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Mogyoród megjelent az idei, budapesti Utazás 
nemzetközi kiállításon, s többek között az 

Apátsági Pincenapot és borainkat reklámozták.
Részletesebb  beszámolónkat lásd a 14. oldalon

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja              iv. ÉvFolyaM 3. száM 2018. Március
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Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja, kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050

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

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.
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MEGHÍVÓ

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját

a Magyar Zászló és Címer Napja
az 1074-es Mogyoródi Csata

és az 1848-as Forradalom és Szabadságharc
emlékére rendezett ünnepi megemlékezésre

2018. március 14. Szerda 17.30
helyszín: Grosics Gyula Sportcsarnok

2146 Mogyoród, Gödöllõi út 17. (bejárat az Iskola utca felöl)

ünnepi beszédet mond: Paulovics Géza polgármester

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉGÉRT KITÜNTETÕ CÍMEK

közremûködõk: 
Buzogány Márta színmûvész, Fix-Stimm zenekar, Hornyák Gábor hagyományõrzõ huszár ezredes,

Jakab Mihály Népdalkör, Karikás Néptánccsoport, Mogyoródi Sándor-huszárok, Szent László
Általános Iskola, Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda, Önkormányzati Óvoda, Kékpántlika Táncegyüttes

ünnepélyes átadása

 KITÜNTETÕ CÍMET KAPNAK A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS
               KÖZÖSSÉGÉNEK TAGJAI: KURUCZ KATALIN, KURUCZNÉ TATÁR VERONIKA, 
    NAGYNÉ BODROGI ENIKÕ, NAGYNÉ MERL MÁRTA, SZÕNYI KATALIN, VEPERI LÁSZLÓNÉ

Mogyoród történetébe kieMelkedő beruházási 
időszakként vonulhat be a 2018-2019-es időszak

Már említettük, hogy az idén 
várhatóan elkezdődik a 130 
millió forintos költségvetésű 
Szent László Kilátó Kápolna 
felújítása és a hozzá kapcso-
lódó természetvédelmi tanös-
vény, pihenőhelyekkel, játszó-
terekkel, túraútvonallal, amely 
Mogyoród jelentős természeti 
értékeihez, épített örökségé-
hez és szakrális helyszíneihez, 
látványosságaihoz vezeti majd 
az idelátogatókat, amely végül 

egy leendő Szent László emléképületnél fejeződik be. 
Hamarosan elkezdődik a jelenlegi egészségház felújítása. 
Folyik az előkészítése az új, tervezett egészségház meg-
építésének, amely a jelenlegi Juhász Jácint Művelődési 
Ház helyére épül. Ezt követi majd az új művelődési ház 
megépítése. De nem maradnak el az útjavítások, útkar-
bantartások, közvilágítási fejlesztések sem.
Ennyi pénze persze nincs a községnek, de pályázatokon 
nyertünk komoly összegeket, s régi elve Paulovics Géza 
polgármesternek, aki motorja az eddig talán szunnyadó 
település fejlődési pályára állításának, hogy amire pályáz-
ni lehet és az hasznos számunkra, azt meg kell pályázni. 
Mégpedig azonnal, mert ki tudja, lesznek e még máskor 
is hasonló lehetőségek. A pályázatokon elnyert összeg 
ugyan sosem elegendő egy beruházáshoz, hozzá kell ten-
nünk jelentős önrészt is, de ha a falu pénzét, értékeit ezzel 
megduplázhatjuk, akkor azt nem szabad kihagyni.
De honnét vegyük az önrészhez szükséges milliókat? A 
település bevételeit, - amelyek elsősorban adóbevételek - 
java részt a működésre, fenntartási feladatokra kell fordí-
tani, az óvodákra, a Művelődési Házra, a Községházára, 
az iskolai konyha működtetésére, az azokban dolgozók 
bérére és járulékaira, az utak karbantartására, a közvilá-
gításra, a temetők üzemeltetésére, szociális ellátásokra, 
és számos más, kisebb nagyobb tervezhető és váratlanul 
felmerülő költségre. Ami állami támogatást az egyes kö-
telező feladatok ellátásához az államkincstártól leoszta-
nak (fejkvótának nevezi a köznyelv), az általában jóval 
kevesebb, mindössze a tényleges bekerülési költség 30-40 
%-át kapjuk, így az ebből hiányzó tetemes összegeket is 
az adókból kénytelen a község pótolni. 
A költségvetés két részből áll. Vannak a törvény szerint 
kötelező feladatai az önkormányzatnak, amit minden-
képpen el kell látni, függetlenül attól, hogy az arra 

a célra átadott állami támogatás azt csak kis részben 
fedezi. A másik nagy tételt a költségvetésben az úgy-
nevezett nem kötelező, azaz önként vállalt feladatok 
teszik ki. Ezeknél már van gond, mert bizony sok szép 
célt megfogalmaznak a képviselők, de vagy jut rá, vagy 
nem, ahogy a régi vicc is mondja: „Járni jár, csak nem 
jut!” Ezek mérlegelése előzi meg az éves költségvetés 
elkészítését minden évben.
A képviselő-testület tagjai bizottságokban vitatták, 
majd összevont bizottsági ülésen tárgyalták, végül két 
képviselő-testületi ülésen csiszolták véglegesre, mivel 
sokkal több az igény, mint a nyújtható lehetőség. Bár-
ha vonzó, kiépített, korszerű, a mai kor elvárásainak 
megfelelő ipari parkunk lenne! Akkor sokkal magasabb 
iparűzési adóbevételeink lennének, s nem a falu lakosa-
inak kellene a terhek jelentős részét viselni. Bár a nagy-
világban, pl. Amerikában kimondottan becsületbeli 
ügy, hogy ki-ki befizesse az adóját, mert attól érzi magát 
öntudatos állampolgárnak, s ezt látjuk Veresegyházon 
is, ahol Pásztor Béla polgármester álláspontja ugyan ez. 
Tenni is kell az asztalra, nem csak elvenni róla. 

Mogyoródon is efelé haladunk, de nem elegendők az 
adóbevételeink, ezért hitelfelvételre is szükség van. A 
mai magyar szabályok szerint önkormányzat csak a 
Kormány jóváhagyásával vehet föl hitelt, s eleve meg-
vizsgálják a település teherbíró képességét, nehogy 
valamelyik túlvállalja magát, és adósságcsapdába ke-
rüljön. Nem oly régen ezt is megtapasztalta az ország 
településeinek többsége. Az állam most azzal is segíti 
a települések indokolt fejlesztéseit, hogy hosszú távú 
hittelt és 1 % alatti kamatlehetőséget biztosítanak. 
Mogyoródnak is 10 évre elosztva kell törleszteni majd 
évente cirka 30-40 millió Ft-ot, ami elviselhető teher-
tétel. Ennek fejében pedig megépülhetnek a 20-25 éve 
áhított intézmények, a község szépülhet, fejlődhet. 

Mindez azonban csak szép álom lenne, ha a képvise-
lő-testület nem hozza meg a szükséges jogi lépéseket, 
ami most megtörtént. A képviselő-testület megalkot-
ta a 2018-as évre vonatkozó költségvetési rendeletét 
február 28-án. Igaz, elgondolkodtató tény, hogy a te-
lepülés fejlesztése témájában a már sokszor megismét-
lődött arányban szavazták meg ezt a költségvetést is. 
5 fő mondott IGEN-t erre az előre lépésre: Paulovics 
Géza, Hutter József, Kurfis László, Kapitány Attila és 
Varga A. Tamás. 
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képek a képviselő-testületi ülésekről

A Költségvetés elfogadása február utolsó napján történt, jóval a lapzártánk után, így részletes tartalmi elemeket, 
számokat csak a következő lapszámban tudunk közölni az elfogadott jegyzőkönyv szerint.

Alsó képünk az M3 új csomópontjá-
nak ősszel megkezdett kivitelezésének 
állapotát mutatja. Az autópálya fölött 
majdan átívelő híd pilléreiből ennyi 
már áll. Ez az 5 milliárd forintos álla-
mi beruházás hamarosan megkönnyíti a 
mogyoródiak közlekedését is.

Ezen a csomóponton át a kivitelezői 
munkálatok megkezdése óta az M3-ra, 
(Budapest felé) csak a munkaterületet 
elkerülő úton juthatunk föl.

