
MOGYORÓDI      KRÓNIKA

Pár évvel ezelőtt még a lányos házhoz vitték a 
májusfát a legények.

Ma már csak a Főtérre, de így is szép! 

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja              iv. ÉvFolyaM 5. száM 2018. Május
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13. Egyházi és Világi Borok VErsEnyE

Másodszor is kiérdemelte Mogyoród, hogy otthont ad-
jon az Egyházi és Világi Borok Versenyének. Ezt a bor-
versenyt immár a 13. alkalommal rendezte meg a Gödöl-
lő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE), 
mindig más településen, de Mogyoróddal kivételt tettek.
Az idei alkalom rendkívül gördülékenyem zajlott, pe-
dig igen sok, összesen 226 bormintát bíráltak a hozzá-
értők, azaz a 24 fölkért borszakértő. Persze a laikusok, 
azaz a társadalmi zsűri tagjai is megízlelhették a remek, 
már a szakmai zsűri által aranyérmesnek nyilvánított 
nedűket, s bizony nem mindig egyezett a véleményük.
A verseny a Csíkvölgyi Pipa Csárdában zajlott, a há-
zigazdai teendőket Kovács L. Gézáné, Julika látta el, 
mint a hegyközség vezetője, a szakmai részről a hegy-
bíró, Erdész Ferenc vezényelte le a munkát. Természe-
tesen számos helyi segítő is részt vett, hogy minden 
rendben menjen. A többiekkel tevékenykedett Zachár 
Zsolt is, a Turisztikai Kft vezetője, akinek jelentős sze-
repe volt abban, hogy ezt a kitüntetésnek minősíthető 
megbízást másodszor is Mogyoród kaphatta. 

WK
Kihasználtuk az alkalmat és megkérdeztük Julikát, 
mi a véleménye a borversenyről és milyenek az idei 
szőlészeti kilátások.
Kovács L. Gézáné
Mindenki nagyon örül, hogy másodszor is Mogyoródra 
került ez a verseny. nemcsak a borászok, hanem minden-
ki, mert ez növeli Mogyoród turisztikai látogatottságát, 
ha tudnak róla, hogy ilyen verseny is zajlik nálunk. Min-
den mogyoródi borász benevezett, akinek pincéje van, 
kivéve azok, akik itt tevékenykednek, nekünk ugyanis ez 
tilos. Mogyoródiak a segítők is, nagyon ügyesek, fiatalabb 
és tapasztaltabb hölgyek. 226 bort minősítenek, legtöbb 
a fehér, sok a rozé, mert ez divat lett de vörösbor is van 
természetesen. Most vagyunk túl a fehérek bírálatán, már 
a rozékat és schillereket kóstolják. Utána következnek a 
vörösborok. Vannak különleges borok is, például a késői 
szüretelésű borok és külön kategóriát jelentenek a tokaji 
minták.. Közben folyamatosan számítógépre kerülnek a 
borokra adott pontszámok, így gyorsabb az összesítés. Öt 
zsűri asztal van, összesen 24-en bírálnak.  Délután jön 
a társadalmi zsűri. Náluk nem fontos, hogy értsenek a 
borokhoz, csak az, hogy szeressék a borokat. 
Egyenlőre nagyon szépen látszanak a kis fürtök a szőlőn, 
de úgy néz ki, hogy megint nagyon sokat kell majd véde-
keznünk, mert nem volt elég hideg telünk, ami meggyérí-
tette volna a kártevőket. Szép évünk lehet, minden az idő-
járástól függ, mert ami a gazdákon múlik, azt megtesszük. 
Tapasztalatból mondom, ötéves átlagot kell nézni, s öt év 
alatt a jobb és gyengébb évek kiegyenlítik egymást. Sajnos 
nem vagyunk megfizetve, sem a boraink sem a szőlőnk 
nincs olyan árban, ami arányban lenne a munkálatokkal. 
Olaszországban a 15-20 hektár szőlő remek megélhetést 
biztosít egy családnak. . Mi pedig küszködünk, itt a szán-

dékosan lenyomott árak miatt. Ősszel 80 Ft-ért vették át 
a szőlőt. Ez ellen nem igazán tudunk mit tenni. Ráadásul 
megcsappant a termés, mert kiöregednek a szőlők. De sze-
rencsére vannak fiatal gazdák, akik új telepítésben gondol-
kodnak és már el is kezdték a telepítéseket. 
Beszámolónk folytatását lásd a 23. oldalon!

