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10 éve nyitotta meg 
kapuit az iskola új 

szárnya és a Grosics 
Gyuláról elnevezett 

Sportcsarnok
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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

A Nívó díjAs és többszörös ArANy PávA díjAs jAkAb Mihály NéPdAlkör

évzáró – évNyitó reNdezvéNye

A találkozót a tagokkal és támogatóikkal, azok családtagjaival és más településről érkezett 
vendégekkel Szántó Mária elnök asszony hívta össze és szervezte meg, helyszínnek az 
iskola ebédlőjét választotta. A hangulatos összejövetelen az inárcsi dalosok és citerások 

is megjelentek, akiket régi jó barátokként fogadtak a mogyoródiak. A díszasztalhoz a megjelent 
önkormányzati képviselőket, Marosán László igazgató urat, Farkas Tamást a Sportkör elnökét 
és Pásztor Barnabást a Népdalkör művészeti vezetőjét ültették. Elnök asszony szeretettel és 
tisztelettel köszöntötte a vendégeket és a tagságot, majd az alábbiakban olvasható beszámolót 
tárta a jelenlévők elé.

Megint elmúlt egy év. Fájó szívvel búcsúztunk három 
társunktól: Rózsa Zoltántól, Kurfis Lászlónétól és idős 
Hutter Józseftől. Javaslom, hogy egy perces néma fel-
állással emlékezzünk meg róluk.
E szomorú hír után elmondhatjuk, hogy megint moz-
galmas és sikeres éven vagyunk túl.

A mi korunkban már nem könnyű az új dalok megta-
nulása, de minden próbán fáradságot nem kímélve új 
énekekkel készültünk az előttünk álló ünnepségekre.
Új tagot is köszönthetünk a Népdalkörben, Gulyás 
Ferencné Adélkát, aki nemcsak a fellépő ruháit vette 
meg rövid időn belül saját erőből, de minden próbá-
ra felkészülve érkezik, pontosan megtanulva a népdal 
szövegeit is. Vele 17 főre bővült a csapatunk.
Örömmel fogadtuk a Sütő Marika 4 unokáját, akik a 
Mindenki Karácsonyán emelték a szereplésünk szín-
vonalát és hozzájárultak a sikeres fellépésünkhöz.
Az elmúlt évben 10 alkalommal léptünk fel, Mogyo-
ródon az összes megrendezett ünnepen énekeltünk, 
valamint az ország több fesztiváljára kaptunk meghí-
vást, amit sajnos nem mindig tudtunk tejesesíteni, el-
sősorban anyagi vagy esetenként az egy időben tartott 
rendezvények miatt. Így 2019-ban a három minősí-
tő verseny helyett csak egyet tudtunk megpályázni. 
Nagy örömünkre Ecsegfalván az idén is megnyertük 
az Arany Páva Nagydíjat, ahová elkísértek a pártoló 
tagjaink is bennünket.

Részt vettünk az Abasári Katonafesztiválon és a Süly-
sápi Népdal Találkozón, továbbá Inárcson 160 fellé-
pővel közösen ünnepeltük Népzenei Találkozójukon 
alakulásuk 25 évfordulóját. 

Szeptemberben a Sportkörrel együtt utaztunk el Ma-
défalvára, ott a Hagymafesztiválon szerepeltünk és 
megénekeltettük a vendéglátóinkat is. Hajdúszobosz-
lón a Libanapokon sikerült fellépnünk nagyon-nagy 
nézőközönség előtt és ott is megcsodálhatták a szép, 
hagyományőrző ruhánkat.

Az 1074 Alapítványtól 420 ezer forintot kaptunk, 
amit kizárólag az ecsegfalvi, az abasári és a hajdúszo-
boszlói buszköltségre használtunk fel.
A saját és pártolótagsági befizetésekből oldottuk meg 
a sülysápi, az inárcsi és a Hajdúszoboszlóból pedig a 
hazautazási buszköltséget.

Köszönetét kell mondanunk a pártoló tagjainknak, 
akik nemcsak a tagdíjjal járulnak hozzá, hogy az egész 
évi anyagi működésünket tudjuk fedezni, hanem ott 
vannak az ünnepségeken és a fesztiválokon, értünk 
szurkolva a sikeres fellépésért.

Szeretném megköszönni Sütő Marikának az egész évi 
munkáját, a mai finom ebédünket, továbbá Berecz-
ky Erzsikének és Tóth Erzsikének a munkáját, akik a 
számlák ellenőrzését elvégezték és rendben találták.
Még egyszer szeretném megköszönni az egész évi se-
gítségét mindenkinek!

Hálásak és büszkék vagyunk, hogy együtt ünnepelhe-
tünk most is azokkal, akik hozzájárultak, hogy a Nép-
dalkor még mindig tud működni és sikeresen zárhat-
tuk az elmúlt évet.
Mindenkinek jó étvágyat és nagyon jó szórakozást kí-
vánok! Köszönöm, hogy meghallgattatok!

„hA PAP NiNcs, jó lesz A MiNistráNs is!”
1940-ben a Dorogi AC NB II-es focicsapata buszra szállt, hogy idegenben játssza 
le soron következő mérkőzését, de az induláskor kiderült, hogy Papp nevű kapu-
suk nem tudott elmenni velük. Ekkor döntött úgy az edző, hogy jobb híján az 
éppen akkor a felnőtt csapat körül tébláboló ifi játékost viszik el magukkal, akit 
láttak már védeni, mondván, „ha pap nincs, akkor a ministráns is jó lesz.” Az ak-
kor még a 15. életévét be sem töltött Grosics Gyula lett azon a meccsen a kapus, 
ráadásul ügyesen védett. Minderről a szülei nem tudtak semmiről. Este, amikor 
haza került apja elszámoltató kérdésére azt válaszolta, hogy ő védte a nagycsapat 
kapuját az idegenben játszott meccsen. A szemtelen és hihetetlen, hazugságnak 

tűnt válaszért egy hatalmas pofont kapott. Apja csak másnap tudta meg, hogy a fia igazat mondott.
Így kezdődött Grosics Gyula sportkarrierje. Kiváló képességeit megtetézte szorgalommal, emberséggel, s vált 
sokak példaképévé és a magyar válogatott, többek közt az Aranycsapat állandó tagja. Három világbajnokságon 
(1954., 1958., 1962.), és 1952-ben a Helsinkiben rendezett Olimpián védte a Magyar Válogatott kapuját, 
amely akkor megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Háromszor volt klubcsapatával magyar bajnok, 394 NB 
I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 1947. és 1962. között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa. 
Remek védésein kívül még két dologról is híressé vált. Az akkori kapusdivattól eltérően mindig fekete mezben 
futott ki a pályára, innét kapta a „Fekete Párduc” jelzőt, valamint ő volt az, aki nem csak a háló előtt várta a lab-
dát, hanem rendszeresen kifutott a kapuból, a lábát is használta, szinte a negyedik hátvéd szerepét is betöltötte.
Persze az 1950-es bolsevik éveket még ilyen erények ellenére is megszenvedte. Megvádolták hazaárulással, kis 
híján börtönbe csukták, száműzték a fővárosból, így 1963-ig a Tatabánya kapuját őrizte. Az 1956-os forrada-
lom leverése után több társával ellentétben itthon maradt, nem hagyta el a bajban sem hazáját.
Később edzőként dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is. Másfél évtizedig, nyugdíjba 
vonulásáig volt a Volán Sport Club elnöke. Később, a rendszerváltáskor, 1990-ben az MDF színeiben indult az 
országgyűlési választáson, de nem jutott be.
Játékos korában hatszor választották be az aktuális év világválogatottjába. Négyszer jelölték Aranylabdára, s 
mind a négy alkalommal a legjobb tíz között szerepelt. 1999-ben beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb 
kapusa közé. A Magyar Olimpiai Bizottság 1995-ben olimpiai érdemrenddel tüntette ki, 2011-ben a Nemzet 
Sportolója címet is megkapta. Nyugdíjasként is igyekezett a labdarúgást népszerűsíteni és általában is a magyar 
sportélet tisztaságának romlása miatt aggódott. Szívesen tett eleget felkéréseknek, különösen, ha gyerekekről 
volt szó. Ilyen helyzetben találkoztunk vele Szadán, amikor egy ottani gyermek foci bajnokságon beszélt a gye-
rekekhez és a díjakat is az ő kezéből vehették át. 2020. február 4-én lett volna 94 éves. Születésnapja alkalmából 
az országos média több alkalommal is megemlékezett a Fekete Párduc-ról. Mogyoródon a 2010-ben átadott 
sportcsarnok őrzi a nevét!