A helyi FIDESZ szervezet 
megbízásából videóra veszik a 

január 31-i ülést

A költségvetésről szavaznak a képviselők: 5 IGEN

Hallgatóság a költségvetés tárgyalásakor

községi eseMénynaptár 2018-ra

(tervezet, mely bizonyos esetekben változhat)

MÁRCIUS 8. csütörtök 16.00  Nőnapi ünnepség – Csavar Színház- Dorottya című színház
MÁRCIUS 14. szerda 17.30  Emlékezés a mogyoródi csatára, az 1848-as Forradalom hőseire, és a Magyar
    Zászló és Címer Napjára. Ünnepi műsor a Grosics Gyula Sportcsarnokban - 
    Erzsébet Királyné Színház – Buzogány Márta „Magyaros”- zenés összeállítása
MÁRCIUS 22. csütörtök 10.00  A Víz Világnapja
MÁRCIUS 28. szerda 10.00 Húsvéti játszóház – tojásfestés, stb. 
ÁPRILIS 1-2.   Húsvét
ÁPRILIS 7. szombat 15.30 Tavaszi Hadjárat -  Hősök Ligete
ÁPRILIS 8.    Országgyűlési választás
ÁPRILIS 11. szerda 10.00-17.00 A Magyar Költészet Napja - közös szavalás - Maratoni Versmondó Nap
ÁPRILIS 23. hétfő 15.00  Aszfaltrajzverseny és virágültetés a Föld Napja alkalmából 
MÁJUS 5. szombat   Csavar Színház előadása :Gál Tamás/Petőfi S: A HELYSÉG KALAPÁCSA 
MÁJUS 13. vasárnap 15.00  Juhász Jácint 75. születésnapjára emlékezünk
MÁJUS 19-20-21.  Honismereti kirándulás Nyíregyháza és környékére
MÁJUS 20 -21.   Pünkösd 
MÁJUS 21. kedd 15.00   Gyertyagyújtás az Erőss Zsolt emlékére állított kopjafánál
MÁJUS 25. péntek   Gyermeknapi vidámság 
MÁJUS 26. szombat  Élő Rózsafüzér zarándoklat
JÚNIUS 3. vasárnap  Úr Napja
JÚNIUS 4. hétfő 17.30   Trianoni megemlékezés 
JÚNIUS 23. – július 1.    SZENT LÁSZLÓ HÉT
JÚNIUS 23. szombat 8.00  Sportnap – Egészségnap – Próbavezetés a Hungaroring Vezetéstechnikai 
    tanpályáján
JÚNIUS 24. vasárnap 13.00  A Szent László Íjász Egyesület bemutatója 
JÚNIUS 24. vasárnap 16.00  Folklór nap a Béke téren
JÚNIUS 25. hétfő   László-napi csobbanás az Aquarena medencéiben
JÚNIUS 26. kedd 9.00   Családi Szent László Túra
JÚNIUS 27. szerda 14.00-18.00  COOP Nap
JÚNIUS 28. csütörtök   Mesterségek Napja –kézműves foglalkozások
JÚNIUS 29. péntek 19.30  Pál Feri atya előadása – a Grosics Gyula Sportcsarnokban
JÚNIUS 30. szombat   Klastromhegyi Apátsági Pincenap – bográcsos főzőverseny a pincesoron
JÚLIUS 1. vasárnap. 10.00  Szent László Szentmise a Klastrom dombon 
JÚLIUS 1. vasárnap 11.20  Koszorúzás a Szent László szobornál - Kórustalálkozó
JÚLIUS 9. hétfő   Szabó Ferenc fotókiállítása- Pillanatképek- Formula1
JÚLIUS 23 – 27. 9.00-12.00  Kézműves Tábor 
SZEPTEMBER 7. péntek  Színházi előadás – Csonka Andrással /egyeztetés alatt/
SZEPTEMBER 20. csütörtök  Európai Autómentes Nap – Hungaroring - Miniring
SZEPTEMBER 27. csütörtök  Idősek Világnapja – Máté Péter est Mosonyi Ferenccel
SZEPTEMBER 30. vasárnap Szent Mihály napi BÚCSÚ
OKTÓBER 1. hétfő 17.00  A Zene Világnapja, meghívott vendég- Szántó Dóra és zenésztársa
OKTÓBER 6. szombat 15.00  Emlékezés az Aradi Vértanúkra
OKTÓBER 13. szombat 15.00  Szüreti mulatság
OKTÓBER 23. kedd 10.00  Emlékezés 1956 Hőseire, koszorúzás a Hősök Ligetében
NOVEMBER 13. kedd 10.00  A Magyar  Nyelv Napja – Prózaíró pályázat
NOVEMBER 23. péntek 14.00  Adventi koszorúkészítés
NOVEMBER 23. 17.00  Adventi kiállítás - megnyitó „Biblia, Szenteltvíztartó és Imakönyv”– címmel 
DECEMBER 6. szerda 10.00  Mikulás műsor 
DECEMBER 10-11.  Karácsonyi iparművészeti kiállítás
December 22. szombat  Mindenki Karácsonya
December 25-26.  Karácsony 
December 31.   Szilveszter
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tájékoztatás
Tisztelt Mogyoródi Lakosok! 

Már Önök előtt is ismert, hogy a „szemét” szállítást 2018. február 2. napjától az Észak - Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Tárulás keretén 
belül a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. látja el (Szolgáltató). A Szolgáltató jelezte, hogy nagyon sok a 
„potyautas” a rendszerben, aki nem rendelkezik szerződéssel. Az egyeztetések alapján 2018. március 
30. napjáig van lehetőség a szerződések pótlására. Ezen időszak után hatósági eljárás 
kezdeményezhető azzal szemben, aki a törvényileg kötelező közszolgáltatást „hivatalosan” nem veszi 
igénybe.  

Ezért kérünk mindenkit, hogy a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződés megkötéséről 
szíveskedjen gondoskodni. A szerződés letölthető a www.zoldhid.hu/nkft/hasznos/  

 letöltések / letölthető adatlapok / adatbejelentő lap BIGG – kerepesi körzet 2018. pdf. 

 

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei 
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
telefon: (06) 28 561 - 200 
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 
személyesen: Gödöllő, Dózsa György út 
69. VÜSZI Irodaház, hétfő: 7-19, 
csütörtök: 8-16 
 

 

 

Tisztelettel: 

Kigyósi Katalin 
műszaki, településüzemeltetési és beruházási irodavezető 
 

 

 

 

 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A Mogyoródon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó 

mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak

mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye:

Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

tel.: +36 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 

A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály

tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele! 2018. március 1–23.

 

 
 

Adatbejelentő lap 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez, átmeneti szüneteltetéséhez, hulladékgyűjtő edény igényhez és 

 60 literes gyűjtőedény jogszerű használatának igazoltatásához 
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: 

Közszolgáltatás kezdeti dátuma:                                    év                   hónap                    nap 
(Új ügyfél esetén) 

**Vevőazonosító:   

*Az ingatlan címe:……………………………………………………………………………...…................ 

*Az ingatlan jellege: családi ház           társasház           üdülő           egyéb:……..…………..………….. 

Társasház esetén a közös képviselő neve, címe:………………………………………..…………..…………….. 

AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK \ HASZNÁLÓJÁNAK ADATAI: 

*Név: …………………………………..………. Szül.név: …………….………………………………….. 

*Szül.hely, idő: ……………………………………….……. *Anyja neve:………..……….….……….…. 

*Levelezési cím:………………………………………………………........................................................... 

Telefon:……………………………..……..…..email.:……………………………..………………..…...… 

Az ingatlan használójának adatai (amennyiben az nem azonos a tulajdonossal): 

*Név: ……………………………………….….. Telefon, email.:…………………….…………..……….. 

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETRE VONATKOZÓ ADATOK 

*Saját gyűjtőedény:    60 l-es:…….db; 80 l-es:……db; 110-120 l-es:……db; 240 l-es:......db 
Használt csere edényt kizárólag abban az esetben tudunk biztosítani, ha a leadott edény jó állapotú, sérülésmentes, tiszta és 

gurulós! Csere:  

Igényelt használt gyűjtőedény: 60 l-es:….db; 80 l-es:…..db; 120 l-es:…..db; 240 l-es:.....db            
 

60 LITERES GYŰJTŐEDÉNY JOGSZERŰ HASZNÁLATÁNAK IGAZOLTATÁSA  

Önkormányzati igazolás 1 fős háztartás esetén 60 literes edény jogosultsághoz:    
 

        pecsét / dátum / aláírás 

A 60 literes gyűjtőedény engedélyezését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. § (1) bek. b) pontja alapján az a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó (az ingatlanban más személy nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet időlegesen sem) kérheti ezen 

edényzet használatának engedélyezését.  

Kérjük, hogy a helyi önkormányzatnál a Jegyző lássa el pecséttel, dátummal és aláírással!  
 

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE 
Szolgáltatás szüneteltetésének feltételei: min. 30 naptól max. 1 évig terjedhet. Mindig tárgyévre vonatkozóan előre, 
írásban kell igényelni 2 db közüzemi számlamásolat csatolásával (villany és vízszámla), melyet a kitöltött 
adatbejelentő mellékleteként részünkre beküldeni szíveskedjék. 
A szolgáltatás szüneteltetési kérelmet minden évben megújítani szükséges, visszamenőleges szüneteltetésre nincs 
lehetőség! 

