelyet a Szent László Általános 
Iskola növendékei adtak elő. Méltó felvezetése volt az estének. Ezután dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus 
lelkészasszony osztotta meg gondolatait, ezzel is emelve az ünnep meghittségét. A fellépők sorát az „Arany Páva 
díjas” Jakab Mihály Népdalkör folytatta, amely gyermekekkel karöltve karácsonyi énekekkel tette ünnepélyesebbé 
a rendezvényt. Őket a Karikás Néptáncegyüttes követte, akik remek zenére, látványos táncot mutattak be.
A meleg tea, az ízletes forralt bor és a finom ételek mellé kellemes zene is dukált. Ezt meg is kaptuk a Hands of 
Passion duótól, akiktől karácsonyi jazz dalokat hallhattunk. Együttesük 2001-ben alakult. Mindketten rendsze-
res fellépői a hazai jazz fesztiváloknak és jazz kluboknak. Cseke Gábor (zongora) tagja a Modern Art Orchest-
ra-nak. Szaniszló Richárd (vibrafon) pedig a saját neve fémjelezte zenekarok vezetője. Session zenészként több 
zenekarban megfordul, olyanokban is, mint a Quimby. A Mindenki Karácsonya rendezvényt Paulovics Géza 
polgármester úr ünnepi köszöntője, majd egy mozgalmas rock&roll koncert zárta. Többek között Elvis Presley, 
Michael Bublé, Mariah Carey és John Lennon alkalomhoz illő dalait hallhattuk.
A rendezők nagyon szépen köszönik mindenkinek a segítséget, aki bármilyen módon is hozzájárult munkájával 
az esemény lebonyolításához. Nélkülük / Nélkületek nem sikerült volna! Köszönjük szépen a Községünkért, 
Mogyoródért Alapítványnak az ízletes hurka-kolbászt, a forró teát és a forralt bort, illetve a Mogyoród Non-
profit Kft-nek a finom lángost. Valamint nagy-nagy köszönet jár a támogatóinknak is, mert anyagi támogatás 
nélkül nem lehetséges egy ilyen rendezvény megvalósítása és lebonyolítása.
Támogatóink voltak: a rendezvény főtámogatója: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, további támogató-
ink: Max-Design Exhibition Kft., Sona Hűsítő Kft.
Segítőink voltak: Paulovics Géza polgármester, Gulácsi Attila műsorvezető, a Mogyoród Nonprofit Kft, Kurfis 
Tüzép (Kurfis László, Kiss Gábor), Kurucz István (Kurucz Daru Fót), Tamás Vencel, Albert László, Vepperi 
János, Horváthné Deák Andrea, Horváth Bánk Csongor, a Mogyoródi Polgárőr Egyesület és a Rendőrség.
Külön szeretnénk köszönetet mondai Gulácsi Attila úrnak, aki évről évre vállalja a műsorvezetést.
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát a rendezvényen, hiszen az volt a fő célunk, hogy Mogyoród 
lakossága ne csak családi körben, hanem közösen is átélje a Karácsony szépségét és meghittségét. 
Zachár Zsolt, a Mogyoród Turisztikai Kft. ügyvezetője, ezúton kíván Boldog, Békés, Sikerekben Gazdag Új 
Évet minden kedves mogyoródi lakosnak!

Zachár Zsolt
További képeinket lásd hátsó oldalunkon!

Boldog Új Évtizedet Mogyoród! 
Elsősorban Mogyoród élete, fejlődése, gondjai érdekelnek minket, de nem vonhatjuk ki magunkat szigetként 
Magyarországból, sőt, ha jobban belegondolunk Európából sem. Így bizony Magyarország helyzete ugyancsak 
befolyásolja Mogyoród hétköznapjait is.
Azt mondják az élet nagy tanítómestere a történelem. Nézzük, hogyan hányódunk a történelem óceánján, hogy 
lássuk, hol tartunk, s merre haladunk. Nemzetünk történelme úgy változik, ahogy a kerék forog, hol fönn, hol lenn!
Az 1867-es kiegyezéssel hazánk végre szabad kezet kapott a fejlődésre. Néhány évtized alatt a megyeszékhelyek 
látványos, gyönyörű középületekkel gazdagodtak, Budapest világvárossá vált, utolérte Bécset, olyan épületek 
készültek, amelyek ma is az útikalauzok kiemelt képei, pl. az Országház, Operaház, Vigadó, stb. Hidak épültek, 
kiépült a hatalmas országot sűrűn behálózó vasútrendszer. A felpörgő gazdaság vonzotta a külföldi szakembere-
ket, tőkét szerte a világból. Ez a lendület eltartott 1914-ig. 
Aztán jött egy sötét korszak, az I. Világháború, ami az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásához vezetett. Számunk-
ra ez „Trianon-t” jelentett. Elrabolták az ország területének több mint felét. Nem tudtuk megvédeni magunkat, pedig 
a háború befejeződésekor egyetlen idegen katona sem állomásozott magyar földön, a határaink sértetlenek voltak, s 
volt 800.000 harcedzett, felfegyverzett katonánk. Az oláhoknak, rácoknak, cseheknek összesen nem volt fele ennyi 
katonájuk sem, mégis megszerezték amire áhítoztak, mert a balliberális, hazaáruló vezetőink leszerelték a csapatain-
kat. Itt álltunk mindenféle fegyveres védelem nélkül, s tétlenül néztük, hogy pár száz, néha pár ezres idegen katona 
bemasírozott az ország szívéig, s a nagyhatalmak jóváhagyásával az elfoglalt területeket meg is tartották.
Ezt a csapást tetézte az 1920-as években több éven át tartó gazdasági világválság. Vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós vezetésével mégis túlélte ezt a kivéreztetett maradék ország, hihetetlen fejlődés ment végbe. Szűk két évtized 
alatt okos kormányzással Magyarország Európa legerősebb valutájával (pengő) rendelkezett, s a nemzetközi 
elismerést jelzi, hogy nálunk tartották a cserkészek világtalálkozóját Gödöllőn, valamint a csonka Magyarország 
kiérdemelte, hogy Eucharisztikus világkonferenciát rendezzen 1938-ban.
Azonban a fejlődés ismét megszakadt, következett a II. világháború. Nem csak a háború borzalmait és rombo-
lását kellet elviselnünk, hanem az utána következő 40 éven át tartó megszállást is. De ezt is túléltük.
A szocialista rendszertől történt megszabadulásért ismét túl nagy árat fizettünk. Az induló „tőkénk” 1990-ben 20 
milliárd dolláros tartozás volt. Ráadásul a rendszerváltás során az ország gazdasága lepusztult, s nemzeti vagyontár-
gyaink, gyáraink, néha egész iparágak fillérekért kerültek külföldi óriáscégek, illetve hazai átigazolt illetők kezébe. 
Ebből következett az óriási infláció, a 10 % fölötti munkanélküliség, elkezdődött a jobb megélhetés reményében 
szakembereink külföldi munkavállalása. Ezzel ellentétben fölvirágoztak a szintén idegen tulajdonban lévő bankok, 
amiket bankkonszolidáció néven ismét mi tápláltunk föl. Ehhez tartozott a családok devizában történt eladósodá-
sa, és sok más, máig is homályban lévő ügy, miközben még a Bokros csomagot is elszenvedtük. 
Az ország gazdasága csak 20 év után, 2010-ben vett fordulatot. Azóta csökkent az ország eladósodottsága, növe-
kedett a családok támogatása, értékállóvá váltak a nyugdíjak, épül az ország, látjuk minden felé az építkezéseket. 
Nem csak lecsökkent a munkanélküliség, már kezdik haza csalogatni az évről évre emelkedő bérek a külhoni 
munkáról az embereket. Egymást érik a neves külföldi vállalatok beruházásai Magyarországon. A keresetek 
folyamatos emelkedése hatására többet költünk élelmiszerre, nyaralásra, külföldi utazásra, telefonálásra, ruha-
vásárlásra, háztartási gépekre, stb. Javul tehát az ország helyzete, bármelyik területet vessük össze a 10-15 évvel 
korábbi állapotokkal. Ma már arra is futja, hogy a határon kívüli magyarság is kap itthonról támogatást, nem 
beszélve a lelki támogatásról, ami a magyarságuk, anyanyelvük megtartásához nélkülözhetetlen. 
Magyarország fölkapott idegenforgalmi célponttá vált, s Magyarország tekintélye is jelentősen erősödött annak 
ellenére, hogy a nyugati sajtóban nemzetünkről jót nem illik írni a politikai korrektség jegyében a migrációt 
elutasító fellépésünk miatt és néhány hazánkfia által az EU-ban magunk ellen elkövetett ténykedése eredmé-
nyeként.  Mindezek ellenében a gazdasági életben Magyarországnak már jelentős tekintélye van. Számos vilá-
gesemény megrendezését hazánkra bízzák, például a „Vizes és az Atlétikai világversenyeket. Most, 2020-ban mi 
rendezhetjük meg a világ kereszténységének egyik legnagyobb ünnepségét, az Eucharisztikus Világkongresszust 
(Lásd részletesebben a 12-13. oldalon.) Nem sorolom tovább az örvendetes fejlődés eredményeit, egyrészt mert 
nem csak fény, hanem árnyék is vetül a képbe, de azért sem, mert éppen ez a fejlődés vált ki belőlem némi 
aggodalmat, a nemzet történelmének utolsó 150 évére visszagondolva.  Csak nehogy jöjjön ismét egy a felfelé 
ívelő magyar jövendőt megakasztó világméretű baj, egy újabb világháború!!!
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kÉpviselő-testületi ülÉs
2019. deceMBer 20.