Windhager Károly

A Sportcsarnok alapkő letétele 
2008-ban

Ünneplő társaság Az elnöki asztal

Grosics Gyula Szadán 2007-ben



ön
ko

rm
án

yz
at

MOGYORÓDI KRÓNIKA MOGYORÓDI KRÓNIKA

4 2020. február www.decens.eu • folyóirataink 5

önkorm
ányzat

kéPviselő-testületi ülés 2020. jANuár 31-éN

Az ülés mindössze 7 szavazóképes személy jelenlétében zajlott, mivel Paulovics Géza polgármester és Kurfis 
László képviselő igazoltan hiányzott. Az ülést Trabalka Szilvia alpolgármester vezette.
Alpolgármester asszony a két ülést közti eseményekről szóló beszámolóban többek között bejelentette, hogy 
január végén az önkormányzat pénzkészlete 332 millió Ft volt.

NAPireNdek

Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi 
munkájáról szóló beszámoló és a 2020. évi munka-
tervének elfogadása
A beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy a Mű-
velődési Ház a jelentősen hátrányos körülmények elle-
nére a korábbiakhoz hasonló színvonalon végzi mun-
káját, s testület elismeri erőfeszítésüket.

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati projektről tá-
jékoztató
Ez a tervezett beruházás a Szent László Kilátó-Kápolna 
rendbetételéről és a Szent László Emlékhely megépítésé-
ről, valamit a község jelentős természeti területét érintő 
túraútvonal kialakítását célozza, s mindeznek 2021. ápri-
lisában kell befejeződnie. A három évvel ezelőtt beárazott 
tervekről már látható, hogy nem lehet minden elemet 
megvalósítani a pályázati összegből, mivel időközben az 
építkezési költségek jelentősen emelkedtek. Kénytelenek 
lesznek egyes elemeket kihagyni a tervek közül.
Tavaly tavasszal a kiírt beruházásra nem érkezett kivi-
telezői pályázat. Most a pályázatot ismételten kiírták, 
s a tapasztalt érdeklődés alapján várható, hogy kapunk 
kivitelezői ajánlatokat. Kurucz Péter jelezte, hogy nem 
mindenben ért egyet a tervezettekkel kapcsolatban, ne-
hézkesen halad a munka. Hogy, mi maradjon ki arról 
egyeztetést javasolt. Dr. Szabó István is kifejtette, hogy 
mivel Mogyoród nem egyedül pályázott, hanem kon-
zorciumban, s ráadásul a miénk a jelentősen kisebb 
rész, már az indulásnál is aggodalmának adott hangot.
Kamarás Zsuzsanna és Hutter József egyetértettek a 
helyzet alapos áttekintésének szükségességével a végső 
döntés előtt, azonban javasolták, hogy most már vár-
ják meg a második pályáztatás határidejét, hogy lássák 
melyik elemekre kaptak kivitelezői ajánlatot, s azok 
milyen költségeket nevesítenek. Ezt követően érdemes 
egyeztetni, s majd érdemi döntést hozni. 
Ezt végül a képviselők elfogadták, s beszámolót 7 igen 
szavazattal jóváhagyták.

A Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
A döntés szerint felhatalmazták a polgármestert az 
együttműködési megállapodás megkötésére (7:0)

A Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
A mogyoródi románokat tömörítő önkormányzat 

elnöke Staicu Simona és Dr. Kozma Róbert elnökségi tag 
jelen volt az ülésen. A döntés szerint felhatalmazták a polgár-
mestert az együttműködési megállapodás megkötésére (7:0)

A Dózsa György út 16. számú ingatlan tulajdonosá-
nak kártérítési kérelem ügye
Az utca burkolatának hibájából a csapadékvizet a 
gépkocsik rendszeresen felcsapták a kerítés oldalára, 
rongálva azt. Ezt az állapotot az ingatlan tulajdonosa 
már 2012-ben jelezte az Önkormányzat felé. Mivel 
tavaly az Önkormányzat végre rendbe tetette a Dózsa 
György út burkolatát, ez a veszély elmúlt, most már 
érdemes a kerítést is megújítani. A tulajdonos csak az 
anyagköltségre tartott igényt, a munkadíjat magára 
vállalta. A testület elismerte a követelést, s megszavaz-
ták a 200.000 Ft körüli összeg kifizetését. (7:0)

Az M3-as autópálya okozta zaj csökkentésével kap-
csolatos lakossági kezdeményezés
A határozat szerint felkérték a polgármestert, hogy ve-
gye föl ez ügyben a kapcsolat a körzet országgyűlési 
képviselőjével, Vécsey Lászlóval. (7:0)

A Bocskai u. 22. 869/3 hrsz. ingatlan felajánlása megvételre
Kurucz Péter javasolta, hogy stratégiai elképzelések szerint 
kellene az önkormányzatnak ingatlanokat vásárolni. Tra-
balka Szilvia és Hutter József is elutasította az ötletszerű in-
gatlanvásárlásokat. Végül mindnyájan arra szavaztak, hogy 
nem kívánják megvásárolni a felajánlott ingatlant. (7:0)

A Borsó u. 86. szám alatti, 2493 hrsz. ingatlan vételi 
ajánlata
Az előző pontban elhangzottakkal megegyező döntést 
hoztak ebben az esetben is. (7:0)

A Szántó utca 23. szám (4095 hrsz.) ingatlan belte-
rületbe vonása
A testület hozzájárult a belterületbe vonáshoz, a köz-
ségfejlesztési hozzájárulás mértékét a korábban megha-
tározottak szerint 2000 Ft/m2-ben szabták meg. (6:1)
A napirendhez kapcsolódva szóba került a képviselők 
érintettségi ügye, mely szerint minden döntés esetén 
be kell jelenteni, ha valakinek vagy közvetlen hozzátar-
tozójának érdekeltsége (tulajdona) van. Hutter József 
szerint ezt óvatosabban kellene kezelni, mert például 
egy ügyben a polgármester édesanyjának mindösz-
sze 5 % tulajdona miatt mekkora felzúdulás lett. Ez 

nem csak jogi, hanem érzelmi ügy is. Dr. Szabó István 
azonban megjegyezte, hogy a szabály az szabály.

Szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Mogyoródon kettő szolgálati lakás van, a fogorvo-
si rendelők fölött. A terv szerint az éves infláció (3,4 
%) szerint javasolták emelni az ilyen díjakat. Jelenleg 
a bérlők 500 Ft/m2 díjat fizetnek, az emeléssel ez 517 
Ft-ra emelkedett volna. Tenki Péter aljegyző azonban 
javasolta, hogy a mindössze 17 Ft különbség miatt nem 

célszerű új határozatot hozni, mert az önkormányzat-
nál jelentkező bevétel növekedés nem lenne arányban 
a vele járó többletmunkával. Mindezeket mérlegelve a 
testület nem módosított az 500 Ft/m2 díjtételen. (7:0)

A Jégvirág utca közvilágításának biztosítása
A korábbi terveknek megfelelően megszavazták az 
utca világításának tervkészítését és majd kivitelezését. 
Dr. Szabó István, mint érintett, nem szavazott. (6:0)

Az ülés végén Kamarás Zsuzsanna bejelentette, hogy az új év kezdetén minden képviselőnek új vagyonnyilat-
kozatot kell beadnia. Kérte, hogy társai a következő képviselő-testületi ülésig feltétlenül tegyék ezt meg, hogy 
továbbra is szavazóképesek maradjanak.

zöld híd kft. tájékoztAtójA MAtricázásról és közszolgáltAtás 
kötelező igéNybevételéről

Tisztelt Ügyfelünk!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében 
„matricás” azonosító módszert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult Ügyfelek matricával 
jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján kollégáink tudják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevé-
telére. Az alábbiakban az eljáráshoz kapcsolódó tájékoztatónkat olvashatják.

A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései 
szerint az ingatlanhasználók:
• kötelesek a hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és a 
vegyes hulladékot (a gazdálkodó szervezetek, költség-
vetési szervek a háztartási hulladékhoz hasonló hulla-
dékot) minimum heti rendszerességgel a közszolgálta-
tó Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére átadni;
• kötelesek a helyi önkormányzati rendeletben meg-
határozott hulladékszállítás rendjét betartani;
• kötelesek a Ht. rendelkezései szerint meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordi-
náló szerv (NHKV Zrt.) részére megfizetni.
A közszolgáltatási díjat nem fizető ingatlanhaszná-
lók felderítése és kiszűrése érdekében:
• az ingatlanhasználók 2020 januárjában az NHKV 
Zrt. által kibocsátott, 2019. utolsó negyedéves hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával 
együtt 2020-ra érvényes éves matricát kapnak, amelyet 
30 napon belül a gyűjtőedényre kötelesek felragasztani;
• a 4 gyűjtőedénynél több ürítésére szerződött ingatlanhasz-
nálók nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a közszol-
gáltatótól kapják – szintén postai úton – a matricákat;
• a számla mellé nem kapnak matricát az egyéni díjfi-
zetésű társasházi lakók, akik gyűjtőedényeire a köz-
szolgáltató rendszerfelügyelői helyezik el a matricákat 
a hulladékgyűjtési napok alkalmával;
• a gyűjtőedénnyel rendelkező (nem zsákos) üdülőingatlanok 
használói nem kapnak számlát 2019. utolsó negyedévére vo-
natkozóan, ezért a szolgáltatás használatára jogosító matricát 
2020 márciusában vehetik át, külön tájékoztatás mellett;
• azon ingatlanhasználók, akik– a fenti kivételeket le-

számítva – nem kapnak matricát, jelezzék azt a köz-
szolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság ellenőr-
zését követően pót matricát kapnak;
• év közbeni költözés, új ingatlanhasználóként vagy új 
gazdálkodóként történő bejelentkezés esetén a matri-
cát a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodája biztosítja.
Figyelmeztetés / szankciók
• azon ingatlanhasználók, akik január hónapban meg-
kapják a matricát, azonban nem helyezik azt fel a gyűj-
tőedényre 2020. február hónapban, szankcionálás előtt 
két alkalommal felszólítást kapnak a közszolgáltatótól;
• azon ingatlanhasználókat (beleértve a gazdálkodó szer-
vezeteket is), akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik 
igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt 
helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdono-
sának vagy használójának beazonosítását követően szám-
lakiállítási célzattal jelezni fogjuk az NHKV Zrt. részére.
• amennyiben a közterületre kihelyezett gyűjtőedény tulajdo-
nosa nem beazonosítható, a két alkalommal történő felszólítás 
után a gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató megtagadhatja
• azon ingatlanhasználó – beleértve a gazdálkodó szer-
vezeteket is –, aki a közszolgáltatást nem veszi igény-
be, a közszolgáltató jogosult hetente legalább egy 
alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni és ezt az 
NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló 
számla kiállítása érdekében
• azon ingatlanhasználó, aki a közszolgáltatást nem ve-
szi igénybe, hulladékgazdálkodási bírsággal is súlytható

A Zöld Híd B.IG.G. Nonprofit Kft. köszöni az 
együttműködésüket! 
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tájékoztatás
Mogyoród NAgyközség fogorvosi körzetei

1. Az 1. számú 
fogorvosi körzethez 

tartozó közterületek:
 
1.1. Ady Endre utca
1.2. Ág utca
1.3. Akácvirág utca
1.4. Alkotmány út
1.5. Árpád vezér út
1.6. Berekakácos utca
1.7. Berektető út
1.8. Bocskai út
1.9. Borsó út
1.10. Borvirág út
1.11. Busai tanya
1.12. Cserkész utca
1.13. Csíkvölgyi út
1.14. dr. Pesthy F. u.
1.15. Édes tanya
1.16. Erdősor utca
1.17. Erzsébet királyné 
1.18. Fennsík utca
1.19. Ferenc József utca
1.20. Gárdonyi Géza u.
1.21. Géza király utca
1.22. Grassalkovich u.
1.23. Jégvirág út
1.24. Jókai Mór utca
1.25. József Attila utca
1.26. Kapaszkodó út
1.27. Kert utca
1.28. Kossuth Lajos u.
1.29. Kótyisi út
1.30. Lévay tanya
1.31. Lilaakác köz
1.32. Ludovika utca
1.33. Mátyás király út
1.34. Mikszáth K. u. 
1.35. Móra Ferenc utca
1.36. Móricz Zs. u.
1.37. Nagyhomoki út
1.38. Nyulas út
1.39. Orgona utca
1.40. Öregbükk utca
1.41. Őzike út
1.42. Petőfi Sándor út
1.43. Rózsa utca
1.44. Salamon király tér
1.45. Sissi sétány
1.46. Sissi utca
1.47. Somogyi Béla utca
1.48. Sport köz
1.49. Sport út
1.50. Sprint utca

1.51. Szánkó út
1.52. Szarvas tanya
1.53. Széchenyi utca
1.54. Szent Jakab út
1.55. Szentjakab park
1.56. Tímár tanya
1.57. Tölgyespuszta
1.58. Vadász út
1.59. Veresegyházi út
1.60. Völgy köz
1.61. Vörösmarty M. u.
1.62.Településszintű lak-
címmel rendelkezők

2. A 2. számú fogorvosi 
körzethez tartozó 

közterületek:
 
2.1. Akác köz
2.2. Akácos utca
2.3. Alma utca
2.4. Antal tanya
2.5. Arany János út
2.6. Bajcsy-Zsilinszky köz
2.7. Bajcsy-Zsilinszky út
2.8. Béke út
2.9. Benczúr Gyula utca
2.10. Bolnoka utca
2.11. Cseresznyés utca
2.12. Cserfa utca
2.13. Derecske dűlő
2.14. Diófa köz
2.15. Diófa utca
2.16. Dombóvári utca
2.17. Dózsa György út
2.18. Emelkedő utca
2.19. Eper utca
2.20. Erdő út
2.21. Erdőalja köz
2.22. Erdőalja utca
2.23. Erdőszél utca
2.24. Fácános utca
2.25. Falka József tér
2.26. Feszty Árpád u.
2.27. Fóti út
2.28. Fő tér
2.29. Fürj utca
2.30. Galamb utca 
2.31. Gesztenye utca
2.32. Glóbusz utca
2.33. Gödöllői út
2.34. Gyöngyvirág lejtő
2.35. Gyöngyvirág utca