 
Szüneteltetés ideje:                                  év                 hó                  nap –tól                  hó                 nap-ig 

Dátum: 

aláírás 
A*-gal  jelölt adatok kitöltése kötelező! A **-gal jelölt részeket új ügyfélnek nem kell kitölteni! 
Az adatszolgáltató tudomásul veszi, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során valótlan 
és/vagy elmulasztott adatszolgáltatást tapasztal, a közszolgáltatás kezdetéig visszamenőleg igényelheti a meg nem fizetett hulladékszállítási díj 
egyösszegű befizetését. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatlapon közölt személyes adatokat a helyi önkormányzati 
rendelettel a hatályos hulladékról szóló törvényben foglaltakkal és a hatályos adatvédelmi szabályokkal összhangban kezeli!  
Ingatlanvásárlás esetén kérjük az adásvételi szerződés és bírtokbaadási jegyzőkönyv másolatát a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. részére elküldeni!  
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hutter Magdolna igazgató asszony

Mint arról már hírt adtunk, a Szent László Általános Iskola korábbi vezetője, Nagyné Wagner Andrea 
intézményvezetői megbízatása tavaly nyáron lejárt. Az új pályázaton igazgató asszony nem indult, 
a 2017/18-as tanévtől tanítóként folytatja a munkáját az intézményben. Mivel a kiírt pályázat nem 
volt sikeres, így az EMMI Dunakeszi Tankerületi Központja átmeneti időre Hutter Magdolna igaz-
gatóhelyettest bízta meg az iskola vezetésével, s ezzel egyidőben új pályázatot írt ki. Munkatársai és a 
szülők bíztatására Hutter Magdolna megpályázta a vezetői munkakört, s január 29-étől 5 évre szóló 
intézményvezetői kinevezést kapott. Az átmeneti időszakban az iskola a megszokott magas színvo-
nalon működött, de az interjúval megvártuk igazgató asszony kinevezését. Így jött el az idő, hogy 
bemutassuk az új vezetőt és az intézményben folyó pedagógiai munkát. 

Hutter Magdolna tanítói képesítéssel és ének-nép-
művelés szakirányú végzettséggel kezdte pályafutását 
1980-ban, Szilasligeten. 1988 óta Mogyoródon tanít. 
Rövidesen német szakos tanítói diplomát is szerzett. 
Az első osztályát a harmadik évfolyamtól egészen a 
ballagásig vihette, így a hosszú idő alatt rendkívül szo-
ros kötődés alakult ki közöttük.
2011-ben Nagyné Wagner Andrea igazgató asszony 
felkérte helyettesnek. Hogy munkáját magasabb szin-
ten el tudja látni, előbb tanügy-igazgatási szakértői, 
majd tankerületi igazgatói képesítést is szerzett. 
2018-tól kinevezett igazgatóként folytatja az intéz-
mény irányítását. Munkáját két igazgatóhelyettes: 
Gulácsi Judit és Nagy Éva Valéria segíti.
Vezetőként legfőbb célkitűzése, hogy az iskolában a 
magas tanulmányi színvonal megtartása mellett barát-
ságos, családias légkörben folyjék a tanítás. Minden 
helyi gyermeket fölvesznek az iskolába, de minden-
kinek el kell fogadni az iskolai viselkedési szabályo-
kat, amelybe beletartozik a többi gyerek és a felnőttek 
tisztelete, megbecsülése. További cél, hogy a gyerekek 
kötődjenek szülőfalujukhoz, vegyenek részt a község 
életében, kulturális programjain. 
Az igazgató asszony szeretné folytatni a szülőkkel ki-
alakult példamutatóan szoros együttműködést, akiktől 
pedagógia munkájukhoz is sok segítséget kapnak. Jó 
az iskola kapcsolata a község intézményeivel, továbbá 
a fenntartóval, a Dunakeszi Tankerülettel. Bátran for-
dulhatnak Eich László tankerületi igazgató úrhoz és 
munkatársaihoz akár szakmai, akár egyéb kérdéssel. A 
Tankerület jóvoltából tavaly nyáron 7 millió forintot 
fordíthattak az épület felújítására. Többek közt a teljes 
világítási rendszert megújították, amely egészséges fényt 
biztosít, és energiatakarékosan működik. További fej-
lesztések, modernizálások várhatók a közeljövőben is. 
Megkezdődött a tantermek számítógépekkel és kivetí-
tőkkel történő felszerelése. Hamarosan tanulói table-
teket is biztosít a Tankerület. 
Bár az iskola jogilag már nem tartozik az Önkormány-
zathoz, továbbra is fenntartják a jó kapcsolatot Mo-
gyoród Nagyközség Önkormányzatával és a települé-
süzemeltető Kft-vel is. A Polgármester úr biztosította 
az iskolát arról, hogy a lehetőségekhez képest minden 
segítséget megad továbbra is nekik.

Az intézményvezető asszony a tanulmányi munkával 
kapcsolatban elmondta, hogy az eredményeik alap-
vetően jók; a különböző felmérések szerint rendre 
az országos átlag fölött teljesítenek a diákjaik. Ehhez 
hozzájárul többek között a magyar és a matematika 
csoportbontásban, valamint az idegen nyelv emelt 
szinten történő oktatása. Az angol és a német nyelvet 
már az első osztálytól tanulják a gyerekek, nyolcadik 
osztályban Junior-, illetve házi nyelvvizsgát tesznek 
belőle. Jól teljesít az iskola a tanulmányi- és a sport-
versenyeken, ahol számos kiemelkedő díjat nyernek a 
tanítványaik. Különösen magas szintet, országos baj-
noki címet, nemzetközi eredményeket érnek el a bir-
kózók, a taekwondosok, a labdarúgók, kézilabdázók, 
de akadt szinkronúszó és lábtengó bajnokcsapat is a 
tanítványok közt. 
Fontosnak tartják a hagyományok megtartását, a mo-
gyoródi népszokások ismeretét, a néptánc és a népi 
ének népszerűsítését, amelyet a Kaláris és a Kékpántli-
ka csoportok jelenítenek meg a község rendezvényein. 
Zenetanulásra is van lehetőség délutánonként az isko-
lában, a veresegyházi zeneiskola által.
Igazgató asszony büszkén említette, hogy a középisko-
lai továbbtanulás terén is sikeresek a diákjaik. Elismert 
gimnáziumokba is rendszeresen bejutnak, például a 
Radnótiba, a Szent Lászlóba, a Török Ignácba, a Pre-
montreibe, a Szerb Antalba, a budapesti Madáchba, a 
Könyvesbe, stb. Volt tanítványaik közül többen neves 
magyar egyetemeken, sőt Cambridge-ben, Dublin-
ban, Londonban végzik tanulmányikat. Nagy szó ez 
egy kis falu iskolája esetében!
Bár korunk problémái ebbe az iskolába is begyűrűz-
nek, továbbképzésekkel, esetmegbeszélésekkel, új 
módszerek bevezetésével, szükség esetén a társintéz-
mények bevonásával igyekeznek ezekre megoldást 
találni. Újdonság a szeptembertől bevezetett Boldog 
Iskola program, amely a gyerekek pozitív életszemlé-
letét, egymás elfogadását erősíti. 
A barátságos és kiegyensúlyozott légkör a tanárok és a 
diákok közt abban is megmutatkozik, hogy az igazga-
tói irodában folyt interjú közben is lazán, félelem nél-
kül bejöttek (kopogás után) a szünetben a gyerekek, 
ügyes-bajos dolgaikat intézni, valamit megkérdezni. 

Windhager
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hogyan válasszunk gyerMekünknek iskolát?