A tavalyi év utolsó képviselő-testületi ülését december 20-ára hívta össze Paulovics Géza polgármester. 
Ezen az ülésen mutatkozott be az új jegyző, Dr. Fila László, pontosabban nem volt szükség bemutat-
kozásra, hiszen már egy éve itt dolgozott a Hivatalban, így a képviselők már jól ismerhették. A testület 
azonban nem volt jelen teljes létszámban, mivel Hutter József szomorú családi ok miatt maradt távol. Így 
azonban az erőviszonyok megváltoztak, a polgármester támogatói és ellenzéke egyaránt 4-4 főből állt. 

Ebből várható volt, hogy nehéz lesz bizonyos ügyeket elintézni, ami be is következett. Nem akarták meg-
szavazni az átmeneti gazdálkodáshoz szükséges rendeletet, veszélyeztetve Mogyoród gazdálkodását, to-
vábbá nem adtak fölhatalmazást az útépítések során szükségessé vált pótmunkák költségének rendezé-
séhez, valamint nem hosszabbították meg a Mogyoródi Krónika megjelentetésére vonatkozó december 
31-én lejáró szerződést, vállalva, hogy az önkormányzat kötelező tájékoztatási feladatát nem tudja bizto-
sítani a lakosság felé. 

napirend előtt

Elfogadták a Jelentést a lejárt határidejű határozatok-
ról, majd meghallgatták a polgármester szóbeli beszá-
molóját az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről, az alábbiak szerint:
 
• Az NF Solar Hungária Kft, az új egészségház ki-
vitelezője engedményezési szerződéseket kezde-
ményezett, amelyben több alvállalkozóját engedmé-
nyesként jelölte meg az új egészségház kivitelezési 
szerződésével összefüggésben, vagyis azt kérte, hogy 
az önkormányzat egyenesen az alvállalkozóknak tel-
jesítsen kifizetést az eredeti szerződésben meghatáro-
zott összegeknek megfelelően.
• Megtörtént a Dózsa György út, Mérleg u., Béke út 
felújításhoz az önerő támogatási kérelemhez a pá-
lyázatíróval a szerződéskötés, majd a többlettámo-
gatási kérelem beadása is megtörtént.
• Megtörtént a Bölcsőde újratervezésére a tervezői 
szerződéskötés.
• Magyar Telekom Nyrt. megküldte az átjátszóto-
rony bérleti szerződés tervezetét.
• Elhárult az akadály a VEKOP pályázatban (Szent 
László Kilátó Kápolna felújítása, emlékhely és lá-
togatóközpont építése, stb.) az építési közbeszerzés 

ismételt eljárásá megindítása elől, így 2019. december 
23-a körül megjelenik a felhívás. 
• A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére 
a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 
csomópont, valamint a csomópont és a 2101. jelű út 
közötti szakasz vízelvezetésének vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési ügyében Mogyoród Nagyközség Ön-
kormányzata meghatalmazást adott a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságnak a vízügyi hatóságnál 
történő eljáráshoz, valamint a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóságnál az objektumazonosítási nyilat-
kozat (VOR azonosító) beszerezze céljára.
• A Polgármesteri Hivatal műszaki irodája 2 fővel mű-
ködik, ezért a feladatok ellátásában várható az ügyek 
elhúzódása.
• Megtörtént a BMSK előkészítésében a Salamon ki-
rály téren megépített új szabadtéri sportpark átadása. 
A kivitelezés költsége 16.164.513 Ft+ÁFA volt, amelyet 
teljes egészében Magyarország Kormánya biztosított.
A Nonprofit Kft. az elmúlt időszakban az alábbi mun-
kákat végezte el a szokásos időszaki munkák mellett:
- útjavítás: Jégvirág utca (a havazás miatt több más 
munka elmaradt)
- Könyvtár-könyvpakolás,
- játszóterek zárása, hinták leszerelése;
- Fóti út - sóder depóig útszélek gallyazása;
- faház építések a „Mindenki karácsonya” rendezvényre;
- zsákutca táblák vásárlása és kihelyezése Berektető utcában;
- a Polgármesteri Hivatalban és a fogorvosi rendelőnél 
lámpák cseréje;
- a Mátyás király úti buszmegálló bontása;
- a Salamon király téren a sportpark és játszótér közöt-
ti kerítés építése, híd-gyalogút építése;
- fényvisszaverő bóják kihelyezése (Dózsa György úton)
- iskolai rendezvények előkészítése

napirendi pontok

A belterületi utak felújítására vo-
natkozó átalányáras vállalkozási 
szerződés 2. módosítása pótmun-
ka tekintetében 
Előre nem tervezett műszaki tarta-
lom (parkolóhelyek a fogorvosi ren-
delő és a pincesor előtti kanyarban, 
vízelvezetési és aszfaltozási felada-
tok, kapubejárók kialakítása, me-
lyek utólag váltak szükségessé, 3,3 
millió Ft értékben. Kurfis László és 
Dr. Szabó István nem látta indo-
koltnak a szerződés módosítását. A 
polgármester felajánlotta, hogy jöj-
jenek vele ki a helyszínre, s győződ-
jenek meg róla, hogy az a munkafel-
adat szükséges, de ezt nem vállalták 
a megszólítottak. A szavazás során 
nem született eredmény, mivel Dr. 
Szabó István, Kurucz Péter, Kurfis 
László és Dr. Hézinger Lajos nem 
szavazta meg a határozati javaslatot, 
így a 4:4 szavazat nem adott lehető-
séget a munka elvégeztetésére. 

A belterületi utak felújítására vo-
natkozó támogatási szerződés mó-
dosítása 
Ez a napirend a fenti szavazást kö-
vetően okafogyottá vált.

Fogorvosi körzetek felülvizsgálata 
Rendezték a fogorvosi ellátás kör-
zeti beosztását, mivel már két kor-
szerűen fölszerelt fogorvosi rendelő 
áll az orvosok kezelésében. 8:0

Fogorvosi feladatellátási szerző-
dések felülvizsgálata
Dr. Szilágyi Emese (Bábel Dent 
Kft) és Dr. Nagy Dezső fogorvos 
szerződését jóváhagyták. 8:0

HelpyNet lakossági tájékoztató és 
településüzemeltető rendszer be-
vezetése
A modern mobilapplikációs rend-
szer bevezetését, mely közvetlen 
ügyintézési kapcsolatot biztosít a la-
kosságnak több tekintetben és a ne-
héz gépkocsik behajtási engedélyé-
nek megszerzését lehetővé teszi akár 
éjjel is, némi vita után 8:0 arányban 
megszavazták.

Településrendezési eszközök mó-
dosításával kapcsolatos döntések 
(0155 hrsz.)
A terület fejlesztését célzó elképze-
lést, amely erdei pihenő övezetbe 
kérte átsorolni, az erdőterületbe 
ligetes parkos beépíthetőség céljá-
ból. A beruházó minden költséget 
és további 10 ha erdő telepítését 
vállalta volna, de a 4 ellenzéki kép-
viselő nem adta rá a szavazatát. 4:4 

Mogyoródi Települési Értéktár Bi-
zottság záró beszámolója
A testület elfogadta a beszámolót 
és a végzett tevékenységet igen ér-
tékesnek minősítették.