2.36. Hangulat utca
2.37. Határ út
2.38. Hév köz
2.39. Homoktövis utca
2.40. Hungaroring út
2.41. Ibolya utca
2.42. Ipar utca
2.43. Iskola út
2.44. Ivó utca
2.45. Józan utca
2.46. Juhállás utca
2.47. Kamillás utca
2.48. Kerekerdő utca
2.49. Kerektó utca
2.50. Kikelet utca
2.51. Kikerics utca
2.52. Kiss Ernő út
2.53. Körte utca
2.54. Körtefa utca
2.55. Közép utca
2.56. Középső-Homoki u.
2.57. Kukukkhegy utca
2.58. Kútvölgyi út
2.59. Lejtő utca
2.60. Lomboserdő utca
2.61. Lotz Károly utca
2.62. Lucernás utca
2.63. Mandula utca
2.64. Meggyes utca
2.65. Mély út
2.66. Mérleg utca
2.67. Mogyoró utca
2.68. Munkácsy út
2.69. Napraforgó utca
2.70. Nefelejcs utca
2.71. Nyúl utca
2.72. Összekötő út
2.73. Őzgida utca
2.74. Őzike köz
2.75. Őzjáték utca
2.76. Pacsirta utca
2.77. Panoráma utca
2.78. Pataksor út
2.79. Pincesor út
2.80. Radnóti köz
2.81. Radnóti út
2.82. Rákóczi út
2.83. Rézsü utca
2.84. Ródi köz
2.85. Ródi utca
2.86. Rózsa köz
2.87. Rövid utca
2.88. Sarló utca
2.89. Somlói út

2.90. Somlyóhegyi u.
2.91. Sörfőző utca
2.92. Szabadság út
2.93. Szadai út
2.94. Szántó utca
2.95. Székely Bertalan u.
2.96. Szent László tér
2.97. Szilvás utca
2.98. Szőlő út
2.99. Sztráda sor
2.100. Táncsics út
2.101. Tavasz köz
2.102. Tavasz utca
2.103. Temető út
2.104. Templom út
2.105. Tölgyes utca
2.106. Tölgyfa utca
2.107. Vadvirág utca
2.108. Vasút utca
2.109. Virág utca
2.110. Vizipark út
2.111. Víztorony utca
2.112. Zrínyi út
2.113. Zsák utca

WiFi4EU közösségi VEzEték 
NéLküLi iNtErNEtkAPCsoLAt 

 Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
ta - az Európai Bizottság által a Wifi4EU 
kezdeményezés keretében finanszírozott 
utalványokkal - 15.000 euro értékű támo-
gatást kapott wifi-hotspotok kiépítéséhez a 
közösségi élet színterein.
További információ elérhető az Európai 

Bizottság weboldalán.
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 

2. felhívás (WiFi4EU-2019-01 (Call 2) ke-
retében pályázott, amelyre vonatkozó do-
kumentumok (szerződés minta, pályázati 
feltételek és megvalósítási követelmények, 

stb.) az INEA weboldalán érhetőek el.

ügyfélfogAdási reNd változás! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. február hónaptól a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadása, az alábbiak szerint alakul:

Esetleges betegség esetén csak a hétfői és szerdai szakmai ügyfélfogadás lesz érvényben.

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
általános 

tájékoztatás 
és iratbeadás

8-12 és 13-18 
óra között

9-12 és 13-15 
óra között

9-12 és 13-15 
óra között

9-12 és 13-15 
óra között

9-11 között

szakmai 
ügyfélfogadás

8-12 és 13-18 
között

 13-16 óra 
között

  

 

fogászAt reNdelés időPoNtjA:
1.számú körzet: 06-28/741-889
Dr. Nagy Dezső:  Hétfő és szerda: 15.00 - 22.30

2.számú körzet: 06-28/741-887
Dr. Szilágyi Emese: Hétfő:  07.00-13.00 (7.00-8.00 dentálhigiénia)
                                    Kedd:  12.00-18.00 
                                    Szerda:  7.00-13.00 (7.00-8.00 dentálhigiénia)  - Március 1-től
                                    Csütörtök:  12.00-18.00
                                    Péntek:       7.00-13.00 (7.00-8.00 dentalhigiénia)

A „tENgErészEk 
és A kALózok” 

köszöNEtE
Ezúton szeretném 
megköszönni min-
denkinek, aki eljött, 
tombola ajándékot 
ajánlott fel az Önkor-
mányzati óvodák tá-
mogatására rendezett 
„Tengerészek és kaló-
zok” bulijára.
Külön köszönet Paulo-
vics Géza polgármes-
ter úrnak a különleges 
fény és hangtechni-
káért és az este zenei 
szolgáltatásért.
KÖSZÖNÖM  MÉG 
EGYSZER MIN-
DENKINEK!

Dráb Orsolya, a 
Mogyoródi Gesztenyés 
Óvodáért Közalapít-

vány elnöke
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élő hAgyoMáNyAiNk 
MogyoródoN

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása.”

A Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület újabb si-
keres hagyományőrző összejövetelt rendezett a Szent 
László Általános Iskola ebédlőjében. Ezúttal a mo-
gyoródi csigatészta és a torma elkészítését tanulhat-
ták meg az érdeklődők. Az elkészült tésztát egy nagy 
bogrács húslevesben még a helyszínen el is fogyasz-
tották, ahogy a tormát is a leveshúshoz. A mogyoródi 
hagyományokhoz híven, míg az asszonyok, lányok a 
tésztagyúrással és formálással szorgoskodtak, a férfiak 
a háttérben boroztak. 
Kurfis László, a Mogyoródi Lokálpatrióták elnöke 
elmondta, szeretnék elérni, hogy a mogyoródi ha-
gyományokat ne csak könyvekből, mendemondák-
ból ismerjék meg a fiatalok, hanem a valóságban is 
kipróbálva, megtanulva vigyék tovább a következő 
nemzedékek. Képviselő úr kiemelte, már készülnek a 
következő rendezvényre, február 22-én a tollfosztás és 
a fánk készítés rejtelmeit szeretnék feleleveníteni. 
Mint ismert, tavaly decemberben volt a Mogyoródi 
Lokálpatrióta Civil Egyesület első hagyományőrző 
rendezvénye, ahol a mogyoródi rétes sütést tanulhat-
ták meg az érdeklődők.