Kovács L Gézáné és két hosztesz: Kohut Bianka és 
Hrágyel Zsófia

Május

A május a legszebb hónap, ahogy mondani szokták. Nyílnak a virágok, illatos a 
község, hétágra süt a nap, a téli hideget, a fűtést már el is felejtettük. Minden kivi-
rul, az emberek mosolyognak.
Ráadásul túl vagyunk a nehezén, rendben lezajlott az országgyűlési választás, ki-ki 
megnyugodhat. Az is, aki arra szavazott, aki nyert és az is, aki másra, mert az idén 
a körzetünkben 18-an is feliratkoztak a jelöltek jegyzékére, de itt is igaz, hogy csak 
egy nyerhet. A részletes eredményeket bemutatjuk lapunkban.

Lezajlott az Egyházi és Világi Borok Versenye is. Bár nem tudjuk, hogy kinek, hogy 
sikerült, nem is tudhatjuk, mert szigorúan őrzik az eredményeket és majd csak a 
Szent László Hét csúcspontján, a Klastromhegyi Apátsági Pincenapon hirdetik ki. 
Úgy tudjuk, a mogyoródi borászok beneveztek. Reméljük, megállták a helyüket a 
boraik a más tájegységekről érkezett vetélytársak közt. Írásunkat lásd 2. és a 23. oldalon.
Ebben az évben is megemlékeztünk a Dicsőséges Tavaszi Hadjáratról a Hősök Ligetében, a Mogyoródi Sándor 
Huszárokkal közösen. 
Nagy sikert ért el a Jakab Mihály Népdalkör. Olyan díjat 
nyertek, amelynél magasabb mérce az ő kategóriájukban 
nincsen. Róluk is olvashatnak lapunkban.
Kitüntették a körzeti megbízott mogyoródi rendőrt a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányságon. Gratuláljunk neki! 
A május sűrű hónap, nem csak a mezőgazdasági munkák te-
rén, lesz alkalmunk ünnepelni, is. Mindjárt az elején itt van 
az Anyák Napja. Reméljük, akkor sem feledkezett el senki 
sem az édesanyjáról, ha lapunknak ez a száma esetleg még 
nem érkezett meg arra napra a postaládájukba.
Ebben a hónapban emlékezünk meg Juhász Jácintról is és 
Erőss Zsoltról is. Értesülhetünk a tervezett eseményekről a 
Művelődési Ház plakátjai által. Mindkettőjük megérdemel 
egy szál virágot és egy imát.
Szent László Emlékkiállítást nyit meg a Községünkért Mo-
gyoród Alapítvány. Érdemes lesz megtekinteni.
A Karikás Táncegyüttes is májusban ünnepli 15. születés-
napját, s mindenkit hívnak a rendezvényre.
Újra éled, kissé másképpen, a májusfa állítás szokása köz-
ségünkben. Nem is olyan régen, a húsvéti locsolkodás már 
jelezte, ha valamelyik legénynek egy lány megtetszett. Ilyen-
kor ugyan még nem egyedül, de barátok társaságában fel-
keresték a lányos házat, hogy illendően meglocsolhassák. A 
lányok persze már ekkor is sejtették, hogy a 2-3 fiú közül 
melyik jött komolyabb érdeklődéssel. Aztán május elsején reménykedtek az eladósorba érett hajadonok, hogy 
talán ismét megjelenik a legény, s hoz egy szép májusfát. Persze nagy titokban ugyan, de mégis mindenki tudta, 
hogy ki volt az illető. Ez már komolyabb szándékot jelzett, s ha nem kapott kosarat, akkor jó eséllyel az őszi 
szüret után megtarthatták az eljegyzést, egy évvel később pedig az esküvőt.
Ma már nem ilyen a leánykérés, de ezt a szép szokást – ha más módon is -, de lelkes mogyoródiak igyekeznek 
megtartani. Egy-egy társaság felvállalta a Főtér szépen virágzó díszcseresznye fái egyikét, másikát, és felszalagoz-
ták. A szalagok a legtöbb esetben üzeneteket is hordoznak, megszívlelendő üzeneteket, kívánságokat, bölcsessé-
geket röpítenek széjjel. Köszönjük az ötletet, és a kedvességet, amivel ezt teszik. Köszönjük továbbá a Turisztikai 
Kft-nek a központi, hatalmas, sudár  nyárfát, amelyen a szél vígan lengedezteti a színes szalagokat. Már csak 
az üveg bor hiányzik a tetejéről, de egy ilyen szőlőtermelő faluban gondolom, jövőre már talán az is kerül rá. 
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100 Milliós sportcélú BEruházás