Mogyoródi Települési Értéktár Bi-
zottság újbóli felállításának meg-
vitatása 
Az Értéktár Bizottság elnöke, 
Herman Katalin kifogásolta, hogy a 
képviselők a bizottság új elnökének 
azt a fiatal tagjukat javasolta, akinek 
a neve alatt beküldött mogyoródi 
értékek bekerültek a Megyei Érték-
tárba. Elmondták, hogy az említett 
feladattal kapcsolatos munkát a csa-
patuk végezte, s nem egyedül az, aki 
beküldte a megyének. Ezt sérelme-
zik, s több tagjuk - részben emiatt 
is - nem kíván a jövőben a bizottság 
tagja maradni. Elhangzott, hogy a 
képviselő-testület döntse el, kit ne-
vez ki elnöknek, s majd az az ille-
tő szervezzen maga mellé értéktár 
bizottsági tagokat. Látszott, hogy 
nem egyszerű a megoldás, ezért Dr. 
Szabó István javaslatára a döntést 
elhalasztották. 8:0

Berektető út 25. csatorna bekötés 
ügye
A kérés szerinti csatornarákötést a 
testület elutasította a csatornarákö-
tési díj fizetés elmaradása miatt. 8:0

Szerződéshosszabbítás és pályázat 
kiírása az Önkormányzati újság 
kiadása ügyében
A Mogyoródi Krónika jelenlegi 
kiadójával kötött szerződés decem-
ber végén lejár, azért új pályázatot 

kell kiírni, hogy ne sérüljön az ön-
kormányzat kötelező tájékoztatási 
feladata a lakosság felé. Az előter-
jesztésben a jelenlegi szerződés ide-
iglenes meghosszabbítása szerepelt 
amíg az új pályázati kiírás szerint 
új szerződés köthető. Kurucz Pé-
ter és Kurfis László kifogásolta a 
pályáztatásra tervezett határidőt. 
Dr. Szabó István pedig objektív tá-
jékoztatást kért a továbbiakban. A 
határozati javaslatot az ellenzékiek 
nem támogatták, így a 4:4-es sza-
vazás nem adott lehetőséget sem az 
új pályázat kiírására, sem a jelen-
legi szerződés ideiglenes meghosz-
szabbítására.

A Gödöllői út és Kamillás utca, sa-
roknál lévő 680, 681, 682, 683/1 
hrsz., 683/2, 683/3, 683/4 hrsz. 
alatti ingatlanok önkormányzati 
megszerzése
A testület egyetértet az előterjesz-
tés szerinti megoldással és felha-
talmazták a polgármestert a jelzett 
területek megvásárlására, vagy ha 
az nem lehetséges, akkor kisajátítás 
kezdeményezésére. A cél, a terüle-
tek egy tagban intézményi területi 
hasznosítása.

Községünkért Mogyoródért Ala-
pítvány támogatási kérelme szín-
házjegy vásárlására 
A képviselő-testület a hivatali dol-
gozókat, az önkormányzati cégek 
munkatársait és az intézmények 
(óvodák, iskola) dolgozóit kíván-
ja éves munkájuk elismeréseként 
színházi élménnyel megjutalmaz-
ni. Az alapítványt azért kérték föl 
a jegyek megvásárlására, mert ha 
az Önkormányzat venné a jegye-
ket, akkor annak jelentős járulékos 
költségei is lennének. Kurucz Péter 
és Kurfis László ebben politikát 
véltek fölfedezni. Trabalka Szilvia 
elmondta, hogy ez mindössze egy 
kedves gesztus a dolgozók felé. Vé-
gül az ellenzéki elutasítás elkerülése 
érdekében a jegyvásárlást az 1074 
Alapítványra bízták, melyet Dr. 
Szabó István elnök fölvállalt. 6:2

Paulovics Géza polgármester mellett Dr. Fila László 
jegyző
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Új Művelődési Ház tervezése 
Az új művelődési ház megtervezé-
séhez kívánt a testület pályázatot 
kiírni. Kurucz Péter jelezte, hogy 
az építéssel egyetért, de a helyszín-
nel nem, mert az szerinte túl sűrű 
beépítés lenne. Javasolta, hogy ha-
lasszák el a döntést és keressenek 
alkalmasabb helyszínt. Dr. Szabó 
István is azt javasolta, hogy vár-
janak a kiírással, ne siessék azt el, 
hiszen 100 évre szóló döntésről 
van szó. Paulovics Géza elmondta, 
azért fontos a kiírás, hogy kiderül-
jön a mostani árak mellett meny-
nyibe kerülhet majd a beruházás. 
Kamarás Zsuzsanna is azzal érvelt, 
hogy ha lesznek ajánlatok, láthat-
ják az árszínvonalat, s akkor majd 
pontosíthatják a tervet. Végül úgy 
döntöttek, hogy a korábbi tervezők 
mellett más alkalmas tervezőket is 
felkérhet Trabalka Szilvia alpolgár-
mester. 7:1

A 2020. évi igazgatási szünetről 
szóló rendelet
A rendeletet egyhangúlag elfogad-
ták 8:0

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának 2019. évi költségve-
tés módosítása
Az előző évi költségvetést érintő 
módosítást megszavazták 7:0:1

Az Önkormányzat 2020. évi át-
meneti gazdálkodásáról szóló ren-
delet megalkotása
Paulovics Géza polgármester is-
mertette, hogy a február végén 
esedékes költségvetési rendelet el-
fogadásáig a törvény szerint ún. 
átmeneti gazdálkodásról kell dön-
teni. Amennyiben nem sikerül er-
ről dönteni, akkor az Önkormány-
zat mozgástere beszűkül, s csak 
az intézmények üzemeltetésére 
szorítkozhatnak. Kérdés, hogy kik 
akarják leállítani az önkormányzat 
működését. Érvelése a döntés fon-
tosságáról hiába hangzott el, az el-
lenzékben lévő képviselők: Dr. Hé-
zinger Lajos, Kurfis László, Kurucz 
Péter és Dr. Szabó István nem 
akarták megszavazni. A napirend 
átkerült a 17 órakor folytatódó 
ülésre, ahol 5:2 arányban a függet-
len képviselők megszavazták azt. 

Mogyoród, Árpád vezér út 3. 
(1590/36 hrsz.) ingatlan értéke-
sítése
Az ingatlant az értékbecslés során 
kialakult br. 17,9 millió Ft-ért hir-
detik meg. 8:0

Mogyoród, Árpád vezér út 53. 
(1590/84 hrsz.) ingatlan értéke-
sítése
Az ingatlant br. 20,5 millió Ft-ért 
hirdetik meg. 8:0

Köztemető üzemeltetésének felül-
vizsgálata (díjak) 
A testület nem módosított az eddi-
gi díjakon. 8:0

Önkormányzat 2020. évi éves bel-
ső ellenőrzési terve
Az ellenőrzési tervet megszavazták 
8:0
A Mogyoró(d)Feszt rendezvény 
beszámolója és elszámolása
A rendezvény első megrendezését 
színvonalasnak és eredményesnek 
minősítették. 8:0

A Turisztikai Kft. által építte-
tett buszváró átadása Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzatának
Babják Gábor ismertette, hogy az 
edzésről lejövő fiatalok szívesen 
használják és köszönök az új busz-
várót. 8:0

Látogatás az olasz testvér-telepü-
lésen - beszámoló, elszámolás 
A beszámolót elfogadták. 8:0

Testvértelepülésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátása 2020-ban
A testvér-településekkel kapcsola-
tos feladatokkal a Turisztikai Kft-t 
bízta meg a testület. 8:0

2020. évi Pincenap rendezvény 
Az idei Pincenap megrendezését a 
Turisztikai Kft-re bízta a testület, s 
a máris időszerű fellépő művészek-
kel történő megállapodásokhoz 4 
millió Ft keretet szavaztak meg az 
átmeneti gazdálkodási (el nem fo-
gadott!) keretben. 8:0

Mogyoródi sportegyesületek 2019. 
évi munkájukról beszámoló
A beszámolót elfogadták. 7:0

Idő hiányában a két még nem tár-
gyalt napirendi pont megvitatása 
aznap délután 17 órakor folytató-
dó ülésen került sor.

Az új buszmegálló a Mátyás király út alján

Szántóföldet 
bérelnék 
Mogyoródon 
tartós 
használatra!
Sleisz Péter
Tel.:
0630-471-2051
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szeptember 6. Veni Sancte Szent Mihály Egyházközség 
szeptember 6. Családi nap Szent Mihály Egyházközség 
szeptember 19. Biciklitúra Szentjakab környékén Jakab Lakópark Egyesület 
szeptember 22. Európai Autómentes Nap – óvodásoknak Juhász Jácint Művelődési Ház 
szeptember 26. Szüreti bál Mogyoród Turisztikai Kft 
szeptember 26. Szüreti mulatság Juhász Jácint Művelődési Ház 
szeptember 29. Szent Mihály napi ünnepi mise Szent Mihály Egyházközség 
szeptember 29. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 3. A Zene Világnapja Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 4. Szent Mihály napi búcsú Mogyoród Turisztikai Kft 
október 4. Templombúcsú - ünnepi szentmise Szent Mihály Egyházközség 
október 6. Emlékezés az Aradi Vértanúkra Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 10. Mogyoró(d) Feszt  Mogyoród Turisztikai Kft 
október 10. Idősek Világnapja Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 17. Honismereti kirándulás  Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 23. Emlékezés 1956 Hőseire Juhász Jácint Művelődési Ház 
október 27. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház 
november 8. Jubiláns házasok miséje Szent Mihály Egyházközség 
november 13. A magyar nyelv napja - óvodásoknak Juhász Jácint Művelődési Ház 
november 20. Adventi koszorúkészítés Juhász Jácint Művelődési Ház 
november 22. Krisztus Király vasárnapi latin nyelvű szentmise Szent Mihály Egyházközség 
november 24. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház 
november 28. Sportbál Mogyoród KSK 
december 4. Mikulás – három éven aluli gyermekeknek, szakköröseinknek Juhász Jácint Művelődési Ház 
december 19. Mindenki karácsonya Mogyoród Turisztikai Kft 
december 19. Egésznapos szentségimádás Szent Mihály Egyházközség 
december 27. Családok áldása Szent Mihály Egyházközség 
december 31. Évvégi hálaadás Szent Mihály Egyházközség 
A Senior Akadémia 6 előadássorozatának, időpontja egyeztetés alatt Juhász Jácint Művelődési Ház 

Kedves Ügyfeleink! Tisztelt Mogyoródi Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mogyoród településen a kommunális és a szelektív hulladék 
gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni. 
Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni! 
 