A húsleves készítés az 
udvaron történik.
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közélet
tíz évvel ezelőtt, AzAz 2010. február hóNAPbAN 

törtéNtek

A Nőklub farsangi bálja

A Nőklub előadása

A Karikás hölgyekA Karikás legényei

Mulató vendégek Jókedvű asztaltársaság

A tanárok énekkara az iskolai bálon

Kurucz Péterék az öltözőbenNyertesek a COOP sorsoláson

AKiállítók a Magyar Kultúra Napján Az akkori képviselő-testület fele

A Szent László Íjász Egyesület csapata első 
alkalommal a Sportcsarnokban
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közélet
A MAgyAr kultúrA NAPjáN

Ismét felemelő érzés volt részt venni a Ma-
gyar Kultúra Napi ünnepségen. Marosán 
László és Herman Katalin ismét szívből 
jövő műsort tárt a község hagyományőr-
ző, nemzeti kultúránkra büszke mogyoró-
diak elé, A megjelentek örömükre számos 
esetben köszönték meg kitörő tapssal az 
egyes műsorszámokat, megemlékezéseket, 
s a kitüntetettek méltatását. 
A rendezvény ezúttal is magyar kultúra 
jeles személyiségére, falunk szülöttére, 
Juhász Jácintra történő megemlékezéssel 
kezdődött. Ma is híres színművészünk két 
fia, Attila és Csaba, valamint unokaöccse 
Paulovics Géza polgármester és felesége 
hajtottak fejet és helyezték el a kegyelet 
gyertyáit az egész falu nevében Juhász Jácint fényképe előtt.
Ezt követően Marosán László igazgató úr a színpadra szó-
lította a nap hangulatát meghatározó meghívott művésze-
ket, Nemcsák Károly Jásza Mari-díjas érdemes művészt és 
Szabó Gyula Győzőt. A vendégek megragadó versekkel, 
monológokkal, énekkel, gitárzenével lopták be magukat a 
közönség szívébe, a jelen lévők lelkes tapsukkal egy alapos 
ráadást is kierőszakoltak a művészekből.
Következő vendégünk a színpadon Kisfaludi Aranka, a 
Pest Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottságának elnö-
ke volt, aki a helyi Értéktár Bizottság munkáját méltatta, s 
értékelte igen nagyra, bízva e megkezdett munka töretlen 
folytatásában Elnök asszony hangsúlyozta, hogy  a nem-
zettudathoz nélkülözhetetlen, hogy ismerjük értékeinket, 
amikre büszkék lehetünk, s Mogyoród igencsak gazdag 
hagyományokkal, kulturális kincsekkel rendelkezik, ame-
lyek fel kell tárni, s éltetni kell.
A műsort Marosán László igazgató úr folytatta a Juhász 
Jácint Díj átadásával. Ez is egy értékes hagyomány, amit 
Herman Katica, korábbi igazgató asszony alapított azok el-
ismerésére, akik Mogyoród Kulturális életében kimagaslóan 
vesznek részt, hozzájárulnak. A Juhász Jácint Díjat ez évben 
Tóth László Kapta, aki igen meglepődve és főleg megille-
tődve fáradt föl a színpadra és vette át a jól megérdemelt 
díjat. Továbbá elismerő díszoklevelet kapott dr. Dér Péter 
gyógyszerész, és Pásztor Lászlóné Magdus, a művelődési ház 
munkatársa. Igazgató úr még egy szép virágcsokorral Hege-
dűs Erikának is meg kívánta köszönni folyamatos segítsé-
gét, ám Erika kivételesen nem lehetett jelen.
A kitüntetetteket a színpadról egy-egy hozzátartozójuk, isme-
rősük is köszöntötte, majd felhangzott egy másik csak Mo-
gyoródon - hagyományos értéknek minősülő ének, Kántor 
atya szerzeménye: „Élj még sokáig, szívből kívánjuk ….”
A zsúfolt tornateremben ezután egy állófogadás keretében tudta 
mindenki köszönteni a kitüntetetteket és mivel, jól érzetük ma-
gunkat, emelkedett hangulatban, még sokáig beszélgettünk …
Köszönjük!

WK

Tiszteletadás és emlékezés Juhász Jácintra

Nemcsák Károly és Szabó Gyula Győző

Kisfaludi Aranka, a háttérben Juhász Attila

A MAgyAr kultúrA NAPjáN

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Lénárt Zoltán
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

Pásztor Lászlóné köszöntése, háttérben Herman 
Katica és Almási Kiss Zsuzsanna

Balról jobbra: Tóth László, dr. Dér Péter, Pásztor Lászlóné, Juhász Attila, Juhász Csaba, Marosán László

Tóth László és Kisfaludi Aranka

A nyugdíjas Klub köszönti Pásztor Lászlónét

Almási Kiss Zsuzsanna köszönti Pásztor 
Lászlónét

Libor Ferencné köszönti Dr. Dér Pétert
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ovis bál – 25+1 év üNNePlése A lAurA vicuNA kAtolikus óvodábAN

A tavalyi jubileumi rendezvényünk sikerén felbátorodva 
idén is megtartottuk óvodánk bálját ez év január 18-án. 
A bálra nagyon sokan eljöttek, olyan vendégek is szép 
számmal voltak, akik nincsenek közvetlen kapcsolatban 
az óvodával, nem jár gyermekük intézményünkbe.
Nagy sikert aratott a báli műsor, melyről néhány vi-
dám, táncos kedvű anyuka és gyerkőce gondoskodott, 
valamint óvodánk dolgozói is bemutattak egy zenés 
életképet az óvodai élet mozgalmas mindennapjairól. 
A bál sikeréért és jó hangulatáért köszönetet mondunk a 
Nonprofit Kft munkatársainak, a Szent László Általános 
Iskola igazgatóságának, a Verena Kft. vezetőségének és 
munkatársainak valamint Elek Lajosnak és feleségének a 
gyönyörű virágokért. A büfé működtetésében óriási segít-
ség volt Lichnerné Hegedűs Piroska és Horváth Tiborné 
Éva néni fáradhatatlan munkája. Pásztorné Farkas Mari-
kának is köszönjük, hogy minden évben önzetlenül segít a 
büfé létrehozásában. Rengeteg tombola felajánlás érkezett, 
köszönjük az értékes nyereményeket minden felajánlónak, 
akiket a teljesség igénye nélkül tudunk csak felsorolni:
Selyem Műhely – Gódorné Keller Bea, Vitália Biokuc-
kó, DVD Téka, Csodák Világa, Fighter Spirit Team 
– Csóré Balázs, Forrás Üzletház – Krisztina Pilla Sza-
lon, Takács Reni, Hutterné Gyulai Cecília, Bereczkiné 
Sleisz Rita, Papp Tiborné, Rózsika –Forever csomag, 
Virágos Ház, Hungaroring GoKart Center, Pipa Csár-
da, TimGa Cukrászda, Deko Festék Bolt, Pogi Vegyes-
bolt, Kamiker – Kamarás Tamás, Bundiner Cukrászda 
– Morvai Tamás, Mázsa Téri Coop – Pásztorné Marika, 
Kacziba Bea, Tímár Vaskereskedelmi Kft., Hungaror-
ing – Gazsi Júlia, Aquaréna – Bán Tamás, Open Te-
niszcentrum – Hoffman Károly, Fitnesz Fészek – Kézér 
Anna, Infrashape – Schleisz Szandi, Hutter Enikő, Bab-
ják Gábor, Trabalka Adrienn, Máté Kitti, Máté Petra, 
Flora Medoswiss Patika – Dr. Tóth Mária, Tündérem 
Világa – Toma Ákos, Lendvai Zoltán, Schleisz Andrea 
e-fit edző, Matl Andrea zumba oktató, Nebuló Papírá-
ruház, Kurucz Béla, Kígyó Gyógyszertár – Dr. Dér Pé-
ter, Buborék Búvár Központ, Kamarás György, Gyetvai 
Mária, Koncz Betti, Hegedűs Károly Autósiskola.
Végül köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon 
segítette óvodánk báljának létrejöttét és megtisztelt min-

ket jelenlétével! A bálból befolyt összeget hálásan köszön-
jük mindenkinek, a teljes bevételt a Laura Vicuna Római 
Katolikus Óvodába járó gyermekekre fordítjuk.

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

§

köszöNEtNyiLVáNítás

Hálás szívvel köszönjük az óvoda gyermekei, szülei és 
nevelőtestülete nevében a mogyoródi Önkormányzat 
Képviselő-testületének és Paulovics Géza polgármester 
úrnak, hogy 2019 évben is 3.000.000 forinttal támo-
gatták óvodánk működését.