A 2018. március 28. napján tartott képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontján szerepelt a már az előző 
évben a Mogyoród Football Club által elindított kezdeményezés. Erre az ülésre az MFC kérelmet nyújtott be 
az Önkormányzathoz a tulajdonosi hozzájárulás megszerzéséért.

Ismert, hogy az MFC pályázatot nyújtott be az NFM 
által az MLSZ részére biztosított támogatásból el-
nyerhető összegre, mivel a Kormány „Az egyes spor-
tinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt 
beruházások forrásszükségletének biztosításáról” szóló 
2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban a Mogyo-
ród FC sportágfejlesztési koncepció fejlesztésének tá-
mogatásáról hozott döntést. E szerint a Mogyoród FC 
- az NFM által az MLSZ részére biztosított támogatás-
ból, az MLSZ- szel megkötendő támogatási szerződés 
alapján 100.000.000,- Ft támogatásban részesül. A 
Mogyoród FC a támogatás terhére a Mogyoród Ön-
kormányzat tulajdonában álló sportpálya ingatlanon 
elvégzendő fejlesztést kíván végrehajtani.

A támogatási szerződés feltétele egyrészről, hogy az ingatlan tulajdonosa a beruházáshoz hozzájáruljon, más-
részről hogy külön megállapodásban hozzájáruljon, hogy a beruházást a Mogyoród FC vegye fel a könyveibe és 
a támogatás elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától számított 5 évig biztosítsa a beruházással érintett 
létesítmény MFC általi sportcélú fenntartását, üzemeltetését, használatát.

A Mogyoród Football Club elnöke, Péter Dániel a fentiekben foglaltakra tekintettel, kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, „hogy a fejlesztés megvalósítása, valamint a támogatás igénybevétele érdekében - az MLSZ 
által elvárt formába öntött - megállapodásban foglalt tulajdonosi hozzájárulást hagyja jóvá a testület”.

Kérik továbbá „az Önkormányzat és az MFC között külön kötendő megállapodás (bérleti szerződés) előkészí-
tése érdekében a Képviselő-testület erre irányuló, felhatalmazást tartalmazó döntését, mely alapján esetlegesen 
egy bérleti szerződés tartalmáról a Polgármester úr tárgyalásokat folytasson”. Ez ügyben az Önkormányzat fel-
kérte Dr. Viszlói Tamás ügyvéd urat egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tervezetének elkészítésére.

Az elképzelések szerint az Óber János Sportközpontban az alábbi munkálatokat végzik majd el:
- felújítják a klubházat és beépítik annak tetőterét, egy új öltözőszint létrehozásával,
- felújítják az élőfüves nagypályát,
- felújítják a műfüves nagypályát, 
- lelátók épülnek,
- fedett kis műfüves labdarúgópálya épül,
  beszereznek a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközöket
  (traktor, kispadok, kijelzők, szivattyú, öltözői berendezések)
  rendbe teszik a létesítmény környékét (a telken belül járdák, szolgálati utak és parkolóhelyek készülnek). 
- biztonsági beruházások történnek (telekhatáron kerítés építése).
A projekt megvalósulása érdekében személyi jellegű költségek tervezését is biztosítják. 