 

www.zoldhid.hu, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu 
Együttműködését előre is köszönjük! 

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
 
 
 
 

1 Szerda 5 Szerda KOMMUNÁLIS 4 Szerda KOMMUNÁLIS
3  Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2. 7  Péntek KOMMUNÁLIS 6 Péntek KOMMUNÁLIS
4 Szombat KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1. 12 Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1. 11 Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
8 Szerda KOMMUNÁLIS 14 Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2. 13  Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

10 Péntek KOMMUNÁLIS 19  Szerda KOMMUNÁLIS 18 Szerda KOMMUNÁLIS
15 Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1. 21  Péntek KOMMUNÁLIS 20 Péntek KOMMUNÁLIS
17 Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2. 26 Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1. 25  Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
22 Szerda KOMMUNÁLIS 28  Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2. 27 Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
24 Péntek KOMMUNÁLIS
29 Szerda KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
31 Péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

A fenyőfák elszállítását 2020. január 6.-a utáni gyűjtési napon kezdi meg Társaságunk.  A gyűjtés 2 hétig tart. A gyűjtés nem biztos, hogy a gyűjtési napon 
megvalósul, ezért kérjük az ingatlan előtt jó látható helyen a fenyőfát kint hagyni szíveskedjenek. 

MOGYORÓD HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020 
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

DÁTUM SZERDA/PÉNTEK DÁTUM SZERDA/PÉNTEK DÁTUM SZERDA/PÉNTEK

10. hét

11. hét

6. Hét
GYŰJTÉS NÉLKÜLI NAP

1. hét

5. Hét

12. hét

13. hét

7. Hét

8. Hét

9. Hét

2. Hét

3. Hét

4. Hét

Dátum Esemény Szervező
január 7. Gyertyagyújtás, Juhász Jácint halálának 21. évfordulója alkalmából Juhász Jácint Művelődési Ház

január 18. Laura Vicuna Óvoda bálja Laura Vicuna Óvoda
január 19. Magyar Kultúra Napja Juhász Jácint Művelődési Ház
január 20. Szent Fábián és Sebestyén ünnepe, Fogadalmi ünnep Szent Mihály Egyházközség
január 28. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
január 31. Don Bosco ünnepe Szent Mihály Egyházközség
február 1. U23 Országos Birkózó Bajnokság Mogyoród KSK
február 2. Gyertyaszentelés Szent Mihály Egyházközség
február 4. Mesemondó Nap  Juhász Jácint Művelődési Ház
február 7. Farsangi mulatság / népdalkör, nyugdíjas klub Juhász Jácint Művelődési Ház
február 8. Önkormányzati óvoda bálja - "Kalózok és tengerészek" Pillangós és Gesztenyés Óvoda 

február 11. Betegek szentmiséje, betegek szentségének kiszolgáltatása Szent Mihály Egyházközség
február 25. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
március 8. Nőnapi ünnepség Juhász Jácint Művelődési Ház

március 14.
Emlékezés a mogyoródi csatára, a 1848-as Forradalom hőseire,
és a magyar zászló és címer napjára   Juhász Jácint Művelődési Ház

március 20. körül Szemétszedés Jakab Lakópark Egyesület
március 20. A Víz Világnapja – óvodásoknak Juhász Jácint Művelődési Ház
március 22. Apák napi megemlékezés Szent Mihály Egyházközség
március 22. Egésznapos szentségimádás Szent Mihály Egyházközség
március 31. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház

április 1. Tavaszi papírgyűjtés - április 1-5. Szent László Általános Iskola
április 3. Húsvéti játszóház               Juhász Jácint Művelődési Ház
április 7. Tavaszi Hadjárat Juhász Jácint Művelődési Ház

április 14. Költészet Napja - Maratoni Versmondó Nap – / közös szavalás / Juhász Jácint Művelődési Ház
április 18. Gyalogtúra (Mogyoród-Gödöllő-Mogyoród) Jakab Lakópark Egyesület
április 18. Keresztény húsvéti bál Szent Mihály Egyházközség
április 21. Föld Napja - óvodásoknak Juhász Jácint Művelődési Ház
április 25. Közös futás Jakab Lakópark Egyesület
április 26. Búzaszentelés Szent Mihály Egyházközség
április 28. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
május 3. Anyák napi megemlékezés Szent Mihály Egyházközség
május 9. Garázsvásár Jakab Lakópark Egyesület

május 12. Juhász Jácint 77. születésnapjára emlékezünk Juhász Jácint Művelődési Ház
május 16-17. Asztalitenisz bajnokság Jakab Lakópark Egyesület

május 19. Gyertyagyújtás, Erőss Zsolt kopjafánál – emlékműsor vetítése Juhász Jácint Művelődési Ház
május 22. Szent László Gála Szent László Általános Iskola
május 22. Rózsaszentelés Szent Mihály Egyházközség
május 23. Honismereti kirándulás  Juhász Jácint Művelődési Ház
május 24. Segítő Szűz Mária körmenet Szent Mihály Egyházközség
május 26. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
május 30. Májusfa kitáncolás/ Gyermeknap Mogyoród Turisztikai Kft
május 30. Gyermeknap – aszfalt rajzverseny, bábszínház Juhász Jácint Művelődési Ház
május 30. Gyermeknap Szentjakabon Jakab Lakópark Egyesület
június 4. Trianon emlékműsor Juhász Jácint Művelődési Ház
június 6. Családi focibajnokság Jakab Lakópark Egyesület

június 12. Általános iskolai ballagás Szent László Általános Iskola
június 12. EB Klub (június 12-től az EB ideje alatt) Mogyoród Turisztikai Kft
június 13. Streetball bajnokság Jakab Lakópark Egyesület
június 20. Kertész György emléktorna Mogyoród KSK
június 20. Mozdulj rá az egészségre! Mogyoród Turisztikai Kft
június 20. Szent László Hét kezdete Juhász Jácint Művelődési Ház
június 20. Próbavezetés  / Hungaroring, vezetéstechnikai tanpálya Juhász Jácint Művelődési Ház
június 21. Folklór Nap Juhász Jácint Művelődési Ház
június 21. Évvégi hálaadó Te Deum Szent Mihály Egyházközség
június 21. Szent László hét megnyitása, Szent László ereklye ünnepélyes kihelyezése Szent Mihály Egyházközség
június 22. László-napi csobbanás   Juhász Jácint Művelődési Ház
június 24. COOP Nap COOP
június 25. Mesterségek Napja                                    Juhász Jácint Művelődési Ház
június 26. Pál Feri atya előadása Juhász Jácint Művelődési Ház
június 27. Pincenap Mogyoród Turisztikai Kft
június 27. Bográcsos főzőverseny Juhász Jácint Művelődési Ház
június 27. Szent László napi ünnepi zsolozsma misével Szent Mihály Egyházközség
június 28. Emlékműsor és koszorúzás a Szent László szobornál   Juhász Jácint Művelődési Ház
június 28. Szent László szentmise a Klastrom dombon Szent Mihály Egyházközség
június 30. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
július 12. Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja Szent Mihály Egyházközség
július 26. Szent Kristóf napi autómegáldás Szent Mihály Egyházközség
július 26. Nagyszülők áldása Szent Mihály Egyházközség

augusztus 25. Egészségmegtartó előadás Juhász Jácint Művelődési Ház
szeptember 5. Röplabda bajnokság Jakab Lakópark Egyesület

szeptember 12. Bográcsos főzőverseny és házi sütemény verseny Jakab Lakópark Egyesület

Mogyoród rendezvényei a 2020. évben
(A naptár végleges tartalma és formája kidolgozás alatt van. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.) 