A Laura Vicuna Katolikus Óvoda dolgozói és gyermekei

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT 
                     KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA
                  AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

     DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

             2020. február 25. 
                      kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

helyszín: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Vírusok

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

FEBRUÁR 21.
GYÖNGYFA

FEBRUÁR 28.
KINCSESLÁDIKÓ

MÁRCIUS 6.
ALÁTÉT FALAPOKBÓL

MÁRCIUS 13.
KASPÓ SZALVÉTA

TECHNIKÁVAL 

KIKAPCSOLÓDÁS - AZ ALKOTÁS ÖRÖME

minden pénteken 15:30-16:30
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FELHíVás
A Mogyoród Turisztikai Kft a testvértelepülési feladatok-
hoz önkénteseket keres az alábbi témákban: közösségi oldal 
kezelése, grafikus munkák és adminisztratív feladatok ellá-
tása, rendezvények lebonyolítása. Az idelátogató vendégek 
koordinálása, illetve a külföldi rendezvényeken való részvé-
tel megszervezése.
Az olasz nyelvtudás nem feltétel, akinek viszont van olasz 
nyelvtudása, az bátran jelentkezzen.

Ha megismernéd testvértelepüléseinket és az ott élő embe-
reket, ha szívesen kapcsolódnál csapatunkhoz, és segítenéd a 
közös munkát, akkor várunk 2020. február 19-én 18 órá-
tól a kamarás klastrom House-ban (Mogyoród, Dózsa 
György út 32.) egy testvértelepülési, évindító egyeztetésre.

Elérhetőség: mogyorod.turizmus@gmail.com
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közélet
lAkossági véleMéNyek

Erdőirtás Mogyoródon (és annak eddig nem számszerűsített következményei)

Luther Márton mondta egyszer, hogy „ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy 
almafát”. Úgy tűnik, hogy a mogyoródi képviselő-testület inkább fairtással foglalkozik, mint újabb fák ültetésével.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2019. december 20-án megtartott testületi ülése során (a 384. sz. 
előterjesztés keretében) támogatta a Mogyoród 0155 helyrajzi számon lévő erdő (Szentjakab – Tölgyes) vé-
delmi rendeltetésű erdőterületből különleges beépítésre nem szánt területté minősítését. A testület ugyancsak 
támogatta, hogy a polgármester megkösse azt a településrendezési szerződést Gazsó László bugyi illetőségű 
fejlesztővel, amely lehetőséget ad az ott lévő erdőterület 2/3 részének kivágására, 31 darab telek kialakítására, az 
ehhez szükséges közművek kialakítására.
A 10 hektár erdő tarvágással történő megsemmisítése első olvasatban szentjakabi ügynek tűnik, hiszen az a 
település magjától jó messze esik. Mivel az önkormányzati előterjesztés egyáltalán nem vizsgálta az erdőirtással 
okozott ökológiai károkozást, cikkemben megpróbálom bemutatni és számszerűsíteni azt. Meggyőződésem, 
hogy Mogyoród Nagyközség lakosai - szándékosan nem Szentjakab településrészt írtam - vesztesek ebben a 
fejlesztésben. Az erdők a Föld talán legkomplexebb életközösségei, amelyben egyaránt megtaláljuk a lágy- és fás 
szárú növényeket, a földfelszínen élő mohákat, gombákat, a talajban élő mikroorganizmusokat. Napjainkban 
rengeteg szó esik annak a szükségességéről, hogy valamennyire stabilizáljuk a légkör széndioxid tartalmát, mert 
az emberi tevékenység során ez a legnagyobb mennyiségben keletkező üvegház hatású gáz, amely felel a jelen 
pillanatban elkerülhetetlennek látszó klímaváltozásért, hiszen évről évre növeli a Föld átlaghőmérsékletét. A 
klímaváltozás elleni harcban kulcsszerepe van az erdőknek, hiszen a bennük élő fák életük során széndioxidot 
dolgoznak fel az élővilág számára elengedhetetlenül fontos oxigénné.
Milyen mérhető károkat szenved a helyi lakosság? Egy 50 éves fa egy évben 68,75 kg széndioxidot tüntet el 
a légkörből (forrás - Dr. Radó Dezső: A fák környezeti haszna). Becslésem szerint a kivágásra ítélt erdőben a 
fák száma 10.000 darab. Ennek alapján az erdőterület évente 687,5 t széndioxidtól mentesíti Mogyoród és a 
környék lakosságát. Szép nagy szám, mit kezdjünk vele? Egy átlagos 3 fős, 100 négyzetméteres családi házban 
élő család éves széndioxid kibocsátása 0,9 t/év. Ennek alapján a kiirtásra ítélt erdőterület 763 háromfős család 
éves kibocsátását ellensúlyozza minden egyes évben, mely Mogyoród 6893 fős lakosságának (2018. január 1.) 
pontosan 1/3-a. Jól látszik, hogy a fakivágás települési szintű probléma, nem pedig a szentjakabiak magánügye!
Az erdőterület emellett jelentős mennyiségű (70 tonna/ha/év) szilárd légszennyező anyagot (szálló port és a hozzájuk 
tapadó korom-, olaj- és azbesztszennyeződést) köt meg, ráadásul abból az irányból, ahol a térség egyik fő közleke-
dési útvonala található. Javítja a klímát, hiszen a forró nyári napokon jelentős mennyiségű vizet párologtat el, ezzel 
csökkentve környezetének hőmérsékletét. Az erdők csökkentik a fő közlekedési utak által okozott zajt és a rezgéseket.
Az erdőirtást megalapozó tanulmányt olvasva jól látszik, hogy a kiirtott erdőterületet Mogyoród közigazgatási 
területén belül pótolni kell. Ez nyilván új erdő telepítését jelenti, ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy a 
most telepített fák 20-30 év múlva, ha egyáltalán megmaradnak, épphogy karvastagságúak lesznek. A teljes re-
habilitációhoz százötven-kétszáz évnek kell eltelnie. Közben átalakul a mikroklíma, fogy a vadállomány, romlik 
a levegő, hiszen kiirtják a fákat, Mogyoród tüdejét. Hova vezet mindez? Kinek jó mindez? Ez nem zöld jövőt 
ígér, hanem szörnyű feketét.

Ritter Antal

A 26 millió forintos mogyoródi árnyék?!

Egy másik tanulságos eset, ami a világhálón nyilvánosan olvasható, de mivel Mogyoródról van szó benne, ezt is olva-
sóink elé tárjuk. Az épületekről készült képeket és a neveket kivettük cikkből. (A szerk.)
Extra környezetbarát, szoláris nyereségre épülő házat épített egy mogyoródi férfi, majd négy év után jött egy új 
szomszéd, és beárnyékolta terveit. Az árnyékboksz a bíróságon folytatódik, 26,7 millió forintos kártérítés a tét. 
A panaszosék 4 éve építettek Mogyoródon egy alacsony energiafelhasználású házat. Mint írja, gondos telekválasztás 
után, minden részletre odafigyelve, egy olyan házat hoztak össze, ami az elmúlt években már bizonyított, és tényleg 
nagyon alacsony rezsivel működött. Előre tekintettem, és a 2020-as normáknak megfelelő házat építettem a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyomot hagyva. Geotarifa, szoláris nyereség, déli tájolású passzív ablakok, extra hőszigetelés. 
– mesélte lapunknak. A gazdaságos üzemeltetést azonban egy új szomszéd megjelenése árnyékolta be. A szomszéd 
északi tájolású telkén olyan házat kezdtek el építeni, amivel gyakorlatilag megfordították a telkük fekvését. A panaszos 
kertjének végébe emeltek egy 7 méteres tömböt, terasszal, sértve az intimitást,és beárnyékolták vele a déli telket.