Kedves Szülők!
Az iskolakezdés fontos fordulópont a gyermek és a csa-
lád életében egyaránt. Meg kell hozni a döntést „Hova 
is járjon iskolába a gyerek?” Mindenki szeretne jól dön-
teni, hiszen ezzel a döntésünkkel elindítjuk a gyerme-
künket egy úton, amely reményeink szerint jó irányba 
vezet. Azt, hogy ez az út mennyire lesz nehéz, meny-
nyire szól majd csak a tanulásról, az állandó küzdelem-
ről, vagy esetleg mindamellett, hogy néha rögös, mégis 
szórakoztató, élvezhető lesz, nagyban befolyásolja, hogy 
milyen iskolát választunk. Ezért is olyan nehéz a döntés!
Persze nagyon sok szempont létezik. Bizonyára sokan 
utána néznek az iskolák eredményeinek: kompeten-
ciatesztek, továbbtanulási arányok, tanulmányi ver-
senyek, iskolák országos rangsora. Másoknak nagyon 
fontos az iskola pedagógiai programja, a nevelési el-
vek, vagy éppen az, hogy milyen szakköröket, sport-
foglalkozásokat kínál. Különbözőek vagyunk, min-
denki mást tart fontosnak. Mindamellett, hogy a fenti 
szempontok egyike miatt sincsen okunk szégyenkez-
ni, hiszen az iskolánk tanulói évek óta az országos át-
lag fölött teljesítenek a kompetenciateszteken, kiváló-
an képzett, tapasztalt pedagógusok készítik fel őket a 
középiskolára, számtalan tanórán kívüli programlehe-
tőségből választhatnak, a legfontosabbnak mégis azt 
tartjuk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolá-
ban. Ez csak akkor lehetséges, ha családias a légkör, ha 
a gyermek otthon érzi magát az iskolában és a magáé-
nak érzi azt, ha a közösség tagjaként érzi a támogatást 
és a segítő szándékot minden oldalról, ha jó a hangu-
lat és a közös célok összekovácsolják a társaságot. 
Büszkén mondhatom, hogy ebben igazán jók vagyunk! 
Példaértékű az a támogatás, amit a Szülői Munkakö-
zösség kap minden irányból: Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata rendszeresen térítésmentesen bocsát-
ja rendelkezésünkre a különböző rendezvényeinkhez 
szükséges helyszíneket, legyen szó a kis tornateremről, 
vagy akár a nagy sportcsarnokról. Minden kezdemé-
nyezésünket készséggel támogatják, részt vesznek a 
helyszínek előkészítésében, a szervezésben és nem utol-
só sorban anyagi hozzájárulással is igyekeznek segíteni.
A szülőkre is mindig számíthatunk. Minden rendezvé-
nyünkön közreműködnek, segítenek a szervezésben, a 
lebonyolításban. Díszítenek, lufit fújnak, padokat hor-
danak, kiszolgálnak a büfében vagy egyszerűen csak 
figyelnek a gyerekekre, buzdítják őket a vetélkedőkön. 
Ha szükség van rá, az anyukák sütit sütnek, az apukák 
bejönnek akár hétvégén is fúrni, faragni. Tavaly nyá-
ron a Föld Napja alkalmából együtt szépítettük az ud-
vart, virágot ültettünk, padokat csiszoltunk, festettünk. 
A munkán kívül sokan anyagiakkal is hozzájárulnak az 
iskola szépítéséhez: szülői felajánlásból volt, hogy egy 
teljes osztályterem újult meg, az új udvari padokat is 
részben szülői támogatásból sikerült beszerezni, nem-

rég pedig a lépcsők dekorációja is így valósult meg. A 
következő nagyobb tervünk egy játszótér kialakítása a 
hátsó udvaron. Ezzel kapcsolatban is több szülő jelezte 
már, hogy számíthatunk a támogatására.
A tanári kar részéről is sok segítséget kapunk. Legyen 
szó a farsangi díszek elkészítéséről, szervezésről vagy 
akár az arcfestés lebonyolításáról, mindenben nagyon 
segítőkészek. A községi rendezvényeken képviselik 
iskolánkat, készséggel tájékoztatnak, mesélnek, igye-
keznek kedvet csinálni a gyerekeknek az iskolához. Az 
iskola vezetése pedig rugalmas hozzáállásával nagyban 
hozzájárul rendezvényeink sikeréhez.
A helyi sportegyesületek is szerves részei az iskola életé-
nek. Mindamellett, hogy számos sportolási lehetőséget 
biztosítanak az iskolán belül, illetve azon kívül, igye-
keznek hozzájárulni az iskolai környezet szépítéséhez is. 
A Mogyoród Községi Sportkör jóvoltából reményeink 
szerint nemsokára megszépül az iskola udvara és a je-
lenlegi betonos pálya mellett egy időjárásálló borítással 
rendelkező kisméretű sportpálya készül, a szünetben 
focizó fiúk nagy örömére. De nem csak azok segítik a 
mogyoródi iskola fejlődését, akiknek közvetlen kapcso-
lata van az intézménnyel. Rengeteg támogatást kapunk 
a helyi vállalkozásoktól, mind anyagi jellegűeket, mind 
pedig tárgyi felajánlásokat pl. tombolanyereménynek.
Sokáig lehetne még sorolni mindazokat, akiknek szívügye 
a mi iskolánk jobbá, szebbé tétele. Számunkra mindez 
azt jelenti, hogy az intézmény fontos szerepet játszik a 
mogyoródi közösség életében. Annak a közösségnek, 
amelynek részei önök és az önök gyermekei, és amelynek 
még inkább a részévé válnak azzal, ha ide járnak iskolába. 
Mogyoródra nem csak a lakhelyükként fognak tekinteni, 
hanem ide kötik majd őket barátságok, rengeteg közös 
élmény, fontos közösségi események, együtt átélt pillana-
tok. Az otthont, a biztonságot, a gyökereket jelenti majd 
számukra nem csak az a pár négyzetméter, amin a család 
él, hanem az egész falu, a mogyoródi közösség. Hisszük, 
hogy egész életre szóló ajándék, ha a gyerekeket ugyan-
azok veszik körül falakon belül, mint kívül. Ez a kötődés 
csak akkor alakul ki, ha itt nőnek fel, ide járnak iskolába. 
Ez a kötődés meghatározza gyermekkorukat, identitá-
sukat és biztos alapja lesz személyiségfejlődésüknek. Ezt 
adja Mogyoród, ezt adja a mi iskolánk.

Szülői Munkaközösség

óvodai beiratás az önkorMányzati óvodába a 2018-2019. 
nevelési évre

Az óvodai jelentkezés helye és ideje: 
Pillangós Óvoda 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8.
2018. 04. 20. 8-16 óráig
2018. 04. 21. 8-16 óráig
Az óvodai jelentkezés módja: 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően a beiratkozás az intéz-
ményvezető által kijelölt helyiségben és személyek közre-
működésével történik, ahol a szülőnek be kell mutatnia:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek érvényes személyazonosítására alkalmas 
igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útle-
vél), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát;
• a szülői felügyeleti joggal rendelkező egyik szülő 
(gondviselő) érvényes személyazonosítására alkalmas 
igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél, 
kártya formátumú vezetői engedély), továbbá a szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
• gyermek TAJ kártyáját;
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot 
(ha rendelkezésre áll)
• elvált vagy külön élő szülők esetében, a gyermek el-
helyezését igazoló bírósági végzés, gyámhatósági meg-
állapodásról készült jegyzőkönyvet;
• nem magyar állampolgárság esetén a Magyarorszá-
gon tartózkodásra jogosultság  igazolása (pl. EGT - 
tartózkodási engedély; bevándorlási, letelepedési, tar-
tózkodási engedély), keresőtevékenység igazolása.
Az óvoda felvételi körzete: Mogyoród közigazgatási 
területe
Mogyoródi Pillangós Óvoda (Pillangós Óvoda és 
Gesztenyés Tagóvoda) heti és éves nyitva tartása: 
a) heti nyitvatartási ideje:
Hétfőtől péntekig – a központilag elrendelt munka-
rend kivételével – 6:00-tól 17:30-ig;
b) 2018. július 23. és 2018. augusztus 03. közötti idő-
szakban teljes egészében zárva tart,
c) összevont csoportban fogadja a gyermekeket:
ci) a Pillangós Óvoda: 2018. július 09. - 2018. július 
22. között, 
cii) a Gesztenyés Tagóvoda: 2018. augusztus 06. - 
2018. augusztus 17. között.
A nyár egyéb időszakában a székhelyi és tagóvoda is a lét-
számok arányában szervezi a csoportokat épületen belül.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Köznev.tv) 8. § (1)-(2) bekezdésének 
2015. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezései 
az alábbiak:
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel-

vételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán 
fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.
Az óvoda alapító okirata szerint szakmai alaptevé-
kenységként ellátja a többi gyermekkel együtt nevel-
hető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését, oktatását.
Az óvodai beíratás nem teljesítése esetén fennálló 
jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 
2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. 
pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvéte-
li kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A 
Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illet-
ve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott intézményve-
zetői döntés közlésének határnapja: 2018. május 21. 
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37. § - 38. 
§-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvé-
teli, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hi-
ányában a tudomására jutásától számított tizenöt na-
pon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A 
fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással 
benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást Dr. 
Csikós Gellértné óvodavezető nyújt a 06-28/441-272 
és a 06-30/663-9813 telefonszámon.
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
8.§-a alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
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SZÍNHÁZI ELÕADÁS
A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház 

szeretettel meghívja 

NÕNAPI ÜNNEPSÉGRENÕNAPI ÜNNEPSÉGRE

a településünk hölgyeit és kisérõita településünk hölgyeit és kisérõit

2018. március 8-Án,2018. március 8-Án,
CSÜTÖRTÖKÖN 16.00 órakor tartandóCSÜTÖRTÖKÖN 16.00 órakor tartandó

Jácint Juhász cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

Szlovákiai Csavar Színház

DOROTTYA
Csokonai Vitéz Mihály

vagyis a dámák diadalma a fársángon

szereplõk: minden szerepben,

Mester László népzenész-hegedûmûvész
jelmez és bábtervezõ: Õry Katalin Rózália
rendezõ: Gál Tamás

vígeposz

mely különleges színházi élményt ad korosztálytól függetlenül.
Sajátos feldolgozása a vígeposznak,

Gál Tamás Dosky-díjas színmûvész

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

NÕNAPI

A belépés ingyenes!

a Víz Világnapja alkalmából rendezett programjára

A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

vár minden kedves érdeklõdõt

2018. március 22-én
 

A VÍZ

csütörtökön 10.00 órára

VILÁGNAPJA

MEGHÍVÓ

cím:2146 Mogyoród, Fóti út 18.                 : Jácint Juhász              tel.:06-28-440-730      .

https://sites.google.com/site/juhaszjacintmuvhazkonyvtar

        
                              Mogyoródi Sándor Huszárok és Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete 

 
 

2018. április 7-én szombaton 15.30-kor
Mogyoródon halad keresztül

mely méltó emléket állít

a 170 évvel ezelõtti eseményeknek.

megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tart a Hõsök Ligetében.