Ökumenikus imahét a katolikus, református és evangélikus 
egyházközségek szervezésében: január 20-26.
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Az adventi időszak az óvodai élet egyik legmozgalmasabb időszaka. Készülnek az adventi koszorúk, vár-
juk a Mikulást, ültetjük a Luca búzát, várjuk a karácsonyi ünnepséget. 
Idén is így történt… 

deceMBer törtÉnÉsei az önkorMányzati óvodákBan

A nagyobbak már ismerősként tekintet-
tek az adventi koszorúra és segítettek az 
elkészítésében. Azt is tudták, mit jelent a 
négy gyertya, a karácsony közeleg. A me-
sék, beszélgetések, étkezések alatt lobog-
tak a gyertyalángok, óvodásaink pedig 
alig várták, hogy elfújhassák azokat.
Ebben az időszakban a legkönnyebb a 
gyerekek érdeklődésének felkeltése, a 
motiváció. A Mikulást várva a környezet 
is egyre szebb lett. A kicsik festettek; a 
nagyok hajtogattak, barkácsoltak. Az 
öltözőkbe, csoportszobákba felkerültek 
a dekorációk, a gyerekek alkotásai. De-
cember 6-án az óvó nénik Mikulásról 
szóló mesét adtak elő az óvodásoknak, 
melynek hatalmas sikere volt. Ezt köve-
tően megérkezett a várva várt Mikulás, 
akinek tiszteletére az egész óvoda szebb-
nél- szebb verseket és énekeket mondott.
December 13-án, Luca napján, búza-
szemeket ültettünk, együtt locsoltuk 
őket, majd mindennap izgatottan néz-
tük, hogy mennyit nőnek napról-napra. 
Örömünkre munkánk sikerrel járt, így 
minden család otthoni dísze lehet majd 
az ünnepi asztalon. 
Karácsony közeledtével az egész óvodát 
belengte a mézeskalács illata. A gyúrásban, szaggatásban a gyerekek is segítettek, közben énekeltünk, versel-
tünk, beszélgettünk. Ebben az időszakban a szülőknek családi délutánokat szerveztünk, amikor velünk és a 
gyermekeikkel közösen tudtunk tevékenykedni. Mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk; karácsonyfadíszeket, 
asztali díszeket készítettünk, együtt hangolódtunk az Ünnepre. 
Az óvodai életünkben mindig jelen van a hagyományőrzés, de ebben az időszakban leginkább. Óvodásaink 
megnézhették az ostyasütés folyamatát és a karácsony előtti utolsó héten meglátogattak minket a betlehemesek.
Mint minden évben, idén is gondoltunk a madarakra, számukra ehető füzéreket, „díszeket” készítettünk. Az 
egész nap folyamán figyelhettük őket az ablakból, hiszen a madáretetőkben nagy volt a sürgés-forgás. Ahogy 
közeledett az Ünnep, egyre szebb lett az óvodánk és karácsonyi díszbe öltözött a szívünk is.

Végre eljött a nap. A közös karácsonyfánk alatt 
énekeltünk, verset mondtunk egymásnak. A cso-
portokba visszatérve vártak ránk az ajándékok. 
Az Önkormányzatunk és a Mogyoródi Geszte-
nyés Óvodáért Alapítvány jóvoltából idén is sok 
szép játékot kaphattak a gyerekek, amelyeket ez-
úton is köszönünk nekik!

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és egész-
ségben, örömökben, sikerekben gazdag újévet 
kívánunk!

Rákosi Ágnes óvodapedagógus

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

látogatóBan egyházközsÉgeinknÉl

Az elmúlt hetekben szakítottunk időt 
arra, hogy a három mogyoródi egyház-
község vezetőivel és az egyházközségek 
tagjaival, mint új képviselőtestület talál-
kozzunk. Minden területen fontosnak 
tartjuk, hogy a megkülönböztetéseket 
megszüntessük, és egyenlő esélyeket, 
lehetőségeket biztosítsunk mind a helyi 
közösségek, mind a lakosság számára. 
A testületi egységet alapvetően öten 
képviseltük (egy alkalommal hatan), 
melyhez bizottsági tagjaink, korábbi 
képviselőink is örömmel csatlakoztak. 
Köszönjük a sok szeretetet, amellyel 
minden alkalommal fogadtak minket. 
Az advent jegyében igazán lélekemelő 
volt minden találkozás! 

(Trabalka Szilvia, alpolgármester) 

BÚcsÚBeszÉd hutter józsef (90 Éves) teMetÉsÉn

Szomorú szívvel búcsúzik Tőled a Jakab Mihály Népdalkőr Józsi bá-
csi! A betegséged nagyon hamar elrabolt közülünk.
Lelke voltál a csapatnak, mindenkivel jó kapcsolatot ápoltál. Az el-
sők között ott voltál minden próbán és a fellépéseken. Segítettél ösz-
szetartani a csoportot, mindenkihez szeretettel közelítettél. 
A jó hangod, a hozzáállásod hozzájárult a sikeres fellépésekhez és a 
díjak megnyeréséhez.
Az első emlékem Rólad, amikor először bemutatkoztam egy próbán 
és meghívtatok a szüreti ünnepségre, Te voltál, aki fogadott és mel-
letted énekelhettem végig a főutcán.
Amióta a betegséged miatt már nem lehettél velünk, sokat emle-
gettünk, és elénekeltük kedvenc dalaidat Rád emlékezve. Sajnáljuk, 
hogy nem lehetsz többet velünk!
Őszinte fájdalommal búcsúzunk! Nyugodj békében! Isten veled!
A Népdalkör nevében Szántó Mária

Hálás köszönetünk mindazoknak, akik részt vettek drága édesapánk 
temetésén, vagy bármilyen formában osztoztak gyászunkban.
      a Hutter család 

Varga Zoli atya most volt 70 éves

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ….

Képviselők az evangélikus gyülekezetnél, dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
köszöntője beszédét hallgatják. Fotó: Kurucz Árpád
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eucharisztikus világkongresszus Magyarországon

A tavalyi Csíksomlyói Búcsún imádkozták először az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imádságát. 
Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Búcsún résztvevő több százezer zarándoknak 
arról beszélt, hogy Úrnapjától minden magyar egyházmegyében a szentmisék után imádkozni fog a hívő közös-
ség az Eucharisztikus Kongresszusért és közösségeink lelki megújulásáért a fenti szavakkal.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szeptember 13–20. között tartjuk Budapesten. Az 1881 óta 
rendszeresen (az utóbbi időben négyévente) megszervezett nemzetközi rendezvényen a katolikus egyház tanítá-
sa szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. 
Magyarországon 1938. májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 2020-as esemény a 
második ilyen alkalom lesz hazánkban. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatkozott, hogy a 
magyar katolikus egyház számára óriási jelentőséggel bír a kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás 
a világ előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”. 

Hol tartanak az előkészületek?
A 2016. január 24. és 31. között a Fülöp-szigeteki Cebuban megtartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus végén jelentette be Ferenc pápa, hogy a következő kongresszus helyszíne Budapest lesz. 
Az előkészítés folyamata hivatalosan 2016. májusában Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusok Pápai Bizottsága elnökének négynapos látogatásával kezdődött.. A 2020-ig tartó négyéves felkészülés 
során teológiai bizottságot hoztak létre, meghatározták a rendezvény témakörét és vallásos, felkészülő összejö-
veteleket szerveznek. 
Megalakult a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, főtitkárává Erdő Péter 
Fábry Kornélt, a Kaposvári Egyházmegye papját nevezte ki. A titkárság ideiglenesen a budavári Prímási Pa-
lotában kezdte meg működését. A teológiai bizottság meghatározta a kongresszus témáját és az azt kifejező 
jelmondatot: „Minden forrásom belőled fakad”, amit Ferenc pápa jóváhagyott. 
2017. június 18-án, Úrnapján a katolikus templomokban felolvasták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
körlevelét, melyben meghirdették a kongresszust. 
Pályázatot írtak ki a NEK himnuszának megkomponálására – amelynek utalnia kell a kongresszus mottójára és 
témájára –, gyermekek részére nemzetközi rajzpályázatot írtak ki – amelynek pályaműveiből 2020. májusában 
majd kiállítást rendeznek több helyszínen –, és elkezdődött egy legalább 20 ezer főből álló gospelkórus szervezése. 
2019. május 2-án, abból az alkalomból, hogy a visszaszámlálásban 500 nap maradt hátra a Kongresszusig, 
egy 500 fős gyermekkórus énekelt Budapesten, a Szent István-bazilika előtt. A kórustagok pólójukon a NEK 
mottóját viselték: „Minden forrásom belőled fakad”. Erdő Péter bíboros is jelen volt az eseményen, és sajtó-
tájékoztatót tartott. 
Budapesten május 8. és 11. között találkozót hívott össze az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Álta-
lános Titkársága. A négynapos konferenciáról május 10-én tartottak sajtótájékoztatót, melyen jelen volt Piero 
Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke, Vittore Boccardi, a pá-
pai tanács titkára, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Mohos Gábor segédpüspök, Fábry 
Kornél, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkárságának főtitkára és Zsuffa 
Tünde, a NEK Általános Titkárságának sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója. 
Az Eucharisztikus Világkongresszusok százharmincnyolc éves múltra visszatekintő történetében másodszor nyí-
lik alkalom arra, hogy a világ minden tájáról katolikusok tíz- és százezrei a magyar fővárosba zarándokoljanak 
azért, hogy megünnepeljék az egyház életének forrását és csúcsát: az Eucharisztiát. A 2020. szeptember 13–20. 
között Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyhetes ünnepségsorozatán 
számos lelki és kulturális esemény segíti majd, közérthető és kézzelfogható módon, az Oltáriszentség tiszteletét, 
és világít rá arra, hogy az Eucharisztia egyén és közösség számára egyaránt élet- és erőforrás. 