A panaszos hiába érvelt, hogy egyértelműen benne van OTÉK-ban (Országos Településrendezési és Építési Köve-
telmények), hogyan kell elhelyezni az épületet, hogy nem okozhat kárt, nem sikerült meggyőzni a szomszédot. Ak-
kor megpróbált etikai vizsgálatot indítani a házat tervező építész ellen a Pest Megyei Építész Kamaránál (PMÉK). 
Átküldték az anyagot a Járási Hivatalhoz, de már itt folyamatban volt egy eljárás, amely szintén hangsúlyozta, hogy 
csak az építés folyamatát szabályozzák, ellenőrzik. Másra sem kapacitással (a korábbi 6 fős osztályban már csak 2 
fő volt egy nagyobb területre), sem pedig hatáskörrel nem rendelkeztek, érdemben nem foglalkoztak az üggyel.
A panaszos másodfokon próbálkozott az országos Magyar Építész Kamaránál, amely a PMÉK fölött van a hie-
rarchiában, de azt írták neki, hogy menjen vissza első fokra a PMÉK-hez, ahova az építész tartozik. Tehát jogi 
zsákutcába hajtott, a kamarának eszerint nincs hatásköre, nem akar ilyen üggyel foglalkozni. 
Mivel nem maradt más választása, a panaszos igazságügyi szakértővel felbecsültette az őt ért kárt. Az értékbecslés 
szerint a mellettük lévő építkezés 26,7 millió forint kárt okozott az amúgy körülbelül 200 milliós értékű családi 
házukban. Az ügyvédi levelet elküldték a szomszédnak, felajánlva benne egy kompromisszumos összeget, 23 mil-
lió forintot, plusz az ügyvédi költségek térítését. Ha azt jövő hét hétfőig nem fogadják el, pert indít. Kérdésre, visz-
szabontatná-e a szomszéd házát, ha lehet, azt válaszolta, hogy szakértői tanács szerint, ha hibát talál a tervezésben, 
akkor erre meglenne az esélye. De nagyon meggondolná, mert már így is elegük van az építkezés okozta kellemet-
lenségekből. Az ily módon felépített szomszéd ház tehát valószínűleg marad, a benapozottság elvesztésével együtt.  
A legjobban az bánt, hogy bármennyire is környezettudatos voltam, ezt most egy diplomás húzza keresztbe úgy, 
hogy semmilyen szakmai jogorvoslati lehetőség nincs, csak az utólagos kártérítés, a pereskedés. Mindezt egy 
déli fekvésű luxusmedence miatt, meg a 230 milliós listaár miatt. Itt villog nekem a szomszéd a szlovák rend-
számú lapos sportautójával, közben meg nekem, komoly összegeket befizető tisztességes adófizetőnek, szinte 
semmilyen lehetőségem nincs. 
Ez azért is érdekes szerinte, mert Németországban egy passzív ház tönkretétele „lincseléssel” jár. Nálunk, ismer-
ve a gyenge jogi környezetet, a vállalkozó jól ki tudja használni a lehetőségeket. Elítéljük, ha valaki szemetel, de 
ha egy diplomás sokkal nagyobb környezeti károkat okoz, az nem érdekes. Pedig a csapból is ez folyik, fenn-
tartható épület, ökológiai lábnyom, EU-s irányelvek és az egyetemen is ezt tanítják, közben meg megengednek 
ilyet szakmailag, ezzel nem tudok egyetérteni”, fejezte be a történetet a panaszos.
Az érintett szomszéd képviselője levélben válaszolt megkeresésünkre. Válaszának lényege, hogy ügyfele már a 
tavaly tavaszi első szomszédi jelzésre haladéktalanul reagált, ami szerint „telkét a számára legkedvezőbb és mások 
érdekeit a szükségesnél nem korlátozóbb módon kívánja kialakítani”. Betartotta az országos településrendezési 
és építési követelményekről kiadott rendelet előírásait, tiszteletben tartotta a táj- és településvédelem koncepci-
óját és szellemiségét, figyelembe vette az OTÉK előírásai mellett Mogyoród építési szabályzatát és a szomszéd-
jog védelmét is. A jogi képviselő szerint egy lakóövezetben építkezőnek már a tervezés során számolni kell azzal, 
hogy az építésre kijelölt ingatlanokat előbb-utóbb beépítik, ami bizonyos fokú zavarását, korlátozását jelentheti 
a szomszédos ingatlanoknak. Álláspontja szerint a telek beépítését sérelmező ingatlantulajdonos a körülötte 
lévő szomszédos telkeknek a jogszabályoknak mindenben megfelelő beépítését tűrni köteles.
Hozzátette, ügyfele a jószomszédságra törekedett, ezért miután megvizsgáltatta az épületet tervező mérnökkel a 
szomszéd által jelzett problémát, és benapozottsági tervet készíttetett, állásfoglalást kért az Építésügyi Hatóságtól. 
Majd miután meggyőződött arról, hogy helyesen járt el, kizárólag méltányosságból és a szomszéddal való békekö-
tés érdekében az épület felső szintjét átterveztette, amivel a szomszéd kertjének benapozottságát javította.
„A szomszéd ingatlantulajdonos azonban nem kötött békét, eljárást indított az építésügyi hatóságnál. A hatóság 
az ügyet kivizsgálta és határozatban utasította el az építkezés ellen bejelentett panaszokat, arra hivatkozva, hogy 
az épület minden szempontból megfelel a hatályos építésügyi szabályoknak”, mondta a jogi képviselő, hozzáté-
ve, ha bíróságra kerül az ügy, akkor a bíróság dönt majd, kinek is van igaza.
Mivel a képviselő ragaszkodott álláspontjuk teljes terjedelemben történő közreadásához, ezért levelét a NET-en 
teljes egészében közzétette. Egy független építési jogi szakértő szerint ez az ügy is jól mutatja, hogy mennyire 
kilátástalan jelenleg a szomszédok helyzete. Mivel a hatóságok kivonultak a lakóházak építéséből, ezért a polgári 
jogi útra kényszerülnek az érintettek, ami utólagos és nem megfelelő megoldás, hiszen az épületek maradnak. 
Hozzátette, hogy a megelőzés az egyetlen megoldás, a hatékony fellépéssel rábírni arra az építtetőt, hogy változtasson 
az elképzelésén. Rá kellene arra „nevelni” az építtetőket, hogy figyeljenek a szomszédaikra, mert hosszútávon ők is 
veszítenek: egy mindkét félnek megfelelő ház után nem 
kell több tízmillió forint kártérítést fizetni.
Megkerestük a Magyar Építész Kamara elnökségét is, 
hogy tud-e segíteni - legalább etikai szinten -, ilyen 
esetekben a kamara az érintetteknek, hogy ne ping-
pongoznak vele a hatóságok, de egyelőre nem kaptunk 
választ. Ha megérkezik, beszámolunk róla.

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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rendőrségi hírek
reNdőrségi hírek, felhívások

A Gödöllő Rendőrkapitányság kérésére több friss témát is érintünk ebben a rovatban, 
segélyhívás: 112 vagy 107

Bilincsben 
2020. 02. 05., 09:53 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

A dunakeszi rendőrök elfogták a 37 éves közveszéllyel fenyegetőt - gyerekcsínynek szánta.
Három alkalommal fenyegetőzött egy gödi gyár felrobbantásával tavaly nyár óta egy 
akkor még ismeretlen férfi. 2019. június 14-én kora délután, 2020. január 13-án dél 
körül, valamint 2020. január 29-én nem sokkal 12 óra után egy SIM kártya nélküli 
mobiltelefonról kezdeményezett hívást a 112 központi segélyhívó számra.