XXX. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT
a

               A Mogyoródi Sándor Huszárok
 és Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete

Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket!

Szeretettel meghívjuk

a
Magyar Költészet Napja 

 alkalmából rendezett

Maratoni Versmondó Napra

2018. április 11-én, szerdán
10.00 órától - 17.00 óráig

a Juhász Jácint Mûvelõdési Házba

2146 Mogyoród, Fóti út 18.

Tel: 06-28-440-730

JácintJuhász

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védő-
nő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek kibon-
takoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek 
hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába 
járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti 
abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgál-
tatást nyújtó személy rendelkezik a 3. melléklet-ben 
az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt 
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi 
az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt 
köve-telményeket. A gyermek 5. életévének betöltése 
után azonban a kötelező óvodai nevelés csak óvodában 
telje-síthető, családi napköziben nem!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köz-nevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§-a kimond-
ja, hogy a jegy-ző figyelemmel kíséri az óvodai neve-
lési kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy 

hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó 
foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget 
kötelességének. A szülő - a családi napköziben vagy a 
bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, kivételével 
- az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települé-
si önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közle-
ményben vagy hirdetményben meghatározott időpont-
ban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogvi-
szonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvoda-
kötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai neve-
lés-ben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő 
időpontjáig nyújtja be kérelmét (minden évben is-
mételten) a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a 
kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormány-
zati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, 
akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja 
be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.
 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője 
az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kér-
heti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmen-tést, ha a gyermek családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól fel-
men-tett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti 
a gyermek óvodai felvételét.

Hirdetés
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közélet
Xiii. egyházi és világi borok versenye

Ebben az évben a XIII. Egyházi és Világi Borok Versenyét ismét Mogyoród rendezi. 
A Borversenyre történő benevezés határideje 2018. április 26. A borverseny ered-
ményhirdetését június 30-án, Mogyoródon, a Szent László Hét keretében, a Klast-

romhegyi Apátsági Pincenapon a „A kenyér, a kultúra és a bor ünnepe” című rendezvényen 
történik, a Pincesoron.

FELHÍVÁS!
2018-ban tizenharmadik alkalommal rendezi meg a 
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 
(GKRTE) az Egyházi és Világi Borok Versenyét. Az 
idei évben Mogyoród nagyközség ad helyet e nemes 
versengésnek. 
Tisztelettel várjuk mindazon borászatok, borokat ké-
szítő bortermelők jelentkezését, akik hagyománya-
ikban követik az egyházi liturgiához használt borok 
készítését, egyházi borászatokat, mindazon borter-
melőket, akik pincészetük és boraik elnevezésében 
egyházi személyiségek, szentek nevét vették fel. Ter-
mészetesen minden egyéb, a szőlő-bor vertikumban 
gazdálkodó borászat jelentkezését szívesen fogadjuk.

Nevezni lehet: fehér-, rozé-, siller-, és vörösborokkal.
A versenyen résztvevő borokat szakmai zsűri bírálja el. 
A legjobbnak értékelt (fehér-, rozé-, vörös-, tokaji bo-
rok) 4 db. minta elnyeri a BASF - CHAMPION címet.
Nevezési határidő: 2018. április 16.
A borversenyre jelentkezni, nevezni lehet Mogyoród tele-
pülés honlapjáról vagy Erdész Ferenc hegybíró facebook 
oldaláról letölthető - nevezési lap kitöltésével, melyet 
emailben az erdeszf@gmail.com vagy levélben: Mogyo-
ródi HK. 2146 Mogyoród Pf: 85. címre kell eljuttatni. 
A nevezési díj: 2000 Ft/borminta 
A nevezési díj befizetése történhet átutalással a Mogyo-
ród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 66000059-
11092571-00000000 sz. számlaszámára (A megjegy-
zés rovatban jelezzék, hogy a borverseny nevezési díját 
küldik), illetve rózsaszín postai csekken, valamint Mo-
gyoródon - készpénzben. (A számlát a díjak beérkezé-
sét követően állítjuk ki
A Befizetés határideje ugyancsak 2018. április 16.

A borminták leadhatók 2018. április 16-án, 17én, 
és 18-án, minden nap 9-15 óra között a következő 
helyszíneken:
• Aranyhegyi Pinceszövetkezet Ceglédbercel, Cserő 
major (T: 06/53 378-840)
• Badacsony, NAIK. SzBKI. Badacsonytomaj, Római 
u. 181. (T:06/87 532-200) 
• Lessko & Lesko Bt. Mád, Batthyány u. 29. (T: 
06/20 376-6944) 
• Mátrai HT. Gyöngyössolymos, Szabadság u. 118. 
(T: 06/37 500-663) 
• Mogyoród Kovács Pince előzetes egyeztetés szerint 
(T: 06/20 934-5412) 
• Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége Győrújbarát, 

Liszt F. u. 9. (T:06/30 756-8789)
• Szekszárdi HT. Szekszárd, Táncsics u. 3. (T: 06/74 
410-339)
• Villányi Hegyközség, Villány, Baross G. u. 13. (T: 
06/70 409-5979)

A Minta mennyisége: 
3 db 0,75 literes palack/fajtánként
A palackon kérjük feltüntetni:
• a termelő nevét, címét, telefonszámát
• a bor fajtáját, évjáratát, termelőhelyét
• a bor cukortartalom szerinti besorolását

A borversennyel kapcsolatos további tájékoztatás kér-
hető Erdész Ferenc hegybírótól (T: 06/20 347-2223), 
erdeszf@gmail.com), valamint bárki tájékozódhat 
a következő weboldalakon: http://www.gkrte.hu/, 
http://www.mogyorod.hu/, www.facebook.com/fe-
renc.erdesz.3

bornap – borverseny – turisztika

Február 15-én, Domonyvölgyben, a Malackert ven-
déglőben tartotta soron következő szakmai napját a 
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 
(GKRTE). Az egyesület elnöke, Perna Pál ismertette 
az előttünk álló komolyabb eseményeket, melyek kö-
zül kiemelkedik a 2018-as UTAZÁS nemzetközi kiál-
lítás a Hungexpo vásárváros területén, valamint a XIII. 
Egyházi és Világi Borok Versenye. Mogyoród mindkét 
rendezvény esetében kiemelten érdekelt, mivel önálló 
standdal vett részt településünk az Utazás kiállításon a 
GKRTE szomszédságában, továbbá az említett borver-
senynek éppen Mogyoród ad otthont, s amelynek záró 
eseménye, a borverseny eredményhirdetése és díjátadá-
sa a Szent László Hét csúcspontján, a Klastromhegyi 
Apátsági Pincenapon történik a Pincesoron.

Ez utóbbiról bővebb tájékozató előadás megtartására fel 
is kérték Zachár Zsoltot, a Mogyoródi Turisztikai Kft 
ügyvezetőjét, aki ismertette a rendezvény beágyazódását 
a XXIV. Szent László Hetünkbe, s büszkén említette, 
hogy Mogyoród az egyetlen település, amely már má-
sodszor lehet házigazdája ennek a komoly rangot kiví-
vott, nemzetközi borversenynek. Megemlítette, hogy 
kapcsolódóan lesz borszentelés, borlovagrendek ünne-
pélyes felvonulása, s jelen lesznek testvértelepüléseink 
küldöttségei Erdélyből és Olaszországból, s számítunk 
rá, hogy a Santa Lucia di Piave környéki borászok is 
beneveznek helyi boraikkal. 
Ügyvezető úr egyúttal ismertette, hogy milyen turisz-
tikai fejlesztést hajt végre Mogyoród a Pilisi Parkerdő-
vel történő együttműködésben a Szent László Kilátó 
Kápolna felújítása és Mogyoród természeti és egyéb 
értékeinek bemutatására alkalmas túraútvonal és kap-
csolódó létesítményei kiépítésével. 