Szentmise a Puskás Ferenc Stadionban, a Kossuth téren, gyertyás körmenet a Hősök teréig, szentségimá-
dás a Szent István Bazilika előtt, ifjúsági est a Papp László Sportarénában… és előadások, tanúságtételek, 
művészeti programok hosszú sora vonja majd Budapestre a világegyház figyelmét, minden remény szerint 
Európa újraevangelizálásának ügyét is előmozdítva. 

Az első világháború és az azután kialakuló feszült nemzetközi helyzet miatt nem rendezték meg a szokott ütemben 
a kongresszusokat, így a következő csak 1922-ben rendezhették meg, Rómában, majd 1924-ben Amsterdam adott 
helyet az eseménynek.1926-ban Chicagóban rendezték meg az eucharisztikus világkongresszust, amelyen magyar 
küldöttség is részt vett Csernoch János prímás vezetésével. 1928-ban Sydney, 1930-ban, Hippói Szent Ágoston 
halálának 1500. évfordulójára emlékezve Karthágó, 1932-ben a Szent Patrik partraszállásának 1500. évfordulóját 
ünneplő Dublin adott otthont a világkongresszusnak. Az 1934-es Buenos Aires-i, 1937-ben a Fülöp-szigeteki 
Manilában gyűltek össze a hívek az Eucharisztia tiszteletére, majd Budapest következett.

Eucharisztikus Világkongresszus először Magyarországon

Annak gondolata, hogy Budapest is rendezzen eucharisztikus világkongresszust, már Csernoch János és kí-
séretének Chicagóból való hazatérte után felvetődött. Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus 
kongresszust tartottak Magyarországon, kétszázezer hívő részvételével. Ennek sikerén felbuzdulva a püspöki 
kar a következő évi értekezletén hivatalosan is kezdett tárgyalni arról, hogy Magyarországon is tarthassanak 
eucharisztikus világkongresszust. Az 1929. március 13-i püspökkari értekezleten az új esztergomi érsek, Serédi 
Jusztinián szorgalmazta a budapesti helyszínt és ki is jelölte az időpontot, mégpedig 1938-at, Szent István halá-
lának 900. évfordulóját. A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust arra, hogy az egész világ előtt 
szerepeljen egy ilyen rendezvény keretei között.
1938-ban Budapesten ötszázezren vettek részt, közülük ötvenezren külföldről érkeztek. A kongresszus himnu-
szaként erre az alkalomra született meg a Győzelemről énekeljen című énekünk, melynek dallamát Koudela 
Géza, szövegét Bangha Béla írta, s mely népénekünkké vált. 
A magyar kongresszuson XI. Pius pápát Pacelli bíboros képviselte, aki nagyon komoly lelki élményekkel tért 
vissza Rómába, és tíz év múltán pápaként rádióbeszédében külön megemlítette, hogy milyen felemelő, szívet 
melengető, hitet erősítő, csodálatos élményeket adott számára a budapesti eucharisztikus ünneplés. 

Az utóbbi évtizedekben a család, a béke és a szabadság egyetemes értékeit, valamint az új evangelizáció szüksé-
gességét állították az eucharisztikus kongresszusok középpontjába, amelyek Nairobitól (1985) bejárták a világot: 
Szöul (Korea, 1989), Sevilla (Spanyolország, 1993), Wrocław (Lengyelország, 1997), Róma (2000. jubileumi 
szentév), Guadalajara (Mexikó, 2004), Québec (Kanada, 2008) és Dublin (Írország, 2012). Végül 2016-ban a 
Fülöp-szigeteki Cebuban megtartott 51. Eucharisztikus Világkongresszus végén jelentette be Ferenc pápa, hogy 
a következő kongresszus helyszíne Budapest!

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő 

Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Ünnepi díszvilágításban a Lánchíd 1938-ban, a Magyarország által szervezett első Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson – Fotó: fortepan.hu
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KIKAPCSOLÓDÁS - AZ ALKOTÁS ÖRÖME

minden pénteken 15:30-16:30

 JANUÁR 24.
KARKÖTŐ

JANUÁR 31.
HARISNYAVIRÁG

FEBRUÁR 7.
GYÖNGYFA

FEBRUÁR 14.
 SZÍVES KULCSTARTÓ

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT 
                     KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA
                  AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

  DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

              2020. január 28.
                      kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

helyszín: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

zsm g ,Paj iri y
 zmi a ?

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

MEGHÍVÓ
        A Juhász Jácint 
Mûvelõdési Ház- Könyvtár
       szeretettel meghívja 

2020. február 4 - 5-én
10.00 és 12.00 óra között

az érdeklõdõket, akik szívesen 
       vagy hallgatnak egy-egy mesét

olvasnak, 

Olvassatok egy mesét mások örömére!

 

cím: Mázsa téri COOP - alagsor
bejárat a Mérleg utca felöl

élõ zene: rkas Gel t
Fa lér

ntá cs g a
far an i bohóz t
e

jelm zverseny

evés - iv
ás 

    jó
 ha g latn u

sz rako ás - vid sá

ó z   ám g

  a Szent László Általános Iskola ebédlõjében

2020. február 7-én
       pénteken 15.00 órától

FARSANGI VIDÁMSÁGFARSANGI VIDÁMSÁG

U
JAS

NY
GDÍ  BATY

SU

N
UGDÍJAS

Y
  BATYUS

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház
       szeretettel meghívja Önt 

             
    JÓZSEF ATTILA 
          SZÍNHÁZ

 BEMUTATÓ-BÉRLET 
    KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA

 február 8. szombat
       buszindulás:17.45

a szokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

2020.

Bereményi Géza: Eldorádó

Véradás ideje: 2020. január 15. szerda

Jelentkezés:     15.00 - 18.00 óráig
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közélet
deceMBeri kitekintő a közsÉgünkÉrt MogyoródÉrt 

alapítvány eseMÉnyeiről

A hagyományoknak megfelelően a Községünkért Mogyoródért Alapítvány 2019-ben is 
köszöntötte a település legidősebb mogyoródi születési helyű lakosát, a 95 éves Merkel 
Gézánét. Mivel egészségi állapota ágyhoz köti, így nem tudott a Mindenki Karácsonyán 
részt venni, ezért az Alapítvány vezetősége otthonában kereste fel a családot. 
Marika néni 17 éves kora óta tagja a Rózsafűzér Társulatnak. 25 évet dolgozott a mostani 
Gesztenyés Óvoda konyháján, innen ment nyugdíjba. Hosszú éveken keresztül az adventi 
időszakban részt vett a Kántor-ostya sütésében. Két unokájától 6 dédunokája született. 

Az Alapítvány sok évre visszatekintő hagyományai közé tartozik az is, hogy a Minden-
ki Karácsonyán finom ételekkel, forró italokkal vendégeli meg a rendezvényre kilátogató 
érdeklődőket. Így történt ez a mostani karácsonyon is, ahol az egész napos eső ellenére 
szép számmal gyűltek össze az emberek, és töltöttek együtt egy jó 
hangulatú estét. 
A rendezvény egyúttal a Mogyoród 945 programsorozat záróese-
ménye is volt, a szervezésért köszönet illeti meg a Mogyoród Tu-
risztikai Kft-t, és minden közreműködőt. 

Az év utolsó napjaiban eleget tett az Alapítvány azon ígéretének 
is, hogy a 2019-ben az adó 1% gyűjtéséből befolyt összeget a Fa-
luház felújítására fordította. A nagyságrendileg 130.000 Ft-ból 
az épület ereszcsatornájának cseréje, illetve kültéri mozgásérzékelő 
lámpa vásárlása történt meg. 

Ezúton kívánunk Minden Kedves Mogyoró-
di Lakosnak egészségben és eredményekben 
gazdag Boldog Új Évet!
Tegyünk együtt Mogyoródért! 