A rendőrök az ilyenkor kötelező protokoll szerint a teljes épületet kiürítették, alkal-
manként 2000-2500 dolgozónak kellett ideiglenesen, az átvizsgálás időtartamára el-
hagyni az üzem területét. Az átvizsgálások során robbanóanyagot, vagy robbantásra 
alkalmas eszközt nem találtak, a fenyegetések utólag valótlannak bizonyultak.
A nyomozás mostanra hozott eredményt, a dunakeszi rendőrök 2020. február 4-én 
délelőtt a gyár területén elfogták az egyik építési alvállalkozónál dolgozó, 37 éves K. 
Róbertet. Az újszászi illetőségű férfi kihallgatásán beismerte és megbánta a terhére 

rótt bűncselekmények elkövetését, megfogalmazása szerint gyerekcsínynek szánta a hirtelen jött, „ész nélküli 
tárcsázást”. Ebédidőben félrevonult a többiektől és a segélyhívón fenyegető bejelentéseket tett.
K. Róberttel szemben a további eljárás a Dunakeszi Rendőrkapitányság folytatja le.

Lóháton a bajai tanyákon 
2020. 02. 05., sze - 08:47 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

A Bajai Rendőrkapitányság körzeti megbízott rendőrei a 
Készenléti Rendőrség állományának lovasaival, valamint 
a helyi közterület-felügyelőkkel és városőrökkel láttak el 
közös szolgálatot.
A tanyákon élő emberek szubjektív biztonságérzetének 
erősítése, a bűncselekmények megelőzése, valamint a 
jogsértések visszaszorítása érdekében a bajai rendőrök 
munkáját a múlt héten a Készenléti Rendőrség egysé-
gétől érkezett lovas rendőrök, valamint a közterület-fel-
ügyelet és a városőrség munkatársai segítették. A közös 
szolgálatellátás során a rendőrök ellenőrizték a külterüle-
ti részeken közlekedő járműveket, illetve beszélgettek az 

ott élőkkel, tájékozódtak észrevételeikről, problémáikról, hiszen a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésé-
ben sokat tehetnek a tanyákon élők is.
Előfordul, hogy a bűnelkövetők lakatlan, hosszabb ideig őrizetlenül hagyott ingatlanokba hatolnak be, ahol 
az otthagyott értéktárgyakat eltulajdonítják. Felhívjuk azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik ritkábban 
látogatják a külterületen lévő tanyájukat, hobbikertjüket vagy üdülőjüket, hogy ott ne hagyjanak őrizetlenül 
értékeket.
Az ilyen típusú bűncselekmények esetében rendkívül fontos a megelőzés!
Mindenekelőtt az ajtókat, ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni, itt természetesen a pinceablaktól a külső 
padlásajtóig, a szivattyú aknától a szerszámtárolóig mindent védeni kell, akadályozva ezzel az egyszerű beju-
tást. Az ajtókat biztonsági zárral célszerű ellátni, illetve az úgynevezett hangos- vagy néma riasztással üzemelő 
elektronikus védelmi berendezés is nagy segítség lehet. Ugyancsak ajánlatos rendszeresen látogatni a külterületi, 
ideiglenesen lakatlan házakat, és időről-időre meggyőződjenek azok sértetlenségéről.
Amennyiben mégis bűncselekmény sértettjeivé válnak, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az ismert segély-
hívó számok valamelyikén.
(Régebben a Sándor huszárok közül néhányan láttak el önkéntesen lovas mezőőri szolgálatot egy ideig Kukukhegyen! 
– a szerk!)

iskoLAi AgrEsszió i.
A PEDAgógUs ELLEN iráNyULó ErŐszAkos VisELkEDés

Nem titok, sajnos a híradásokban is egyre többet 
hallunk arról, hogy az erőszakos magatartások szá-
ma növekszik az iskolákban, különösen az általános 
iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban. A 
tanárok az előző éveknél agresszívabb tanulói visel-
kedésről számolnak be, ami a többi diákra és ma-
gára a tanárra is irányulhat, mind verbálisan, mind 
non-verbálisan, azaz tettlegességig fajulva. A peda-
gógusok tehetetlennek érzik magukat, féltik a saját 
és a többi diák testi épségét.
A pedagógusok a büntetőjogi védelem szem-
pontjából közfeladatot ellátó személynek mi-
nősülnek. Az ellenük elkövetett fizikai, vagy bár-

milyen más erőszak büntetési tétele megegyezik a hivatalos személy (pl.:rendőr) elleni bűncselekmények 
büntetési tételével. ingyenesen hívható segélyhívó számok: 104, 105, 107, 112

Testközelből a rendőrszakma – nyílt napok a rendészeti szakgimnáziumokban 
Február 6-án az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium, február 7-én a szegedi tanintézmény nyitotta meg  ka-
puit az érdeklődők előtt. A nyílt napok alkalmával a hivatás iránt érdeklődő fiatalok tájékoztatást kapnak a 
felvételi eljárás sajátosságairól és a képzési rendszerről, valamint betekintést nyerhetnek az egyes rendőri szervek 
munkájába, a kiképzés speciális szegmenseibe. A tanintézmények számos színes programmal várták a diákokat, 
akik a taktikai és alaki bemutatók megtekintése mellett információkat kaptak többek között az elméleti és erőn-
léti követelményekről, valamint részt vehettek fegyverzettechnikai bemutatón.
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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, rendelé-
se: H, Sz: 15.00 - 22.30
2.számú körzet: Dr. szilágyi Emese, 28/741-
887, rendelése: H: 7-13, (7.00-8.00 dentálhigié-
nia), K: 12-18, Sz: 7-13 (7.00-8.00 dentálhigié-
nia), Cs:12-18, P: 7-13 (7.00-8.00 dentalhigiénia)
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 Nonprofit kft.: 
Gödöllői út 17., honlap: www.monon.hu, e-ma-
il: 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
Csatorna hibabejelentés (0-24): 27/511-
511/irányítószám/1
Lakossági duguláselhárító: +36-70/201-3707
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
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

NÕNAPI ÜNNEPSÉGRENÕNAPI ÜNNEPSÉGRE

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház 
szeretettel meghívja 

a hölgyeket és kisérõiket

      2020. március 8.
vasárnap 16.00 órakor kezdõdõ

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

A belépés ingyenes!

VERÉB TAMÁS

közremûködik:

helyszín: a Szent László Általános Iskola - tornaterme
2146 Mogyoród, Iskola u. 5.

színész, musical és popénekes

 Minden megjelent 

hölgynek meglepetéssel 

kedveskedünk!

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.



tisztelettel meghívja Önt és családját

        szombat, 17.00 óra
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

és a Juhász Jácint Művelődési Ház

helyszín: Grosics Gyula Sportcsarnok  2146 Mogyoród, Iskola utca 5.

 és a Mogyoród Ifjú Reménysége Díj 

ünnepélyes átadására

Ünnepi beszédet mond: Trabalka Szilvia alpolgármester 

további közreműködők: 

 Mogyoródi Sándor Huszárok - Jakab Mihály Népdalkör 

Karikás Néptáncegyesület  Kékpántlika Néptánccsoport    

2020. március 14. 

az 1074es Mogyoródi Csata  

az 1848as Forradalom és Szabadságharc  

 alkalmából rendezett ünnepségre

és a Magyar Zászló és Címer Napja

A Pesti Zenés Színpad előadása: 
  „A forradalom hangjai” címmel

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