Az utóbbi években Mogyoród részt vett az UTAZÁS ki-
állításon a GKRTE tagszervezeteként, de az idei az első 
eset, hogy önálló standdal jelentünk meg. Azért történt 

ez a döntés, hogy az Egyházi és Világi Borok versenyére 
fel tudják hívni a nagyközönség, a borászok és a borked-
velők figyelmét, továbbá cél volt a Szent László Hét és 
ezen belül a Klastromhegyi Apátsági Pincenap, valamint 
Mogyoród egyéb vendégváró látványos eseményeinek 
bemutatása ezen a minden évben tömeges érdeklődést 
kiváltó 4 napon keresztül tartó rendezvényen.
Már a kiállítás első napján több érdeklődő vette körül 
a mogyoródi standot és kiderült, hogy milyen sokan 
ismerik és szeretik a Kilátó-Kápolnát, mint kirándulá-
si célpontot. Egyöntetűen kifejezték örömüket, meg-
tudva, hogy még az idén elkezdődik az épület rendbe 
tétele, amely most bizony lehangoló állapotban van. 
Kiderült, hogy Mogyoród neve hallatán a magyar em-
bereknek nem csak a Hungaroring jut az eszükbe, de 
sokan ismerik a Kilátó Kápolnát és a Faluházat is.

Érdekesség, hogy dr. Szilágyi Zsolt benevezett a Kis-
küküllő Menti Szőlészeti Társaság és a Kisküküllő 
Borlovagrend közös szervezésében kiírt 22. Nem-
zetközi Borversenyre, mely Erdélyben, Balavásáron, 
2018. február 28 – március 3. között zajlott. Ered-
ményről még nem kaptunk tájékoztatást.

Windhager

(Fényképeink a reggeli órákban készültek, amikor még 
alig volt látogat!ó)

Mogyoródi és GKRTE kiállítóhely

Még kínai érdeklődő is akadt

Az érdeklődőket Zachárné Kertész Eszter látja el 
szóróanyaggal és tudnivalókkal
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kultúrházak éjjel- nappal

Február 2. és 4. között zajlott a „Kultúrházak éj-
jel-nappal” programsorozat, melynek keretében a 
művelődési házak országszerte több száz helyszínen, 
több mint ezer programmal várták az érdeklődőket, s 
melynek a mogyoródi Juhász Jácint Művelődési Ház 
is hosszú évek óta résztvevője.
A kultúrházak természetesen csupán keretet, lehető-
séget adnak annak ahhoz, hogy az emberek egymással 
találkozzanak, és ott mint közösség jól érezzék magu-
kat. Ahhoz azonban, hogy ez valóban megvalósulhas-
son, sok-sok meggyőző harcot kell vívni nap, mint 
nap a kultúra képviselőinek. Ha sikerül elérniük, hogy 
az emberek eljussanak a kultúrát nyújtó helyszínre, 
akkor már minden működik.
Ez a háromnapos rendezvénysorozat remek példája 
annak, hogy milyen értékek, milyen kincsek vannak a 
birtokunkban a közvetlen környezetünkben. Felhívja a 
figyelmet a művelődési házak mindennapi életünkben 
betöltött, közösséget kovácsol szerepének jelentőségére 
is. Az ember érzi, hogy jó ott lenni, jó részt venni egy-
egy kézműves, vagy más foglalkozáson, ünnepi megem-
lékezéseken, vagy csak egyszerűen betérni a könyvtárba 
egy csendes olvasásra. De épp járulnak hozzá a kellemes 
közérzethez a közös színházi-, vagy zenés rendezvények.
Minek örülhettünk ez alatt a három napja alatt? Elsőként 
a Mesemondó Napnak, melyen több mint nyolcvan kis-
gyermek vett részt. Képviseltették magukat az Egyházi 
óvodások, a Pillangós óvodások és a Gesztenyés tagóvo-
da apróságai is. Az óvó néniknek sikerült szebbnél szebb 
meséket betanítani a kicsiknek, amit csoportosan vagy 
egyénileg adtak elő, nagyon lelkesen és ügyesen. Mivel a 
Maci Nap is február 2-án van, sok olyan mesét is hallhat-
tunk, melynek főszereplői a medvék voltak. 
Február 3-án, szombaton tartották a Farsangi mulatt-
ságot. A jó hangulatú táncos-zenés vidám délutánon 
sok-sok érdekes jelmezt csodálhattunk meg az anyukák 
ügyességének és leleményességének jóvoltából. Minden 
résztvevő jelmezét ajándékkal díjazták a szervezők, és az 
is fokozta a jó hangulatot, hogy a tombolát egy ver-
smondással vagy énekléssel lehetett „megváltani”. Így 
a tánc és jelmezverseny mellett ráadásként még a gye-

rekek előadását is megcsodálhattuk. Nagy sikernek ör-
vendett az arcfestés és a csillámtetoválás is. A hangulatot 
pedig ANDI-ZUMBA produkciói fokozták, melyeken 
kicsik és nagyok egyformán örömmel táncoltak. 

Befejezésül, február 4-én, egy különleges zenés ren-
dezvény zajlott „Koncert másképp” címmel. Szántó 
Dóra Viola és Borsfay Krisztina felejthetetlen előadá-
sát láthatták és hallhatták az érdeklődők. 
Az érdekességekben bővelkedő három nap alatt a Mű-
velődési Házba látogatóknak lehetőségük nyílt meg-
tekinteni a „Mogyoród – Szeretem ahol élek” című 
fotópályázati kiállítás anyagát, és Steiner Józsefné, 
Kölcsey Ferenc életét reprezentáló csodálatos képes-
lap- és bélyeg gyűjteményét bemutató tárlatát is. Illes-
se köszönet a szervezőket!

Speier Henrietta 

legszebb konyhakertek
Magyarország legszebb konyhakertjei Országos Program

Ha szétnézünk a környezetünkben máris láthatjuk, 
mennyire megváltozott nemcsak a vidék arculata, 
hanem a városok-falvak kertes házainak udvara, és a 
zártkertek világa is. Rengeteg a kopár udvar, felgazo-
sodott, műveletlen kert, és ha gondozott is egy udvar, 
az legtöbbször csak az örökzöldek, virágos ágyások 
ápolását és a fű nyírását jelenti. 
Mindenki büszke a saját kertjére, de eltűnőben van-
nak a régi, zöldséggel-gyümölccsel, minden jóval teli, 
gyönyörű konyhakertek! 

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere, a prog-
ram ötletgazdája úgy gondolta, hogy ezen változtatni 
kell. A 2013-ban indult, hiánypótló lehetőséget szép 
eredmények igazolják: 7 országból jelentkeztek kert-
művelők, akik közül 266 érdemelt ki Magyarország 
legszebb konyhakertje országos díjat, benevezések 534 
településről érkeztek, több mint 2000 önkéntes zsű-
ritag és 500 koordinátor közreműködésével történt 
a kertek szervezése, megtekintése, melyhez összesen 
több mint 2500 rendezvény szerveződött ország-szerte 
ennek a kezdeményezésnek köszönhetően.

Közel 10.000 új kertet alakítottak ki, kezdtek el mű-
velni, a benevezett résztvevők példája nyomán. Igen 
nagyszámú 20 év alatti fiatal kertjét tekintette meg a 

zsűri. A kezdeményezés híre 18,3 millió emberhez ju-
tott el a települési meghirdetések által.
2018-ban új jelentkezőkre is számítanak a szervezők. A 
különböző kategóriákban, akár a legkisebb kertekkel is 
lehet nevezni, sőt még teraszon nevelt növényekkel is.

További részletek és jelentkezés: http://www.aleg-
szebbkonyhakertek.hu/ 

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.
+36 28/441 002

jankovicsné@upcmail.hu

§

Hirdetés

Hirdetés

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

+36-30/22-177-23

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

+36-30/22-177-23
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nyugdíjas farsang

A Nyugdíjas Klub február 13-án, 
Húshagyó kedden tartotta farsangi 
mulatságát a Juhász Jácint Művelő-
dési Házban. A vidám hangulatot a 
Jakab Mihály Népdalkör tagjai és a 
Művelődési Házban működő felnőtt 
csoportok, a zumbások, jógások, se-
nior táncosok emelték jelenlétükkel. 
Farkas Gellért hangulatos zenével 
szolgált és elmondhatjuk, hogy az 
idősek találékonysága szinte határta-
lan volt a jelmezek terén.
Finom ételekben sem volt hiány, hisz 
a szorgos asszonykezek ízletes süte-
mények sokaságát és az elmaradha-
tatlan farsangi fánkot is elkészítették 
mindenki örömére. A vidám hangu-
latban jó volt látni a sok-sok önfeled-
ten táncoló és szórakozó „fiatalt”. Településünkön, ez a mulatság zárta a farsangi szezont, hiszen a rákövetkező 
napon, Hamvazó szerdával kezdetét vette a nagyböjti időszak. 