Trabalka Szilvi 

Varga Nándor, a 
Községünkért Mogyoródért 

Alapítvány elnöke

Trabalka Szilvia 
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szilveszteri focitorna És köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretném megköszönni, jó-
magam és az összes résztvevő nevében: 
Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zatának, hogy újra lehetőséget adtak 
egy nyílt napra a Grosics Gyula csar-
nokban, melyre a szabad időpontokra 
pályázni lehetett a civil szervezeteknek.
Köszönjük a Mogyoród Nonprofit 
Kft-nek, hogy fizikailag is biztosítot-
ták a lehetőséget, az ünnepek alatt, 
ráadásul egy vasárnapi napon!
Köszönjük a Mogyoród KSK–nak és 
Farkas Tamásnak, hogy társszervezés-
ben az Ő szabad időpontjuk hozzáadá-

sával és anyagi támogatásukkal rendezhettük meg an Szil-
veszteri Focitornánkat. Köszönjük Hutter Norbertnek és 
csapatának, hogy az Ő szabad időpontjukat is beadták az 
eseményhez. Köszönjük a Bézi Tamás és Takács Renáta 
párosnak, valamint Juhász Gabriellának a koordinálást és 
a levezetésben nyújtott segítségét. Köszönjük a résztvevő 
62 játékosnak, hogy izgalmas, sportszerű játékkal örven-
deztették  meg a szintén népes közönséget.
Három évvel ezelőtt, 2017-ben hívták fel a figyelme-
met, arra a lehetőségre, a nagy sportcsarnoknak ebben 
az évvégi időpontban van nyitott napja, amit érdemes 
kihasználni! Akkortájt szinte minden hétvégén jártunk 
a Nővérekhez, az Oratóriumba focizni fiatal gyerekek-
kel és egy-két felnőttel vegyesen. Télvíz idején pedig 
béreltük az iskola kistermét! Ahogy kézzel fogható lehe-
tőséggé vált, hogy rendelkezésünkre bocsájtják a nagy-
csarnokot, rögtön egy focitornában gondolkodtam, 
hogy minél több embert mozgásra ösztönözzek, nem 
beszélve a közösségépítő lehetőségéről! Az alapötlet az 
volt, hogy négy-öt csapatot hozzak létre, a már előzőleg 
az Oratóriumban velünk focizott gyerekekből és fel-
nőttekből. És, hogy minél igazságosabb legyen majd az 
eredmény,  mindenki mindenkivel játsszon. 
2017-ben Ribai Attila barátom segített a szervezésben és 
anyagilag is, a Mogyoród FC kapott idejét, pedig szintén 
összeraktuk a Torna javára. Akkor a bajnokságot is Ribai 
Attila és fiai csapata nyerte. 2018-ban szintén Ribai Atti-
la barátom segített a szervezésben és anyagilag is, és ismét 
összeraktuk a Mogyoród FC és az Oratóriumi focicsa-
pat idejét. Ekkor már nevezett a Favágók néven szereplő, 

neves mogyoródi sportoló testvérpár Mertse Ádám és 
Mertse Ábel csapata, ők nyerték a tornát!
Az idei évben az esemény népszerűsége miatt úgy 
véltem, meg érdemel ez a bajnokság egy komoly ván-
dorkupát, hátha sikerül minden évben megrendezni 
és élő hagyományt teremteni! Résztvevő csapatok, az 
elért sorrendben a következők! 
Az első helyezett: a Favágók. A Mertse testvérpár csa-
pata hibátlan mérleggel 18 pontot szerzett, és az aján-
dékok mellett ők vihették haza a képen látható méretes 
„Szilveszteri Focitorna Bajnoka Vándorkupát”! A torna 
legeredményesebb játékosa különdíj tulajdonosa is Mert-
se Ábel lett. A második helyezett: az MTKCsernákFC. 
Csernák Kristóf csapata 13 pontot szerzett, csak a Favá-
góktól kapott ki. Az első pillanatokban szabálytalanság 
miatt, hétméteresből kapták az első gólt, innentől kezdve 
az hiába voltak egyenrangú felek a pályán, a kiegyenlített 
küzdelem eredménye 2:1 lett a Favágók javára!
A harmadik helyezést a Brigád szerezte meg. Hutter 
Norbert csapata szintén 13 pontot szerzett, ők is csak 
a Favágóktól kaptak ki, az MTKCsernákFc csapatával 
pedig döntetlent játszottak. Egyetlen rúgott gól különb-
séggel lettek harmadikok! Ezekből az eredményekből is 
látszik milyen izgalmas és kiélezett volt a Torna. 4. a Haj-
rá Foci. Nagy Roland csapata 7 pont., 5. a Mogyoród 
KSK Old Boys csapat. Farkas Tamás csapata 5 pont. 6. 
a Cingár de Trükkös. Toma Ferenc csapata 3 pont. 7. a 
Fót Somlyó Öregfiúk. Véninger János csapata 1 pont. 
Itt érdemes megjegyezni, hogy a szerzett 1 pont ellenére, 
hogy még ők is olyan briliáns játékot nyújtottak, amelyet 
élvezet volt nézni. Apró gyors passzok, gyönyörű összjá-
ték, szép foci. Minden csapat ajándékokat vihetett haza. 
Lapzárta előtt érkezett a hír, hogy Mogyoród Nagy-
község Önkormányzata felvenné az éves programjá-
ba a Mogyoródi Szilveszteri Focitornát! Ami vélhe-
tően azt jelenti, hogy 2020-ban is megrendezhetjük! 
Köszönjük a résztvevők nevében is! Ha, így történik 
akkor a 2020-as naptárat elnézve, a hagyományosan 
a két év végi ünnep közé helyezett eseményt 2020. 
december 27-én, vasárnap tarthatjuk. (az újságban 
közzétett éves eseménynaptárban még nem szerepel. – a 
szerk.) Jó felkészülést addig is!
Köszönettel,

Ifj. Csernák Károly

MadÉfalva üzenete
Csinta Samu

Kétszázötvenhat évvel ezelőtt, 1764. 
január 7-én több száz – egyes források 
kétszáz, mások négyszáz áldozatról be-
szélnek – szabad székely életét kioltó, 
kitervelt gyilkosságsorozatba kezdett a 
császári hadsereg, megtorlandó, hogy a 
Rákóczi-szabadságharc bukása után a 
jogaiban megcsorbított székelység tilta-
kozni mert az újabb jogfosztások ellen. 
A tragédiát nem fegyveres ellenállás 
váltotta ki, a székelyek csak tárgyalni 
akartak, ám az akkor még roppant erős 
katonai nagyhatalom, a császári udvar 
semmiféle ellentétes személetmódot 
nem tolerált, szabadságjogokról pedig 
hallani sem akart.
Kétszázötvenhat évvel ezelőtt Mária Terézia megbízta 
Adolf Buccow tábornokot, hogy Erdélyben szervezzen két 
román és három székely határőrezredet. Az évszázados ka-
tonáskodási hagyományaikhoz, kiváltságaikhoz ragaszko-
dó székelyek azonban ellenálltak.
A toborzó császári sereg megjelenésekor a falvak férfilakos-
sága – de nők, gyermekek, idősek is – a környező erdőkbe 
menekült, az 1764-es esztendő vízkeresztjekor hasonló, 
mintegy 2500 fős menekültcsoport bujkált Madéfalva 
környékén. E csoport ellenállásának leverésére kaptak pa-
rancsot a császári csapatok. Január 7-én hajnalban körbe-
vették a falut, s négy órán át kíméletlenül ágyúzták, majd 
kifosztották és felgyújtották a még álló házakat, a mene-
külőket pedig kardélre hányták. Nem katonákat, férfiakat 
támadtak, gyilkoltak meg, hanem védtelen nőket, örege-
ket és gyermekeket. Kétség sem férhet hozzá, hogy előre 
eltervezett tömeggyilkosságról volt szó.
A madéfalvi mészárlás következményei váratlanul mesz-
sze vezetnek, hiszen jelentősnek mondható demográfi-
ai változásokat is előidéztek: elkezdődött a székelyek 
tömeges kivándorlása. Az üldözöttek előbb Moldvába 
menekültek, a korábban ott menedékre találó csángók 
fogadták be őket. Tíz év elteltével gróf Hadik András 
huszár tábornok segítségével aztán Bukovinában tele-
pedtek le, ahol megalapították azt az öt székely falut 
– Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát, Józseffalvát és 
Andrásfalvát –, amelyek létét sokan máig tartó értetlen-
séggel kezelik. A bukovinai székelyek maradékát 1942-
ben telepítette a Vajdaságba Szabadka-Bácsjózseffalva, 
Újvidék és Topolya környékére a magyar kormány, az 
1920. után betelepített, Bácska második világháború 
visszafoglalása után elmenekült dobrovoljácok helyére.
Amikor 1944. őszén megérkeztek Bácskába Tito par-
tizánjai támadtak rájuk a korábban onnan elmenekült 
szerbekkel. A bukovinai székelyeknek újra menekülniük 
kellett; 1945-ben 13 ezer lelket a Völgységben, Tolna és 
Baranya megyében helyeztek el a kitelepített sváb csalá-