SH

figyeljünk jobban egészségünkre!

Minden hónap utolsó keddjén, 15.00 órától egészség-
megtartó előadást szervezünk a Művelődési Házban. 
Dr. Dér Péter gyógyszerész úr és az általa meghívott 
szakértők előadásában mindenkit érintő témákról 
hallhatunk, és a feltett kérdéseinkre szakszerű válaszo-
kat kaphatunk.

A februári előadáson „Beszéljünk az inkontinenciáról” 
Barabásné Fekete Ildikótól sok érdekes és hasznos is-
meretet szereztünk e témával kapcsolatban. Köszön-
jük a gyógyszerész úrnak és az előadónak!
Az elkövetkező előadásainkra szeretettel várunk min-
den érdeklődőt.

Herman Katalin

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!
Tel:  06-20-357-7079

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

kutyás bál

A Mogyoród KSK Kutyás Szakosztálya hívta táncba 
a mulatni vágyókat a farsangi időszakban, még febru-
ár 3-án. Bár az aznapra hirtelen barátságtalanná vált 
időjárás miatt lefagyott úttest és a kezdődő influenza 
járvány megtizedelte a zenére, táncra és a baráti társa-
ságra kiéhezett mogyoródiakat, azért mégis megtöltöt-
tük a Ring Fogadó nagytermét. Sajnos, még a Hangya 
Zenekar is hiányosan lépett föl, mert Pásztor Barnabás 
is a betegágyat nyomta (ezúton is gyors jobbulást kívá-
nunk neki!), A zenekar azonban most is tudta hogyan 
kell kicsalni a társaságot a „táncparkettre” – a tőlük 
megszokott, hamisítatlan „hangyás” hangulattal.
A szervezők, Szőcs Zoltán vezérletével bemelegítésül 
fiatal, de profi hip-hop táncosokat is hívtak Dunake-
sziről. A Flash and Dance csoport kitett magáért, 
szemmel láthatóan élvezettel mutatták be több részből 
álló műsorukat, sőt közülük többen velünk maradtak 
a fellépésük után is.

Szőcs Zoltán szakosztály elnök megnyitó beszédében 
emlékeztetett rá, hogy a Kutyás Szakosztály 22 éve lé-
tezik, köszönhetően az alapító Lesku Ferenc aranyko-
szorús kiképző mesternek, aki most is velünk volt és 
akadt, akit meg is táncoltatott. Örömünkre rajta kívül 
több más jeles személyiség is megtisztelte a társaságot, 
mint Kivágó Arnold világbajnok, Hutter József az 
Önkormányzat Oktatási Kulturális és Sport Bizottsá-
gának elnöke, Farkas Tamás a Mogyoród KSK elnöke. 
Kivágó Arnoldtól megtudtuk, hogy ez a kutyás sport 
az állóképesség és a következetes türelem gyakorlása 
mellett egy kimondottan szellemi sport, s ez nem csak 
a kutyára vonatkozik. 

A szervezőknek ezúttal is sikerült igen gazdag kíná-
latot biztosítani a tombolára. Nem is ment el senki a 
tombolahúzás előtt, pedig arra csak éjfél után került 
sor, s annak ellenére sem, hogy mogyoródi szokás sze-
rint az ilyen táncos mulatságokra sok szülő a gyerme-
keit is elhozza, hadd szokjanak bele a hagyományos 
mogyoródi vigasságokba.
Mindent összevetve, remekül szórakoztunk, köszönet 
érte a Kutyás Szakosztálynak.

Egyben köszönjük a rendezvény támogatóinak ön-
zetlen felajánlásait: a Tímár Vasker-nek, Rátesi Fe-
rencnek, a Csodák Világá-nak, a 3 Három Koma 
pálinka főzdének, a Szilágyi Pincészetnek, Ilosvai 
Jánosnak (Babicz Pince), Kamarás Györgynek, 
Csernák Károlynak, a Mázsa téri COOP ABC-nak, 
a Forrás Üzletház-nak, Takács Reni-nek, Paulo-
vics Gézának, Vladár Istvánnak, a Márti Téká-nak, 
Hutter Józsefnek.

Windhager Károly

Szőcs Zoltán

Kivágó Arnold és Lesku Ferenc

A gyerekek is remekül szórakoztak
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28 éves a kaMiker nyoMda

Anyacégünk a KAMIPRESS 1990-ben, február 
2-án alakult és ennek társcégeként alakítottuk a 
KAMIKER Kft-t 2000-ben. Először, mint kereske-
delmi cég foglalkozott gép és papírkereskedéssel, de 
igen hamar átvette az anyacég profilját és a kereske-
delmi formanyomtatványok gyártása és forgalma-
zása vált a fő profillá. 
Cégeink családi vállalkozások, és igen dinamikusan 
fejlődtek. Fejlesztéseinket a folyamatos korszerűsí-
tés mellett egy új telephely megépítésére összpon-
tosítottuk. A folyamatos fejlesztés eredményeként 
a régi telephelyet kinőttük, így került sor 2007-ben 
az új telephely birtokba vételére. 
Cégünk több ofszet rotációs nyomdagéppel, kor-

szerű feldolgozó gépekkel rendelkezik. Fő profilja a kereskedelmi formanyomtatványok gyártása több példá-
nyos garnitúrák, valamint tömbösített formanyomtatványok. 
Ezeken kívül gyártunk színes prospektusokat, kis példányszámú újságokat, katalógusokat, könyveket és bros-
surákat, valamint kimetszett dobozokat karton- és mikrohullám anyagból. 
A folyamatos fejlesztés valamint a 20 év tapasztalata eredményeként hazánkban az egyik legnagyobb kereske-
delmi nyomtatvány gyártója vagyunk. Több mint 800 féle nyomtatvány van jelenleg a választékunkban. Pilla-
natnyilag 25 fővel dolgozunk, ebből öt fő családtag, akik a cég irányítását végzik.

Körömpihentetés, puha vagy töredezett körmök erősítése
06707725056

olvasói levél

Pár dolgot szeretnék megosztani a lakossággal, ami a Mogyoródi Hírek februári számának olvasásakor eszembe jutott. 

Az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az újság borító képe szerint a felújított Polgármesteri 
Hivatallal szembeni megújult épületben alakították ki 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatát, amely „kor-
szerűbb körülmények közt ad lehetőséget a lakossági 
ügyfelek ügyintézéséhez”. Elgondolkodtatott, hogy 3 
fővel, szűkített ügyfélfogadási időben történik mindez. 
Szerintem kicsit méltatlannak tűnik a lakosság fogadá-
sára, ügyes-bajok dolgaink intézésére ez a kicsi helyiség. 
Gondolni kellene arra is, hogy március, április és szep-
tember, október hónapokban szerintem biztosan kicsi 
lesz, amikor a helyi adóbevallások intézései történnek. 
Nem látok ügyfélvárót, mellékhelyiséget, ahol az érke-
zők az utcai sorban állás helyett várakozhatnának. Az 
sem szerencsés dolog, hogy valószínűleg mindenki hall-
hatja majd a lakosok panaszait, észrevételeit, amelyek a 
legtöbbször magánügyek, nem tartoznak másra. 

A PÁLYÁZATOK
Örömmel látom, hogy sok pályázatot nyert Mogyoród, 
és nagy beruházások indulnak el már az idén. 
Új egészségház: Jó lesz egy helyen intézni az egészségügyi 
dolgainkat, szép, új, korszerű épületben. Csak a parkolás 
lehet nehézkes esetenként, mert csak ha az ott dolgozókat 
vesszük, és a betegeket vagy kisbabákat anyukákkal-apu-
kákkal együtt, szükség lesz több parkolóra szerintem. Az 
épület közös takarítását fontosnak tartom! 
Új művelődési ház: Nagyon hiányzott már a nagyobb, 
korszerűbb művelődési ház, közösségi épület, ahol a 
sok program mellett feltehetően lesznek az idősek ré-
szére is foglalkozások és nappali ellátások. 
Utak, járdák, vízelvezetők felújítására is folyamatosan 
nagy szükség van, pályázati pénzekből főleg. Jó, hogy 
erre is kaptunk pénzt. 
Járdák. Felújításra szorul még a Mátyás király út - Fóti 
út sarkon a járda ismét, a Mátyás király úttal szembeni 
Fóti úti járda is, amit EU-s támogatással építettek pár 
éve télen. Fel is fagyott rendesen. 
Buszvárók. Szükség lenne a Mátyás király úti és a 
HÉV állomási buszvárók cseréjére, melyet sok évvel 
ezelőtt szerzett be az akkori Polgármesteri Hivatal, és 
a felújítása azóta sem történt meg egyszer sem. Hasz-
nálhatatlanok. Nem védi az eső, hó, szél ellen a buszra 
várakozókat. A Mátyás király úti buszfordulónál egy-
általán nincs még buszváró. 
A Kilátó Kápolna és környéke felújításának is nagyon 
örülök. Ez idegenforgalmat is fog vonzani, még job-
ban, mint eddig, és ez fontos. 
Szeretném megköszönni a pályázattal foglalkozóknak, 
hogy sikeres pályázatokat nyújtottak be, amikre támo-
gatást kaptunk. Csak így tovább! Várjuk az új épülete-
ket, a felújításokat! 

Az újságban a hulladékszállítással kapcsolatos cikkben 
a pici betűk és a piros színű írás miatt szinte olvas-
hatatlan a hulladékgyűjtés rendje. Viszont a Magyar 
Kultúra Napjáról szóló cikk nagyon jó lett, mint 
ahogy a műsor is az volt. A képriportot viszont itt kel-
lett volna hozni, nem hátul pici képpel, akkor a sok 
pályázati nyertes jobban látható lenne. 

Üdvözlettel Juhász Mihályné 

SZENT MIHÁLY TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

Kérjük ajánlja fel adója 
1%-át a Mogyoródi Szent
 Mihály Templomért 
Alapítvány javára.
Adószám:
18683837-1-13 

Minden támogatást előre  is köszönünk!

Tavasz-ébresztő

Ébredj új tavasz,
jégtörő, sugaras,

gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,

mindenféle madarat
víg versre tanító!

Csanádi Imre
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Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Ügyfélfogadás: H: 13-18, Sze: 13-16, P: 08-11.30, 
28/540-716, 30/663-9801, fax: 28/540-715
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
Pénzügyi Iroda: 28/540-705, 30/663-9805
Műszaki Iroda, közterület-felügyelő 
(munkaidőben):  28/540-701
Igazgatási Iroda: Dózsa Gy.út 33. 30/663-9803
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 21.
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 - Dózsa Gy.út 21.
mogyorodgyermek@gmail.com, 28/542-541
Dr. Mikó-Onestyák Zsófia szülési szabad-
sága alatt helyettesíti Dr. Balázs Regina 
Rendelés: H: 09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, 
Cs: 13-16, P: 09-12, Egészséges tanács-
adás: H, Sze, P: 08-09, 70/432-4783
Védőnői szolgálat: Béke út 1. 28/440-154
1-es körzet Varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 14-16, Sze: 11-12 P: 11-13
Várandós tanácsadás: Sze, P: 09-11
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Nyilas-Kádas Judit
Védőnői tanácsadás: K: 9-10
Várandós tanácsadás: K: 8-9
Tel: 30/663-9807
3-as körzet Hódi Edit
Védőnői tanácsadás: Cs: 11-12
Várandós tanácsadás: Cs: 10-11
Tel: 70/514-8468
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalál-
ható az önkormányzat honlapján: www.
mogyorod.hu/Intézményrendszer/Gyer-
mekvédelem, 20/311-7088
Orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3.
Telefonszám: 06/70-3703-104
Gyermekorvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyá-
ny u.4 naponta: 19-08 óráig, 28/470-840
Kistarcsai Kórház: 28/507-600, 28/507-
750, 28/507-620, 28/507-630, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ 
Gödöllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 
28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-887

Dr. Bidjari Leila 
Rendelés: H: 08-19, K: 08-12, Sz: 10-18, 
Cs: 08-12, P: 14-17
Iskolafogászat: szerda délelőtt Bejelentke-
zés szükséges!
Dr. Szilágyi Emese 
Rendelés: K: 14-21, Cs: 13-20, P: 07-14 
Fogtechnikai labor: Mádai Sándor 
nyitva tartás: 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. honlap: mogyorodiiskola.hu, e-mail: 
mogyisk@gmail.com, Igazgató: Nagyné Wág-
ner Andrea: 28/540-425, fax: 28/441-092
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyv-
tár Fóti út 18., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelo-
desi haz-konyvtar-google, facebook: Jácint 
Juhász, Nyitvatartás: H-P: 09 - 17, Sz-V: 
igény szerint, Könyvtár nyitvatartási ideje: 
H, Sze: 10.00 - 16.00, K, P: 10:00-13:00 
és 15.00 - 18.00, Cs: 09.00 - 13.00, T: 
28/440-730
Support Alapítvány Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat:
Hungaroring út 2., e-mail: mogyorodicsa-
ladsegito@gmail.com
Ügyfélfogadás: 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. – Gödöllői út 
17. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
Ügyvezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762

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: (06) 28 561 - 200
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75
személyesen: Gödöllő, 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: ugyfel-
szolgalat@dmrvzrt.hu, 27/511-511, 40/881-188
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: 40/200-752
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfel-
szolgalat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 
314., telefonon: 1818 ingyenesen hívható
weboldal: http://kemenysepres.katasztro-
favedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Pest Megyei Kormányhivatal és 
Szakigazgatási Szervei
Pest Megyei Kormányhivatal: 1052 Budapest, 
Városház u. 7., honlap: www.kormanyhivatal.
hu, e-mail: pest@pest.gov.hu, 06-1/485-6900
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak 
és Okmányiroda: Gödöllő, Kotlán S.u.1., 
Ügyfélfogadás: H: 07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 
08-20, P: 08-16, 28/520-860
Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály 
Veresegyházi Kirendeltség - Veresegyház, 
Fő út 45-47. 28/588-660, Ügyfélfogadás: 
H:13-16, K,Cs,P: 08-12, Sz: 08-18
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-
11.30 (A sorszámok kiadása az ügyfélfo-
gadás vége előtt fél órával zárul!), 28/514-
305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
honlap: www.onyf.hu, 06-1/270-8000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
hu, 06-1/350-2355, fax: 06-1/237-3662
zöld szám: 80/204-884
Országos Egészségbiztosítási Pénztár:  
1139 Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.
oep.hu, e-mail: oep@oep.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

sleisz gabriella válogatott 2018-ban is, kain bence 
közép-Magyarország ezüstérMese, sallai taMás ötödik!

Gabi megtalálta súlycso-
portját. Nagy dolog ez, 
alapja az eredményes ver-
senyzésnek. Gabi esetében 
ezt a világversenyekre ér-
tem, a számtalan ötödik 
hely után talán most már 
jön a várva várt érem is. 
A válogatón erőtől duz-
zadó, akció dús meccse-
ken, szám szerint négyen, 
átgázolt ellenfelein. A 
döntőben egy kicsit meg-
torpant, ahol egy nagyon 
tehetséges, a judo világából 
átlépett korosztályos Világ-
kupa győztes lány volt az 
ellenfele. A győzelme azon-
ban itt sem volt egy pilla-
natig kétséges.

Örömteli hír az is, hogy Gabit választották a tavalyi év felfedezettjének a birkózó bírók között és a júniusi győri ser-
dülő EB-n minősítik nemzetközi bíróvá. Így, gyanítom, a világon egyedüliként lesz hazája válogatott versenyzője és 
egyben nemzetközi bíró.

A Közép-Magyarország Bajnokságon Kain Bence második, Sallai Tamás ötödik helyen végzett. Ez a verseny nem egy 
háztömb körüli verseny. Ezt bizonyítja a 130 induló is. Bencéék például 18-an voltak a súlycsoportban, háromszor 
tussal győzött (a három nyertes meccse összesen egy percig tartott), a végére mentálisan elfáradt, nyerő pozícióból 
betakarózott. Az ő korában ez bőven belefér. 
Sallai Tomi még kezdő versenyző, így az ő ötödik helyezése kellemes meglepetés számomra, arról már nem is 
szólva, hogy Bencével együtt tovább jutottak a márciusi zalaegerszegi OB-ra. 
Jóval több szép eredményről számolhatnék be erről a versenyről, ha nem támadott volna az influenza, nem lett 
volna sí idény, stb. Most ennyi.

KZ

A Szent László Íjász Egyesület év eleji sikereiről következő számunkban adunk hírt. Képünk nem azon az eseményen készült!



hungaroring rendezvények 2018-ban

A Hungaroring versenynaptárában az idei évben is számos rangos esemény kap helyet. 

A nemzetközi szezon a WTCR-sorozattal kezdődik április utolsó hétvégéjén, amelynek egyik nagy 
esélyese a Hyundai színeiben induló Michelisz Norbert.

Június 1-3 között tartják a német túraautó (DTN) bajnokságot, 

Június 15-17-én következik a kamionos Európa-bajnokság (ETRC) idei magyar futama, 

Július 27-29 között rendezik a Formula–1-es Magyar Nagydíj versenyt.

Természetesen az idén sem csak a Hungaroring területén, hanem azon kívül is szervez eseményeket a 
társaság. 
Ilyen lesz a május 1-i autósportot népszerűsítő Nagy Futam a belvárosban, amely idén is Formula 
1-es világsztárok részvételével zajlik majd, 
Június 23-24-én következik az idei Red Bull Air Race verseny.

Ezen felül természetesen megrendezik a hazai országos bajnokság versenyeit is. 