dok házaiba és birtokaira. Ma is ott él-
nek Bonyhád-központtal. Száztizenöt 
éve, 1905. október 8-a óta áll az áldo-
zatok emlékére emelt madéfalvi emlék-
mű, Köllő Miklós alkotása. Egy táblán 
misztikus kronogramma: SICVLICI-
DIVM, a székely- gyilkosságra utaló szó 
számértéke a tragédia évét, 1764-et jelzi.
Madéfalva a szabadságszeretet már-
tírjaira való emlékezés örök helyszí-
ne. Annál is inkább, mert a hajdani 
osztrák elnyomók helyét száz évvel 
ezelőtt újak vették át. Az eszköz-
tár persze csiszoltabb, egyik eleme 
az európai hadszíntéren való jogi 
hadakozás. Románia megtámadta 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által be-
nyújtott, egymillió uniós polgár aláírásával hitelesí-
tett, Minority SafePack elnevezésű kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi ki-
sebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós 
jog részei legyenek. De megtámadta a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) kezdeményezésének bejegyzését 
is, amelynek célja a normaalkotás, azaz hogy az Eu-
rópai Unió kiemelten támogassa azokat a térségeket, 
amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő 
területtől. Mindkét esetben veszített.
De rendíthetetlenül próbálkozik, a 2019. július 8-án 
az SZNT-kezdeményezés nyilvántartásba vétele ügyé-
ben hozott határozatot is megtámadta. A nemzeti ré-
giók ügyében hozott bírósági ítélet indoklása azonban 
az Európai Bíróság joggyakorlatának része lett, olyan 
precedens, amely jó eséllyel vezethet el a harmadik 
támadás ártalmatlanításához is. Ha viszont az SZNT 
kezdeményezése május 7-ig nem kapja meg minimum 
egymillió európai állampolgár – köztük természetesen 
magyarországiak – aláírásos támogatását, Románia ke-
resete okafogyottá válik. Egy sikertelen kezdeményezés 
bejegyzése ugyanis értelmét veszti. Még négy hónap 
van az egymilliós kontingens begyűjtésére, amelynek 
benyújtása nyomán az Európai Bizottságnak közmeg-
hallgatást kell tartania a nemzeti régiók témájában.
Kétszázötvenhat évvel ezelőtt az osztrák módsze-
rek közé tartozott, hogy besúgórendszer működ-
tetésével tartóztatták le a madéfalvi megmozdulás 
életben maradt szereplőit, a százforintos vérdíj em-
berek százait juttatta a csíkszeredai várbörtönbe. 
Ma a közömbösség veheti át a hajdani besúgók sze-
repét, válhat a román nemzetállami asszimilációs 
törekvések szövetségesévé. Ezt is üzenik a hajdani 
székelygyilkosság áldozatai.

= Magyar Nemzet, 2020. 01. 07.
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MesterlövÉszekkel a sertÉspestis ellen?
A Magyar Nemzet internetes hírportál 2019. december 31-én tette közzé az alábbi tájékoztató írást Bácskai Balázs 
tollából. Ismert, hogy Mogyoród területén is többször téma volt a lakóterületeket is megközelítő vaddisznók esete, 
de még nagyobb veszélyt jelent a sertéstartók számára, hogy ha megfertőződik az állományuk, mert akkor attól 
csak a teljes létszám leölésével lehet szabadulni, s akár az egész ország sertéshús kivitele is a kárát láthatja……

A Pest megye közigazgatási területén élő, teljes vaddisznóállomány leölését 
rendelték el a hatóságok – tájékoztatták lapunkat hivatásos vadászok. A 
Magyar Nemzet kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 
teljes állomány likvidálásának szándékát nem erősítette meg, de azt igen, 
hogy folynak a diagnosztikai célú kilövések. A hivatal válaszából kiderül, 
hogy a járványügyi helyzet egyre romlik, a védekezés fokozása érdekében 
az országos főállatorvosi határozat több pontjának módosítása napirenden 
van. A hatóságok még azt is mérlegelik, hogy bevetnék a fegyveres erőket a 
járvány kordában tartása érdekében, ugyanis nemzetközi példák igazolják 
a drasztikus lépés sikerességét. 
Az elmúlt hetekben több vadász is jelezte lapunknak, hogy Pest megyében 

egyre komolyabb intézkedéseket hoznak az illetékesek, hogy megállítsák az afrikai sertéspestis (ASP) terjedését. 
A Magyar Nemzetnek név nélkül nyilatkozó vadászok arról számoltak be, hogy az országos főállatorvos Pest 
megyében az összes vaddisznó leöléséről döntött, amelynek végrehajtása már el is kezdődött. A szemtanúk 
szerint decemberben több száz kilőtt vaddisznó tetemét szállították el a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében levő 
területről, és az illetékesek közötti megbeszéléseken felmerült a honvédség vagy a rendőrség mesterlövészeinek 
bevetése is az állomány ritkítása érdekében. Mivel a Pilisi Parkerdő Zrt. vezetősége nem nyilatkozhat az ASP-t 
érintő témákban, ezért lapunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) és az Agrárminisztéri-
umhoz intézett kérdéseket, amelyeket a Nébih válaszolt meg.
A hivatal cáfolta azt az állítást, hogy az országos főállatorvos elrendelte volna az összes vaddisznó leölését Pest me-
gyében, mindazonáltal közölték: a betegség szabadban élő vaddisznók közötti terjedése lassításának, helyhez kö-
tésének leghatékonyabb eszközei a vaddisznótetemek megtalálásán és ártalmatlanításán túl az állomány gyérítése.
– Mivel az úgynevezett fertőzött területen a vadászat tilos, ezért az állománygyérítési cél elérése érdekében az ál-
lategészségügyi hatóság járványvédelmi intézkedésként a vaddisznók kilövését rendelte el. Ezen intézkedéseket 
Pest megyében is végrehajtották – válaszolta a Nébih lapunk kérdésére. A hivatal úgy tájékoztatott, hogy olyan 
mértékben kívánják gyéríteni az állományt, hogy minimális legyen a betegség továbbterjedésének kockázata 
a Pilisi Parkerdőben. Ezzel egyidejűleg elrendelték a területen levő kerítés kijavítását, valamint megerősítését 
villanypásztorral, amellyel a betegség továbbterjedését igyekeznek megakadályozni.
A Nébih válaszában jelezte, hogy a szakértők folyamatosan figyelemmel kísérik a járvány alakulását, és ameny-
nyiben új intézkedésre van szükség, akkor haladéktalanul megteszik az azzal kapcsolatos lépéseket.
– Az országos főállatorvosi határozat több pontjának módosítása jelenleg is napirenden van – húzta alá a hatóság, 
kiemelve, hogy fokozottabb intézkedésekre van szükség a járvány terjedésének megakadályozására. Ilyen döntés 
volt a közelmúltban, hogy az eddig alacsony kockázati besorolású területeket is közepes kockázatúnak minősítette 
az országos főállatorvos, így ma már az egész országban kötelező a vadászati terven felüli, járványvédelmi célú 
kilövés elrendelése. A Magyar Nemzet névtelenséget kérő forrásból úgy értesült, hogy a betegség terjedésének 
megállításán dolgozó magyarországi szakemberek számára a csehországi járványvédelmi intézkedések tűnnek a leg-
inkább célravezetőnek. Ismeretes, a csehek 2017. és 2018. között sikerrel számolták fel az ASP-t az ország délkeleti 
részében, a Zlíni kerületben. A járvány megállítását a vaddisznóállomány folyamatos megfigyelése és a csehországi 
országos főállatorvos által elrendelt szigorú intézkedések tették lehetővé. A betegség által sújtott területet elkerítet-
ték, oda csak hatósági engedéllyel lehetett belépni. Az elhullott vaddisznókat folyamatosan elszállították, valamint 
elrendelték a gyérítést. A betegség elleni sikeres védekezés során majdnem a teljes vaddisznóállományt leölték a 
fertőzött területen. Az állatok kilövésére a rendőrség mesterlövészeit is kivezényelték.
A Magyar Nemzet arról is érdeklődött a Nébihnél, hogy terveznek-e hasonló lépést, azaz a honvédség vagy a 
rendvédelmi szervek mesterlövészeinek bevetését a vaddisznók gyérítésére.
– A járvány vaddisznóállományon belüli terjedésének lassítása, megállítása, a házisertés-állományok hatékony 
védelme céljából a szakemberek minden lehetőséget megvizsgálnak. Egyik ilyen lehetőség fegyveres szervek 
bevonása a vaddisznóállomány gyérítésébe, amelyben nemzetközi tapasztalatokra is lehet támaszkodni – emelte 
ki kérdésünkre a hivatal. Hozzátették: a szóban forgó megoldás magyarországi megvalósítási lehetőségét is fo-
lyamatosan vizsgálják, ám ilyen döntés eddig nem született.
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fontos tudnivalók
Segélyhívás             112
Mentők                 104
Tűzoltók                105
Rendőrség                             107
Csányi József körzeti megbízott rendőr
               30/958-1624
Autóklub segélyhívó                               188
Tudakozó                                              11818
Lelkisegély szolgálat             06-1/317-2555

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi e-mail: 
mogyorod@mogyorod.hu, Ügyfélfogadás: H: 08-
18 (12 és 13 óra között ebédidő), Sze: 13-16,  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

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

folytatás a 2. oldalról, kÉpek a Mindenki 
karácsonyáról

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

§



a Mindenki karácsonyán kÉszült kÉpeink folytatása

Nagy tapsot kapott a Jakab Mihály Népdalkör fiatalokkal erősített ünnepi műsora

A Karikás Táncegyüttes fellépése vidámságot hozott a Főtérre a zord időjárás ellenére