A projekt időbeni ütemezése a benyújtott előterjesztés szerint
2017. novemberében már felújították a műfüves edzőpályát.
2018. tavaszán kezdhető a pályák felújítása és a műfüves edzőpályához tartozó lelátó építése.
A 2017/2018 labdarúgó bajnoki szezon végen kezdődhet a klubház átépítése, 
2018. szeptemberében indul a fedett kis műfüves edzőpálya építése.
A beruházás a környezetalakításí és biztonsági munkálatokkal együtt 2019. márciusban fejeződik be.
A program várhatóan 2019. decemberében zárul.

A projekt költségei bontásban
Működési célú kiadások: 19.566.496 Ft
Felhalmozási célú kiadások: 80.473.504 Ft

A képviselő-testület elé került MFC beruházást üdvözölték a képviselők. Ahogy polgármester úr kifejtette, ha 
Mogyoródra hoznak pénzt és itt beruháznak belőle, akkor az a községet gazdagítja, tehát örülünk neki.
Másrészről – mivel az Óber János Sportközpontot az alap egyesület, a Mogyoród Községi Sportkör is használja, 
olyan megállapodást kell kötni, amely a KSK használati lehetőségeit nem csorbítja. A közös pályahasználatot 
biztosítani kell, különös tekintettel arra, hogy a kormányzati támogatási feltételeknek megfelelően a beruházás 
további 5 éven keresztül az MFC könyveiben szerepel majd, s annak sportcélú fenntartása, üzemeltetése, hasz-
nálata az MFC jogkörébe tartozik, miközben maga a Sportközpont pedig az Önkormányzat kizárólagos tulaj-
dona, amely a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft vagyonkezelésében áll. Ezért kell nagyon alaposan 
átgondolni az MFC-vel kötendő bérleti megállapodást is.
A Képviselő-testület tagjai a hosszas vitában az egyes pályázati projektekre vonatkozóan részletes költségterv 
benyújtását kérték a MFC-től, valamint kérték, hogy a Mogyoród FC és a Mogyoród KSK az Ober János 
Sportközpont TAO fejlesztései és beruházásai kapcsán folytassanak egyeztetéseket.

A két futballklub közötti viták és nézeteltérések elsimítása érdekében Hutter József OKSB elnök azt is kérte, 
hogy az MFC ne használja jelképei közt az 1925-ös évszámot, mivel az sérti a KSK tagokat, akik jogszerűen 
az Ober János 1925-ben alapított egyesületének folytatólagos jogutódainak tartják magukat, a 2012-es évben 
alakult MFC-vel szemben. Az ülésen elhangzottak szerint Péter Dániel MFC elnök erre a kérésre ígéretet tett.
A képviselő-testület végül - a költségterv benyújtása és az egyeztetések lefolytatásának függvényében -megsza-
vazta a fejlesztés megvalósításának feltételeként a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

Windhager Károly

ÜnnEpi álloMánygyűlésEn jutalMazták Mogyoród 
körzEti MEgBízott rEndőrét

Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője ki-
emelkedő munkavégzésük elismeréseképpen 40 
főt – köztük Csányi Józsefet, mogyoródi körzeti 
megbízott rendőrt - tárgyjutalomban részesített a 
március 15-e alkalmából összehívott ünnepélyes 
állománygyűlésen.
Az elismeréseket Dr. Fekete Csaba rendőr dan-
dártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese 2018. 
március 14-én adta át a jutalmazottaknak és gra-
tulált a kiemelkedő helytállásért és további sok 
sikert kívánt munkájukhoz.

A kitüntető elismerést követő képviselő-testületi 
ülésen Paulovics Géza polgármester is gratulált 
Csányi Józsefnek a felettesei - Lajmer György al-
ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, 
és Ignéczi József őrnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs 
parancsnoka - jelenlétében, amikor a képviselő 
testület a rendőri vezetők 2017-es évi beszámo-
lóját hallgatta meg, illetve fogadta el.
A helyi polgárőr szervezetet Horvát József pol-
gárőr képviselte.

WK

Péter Dániel, az MFC elnöke állva a hátsó sorban

Csányi József a Rendőrkapitányságon, az alacsonyabb 
fehér inges.

Rendőri vezetők a képviselő-testületi ülésen
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országgyűlési Választási ErEdMényEk

Április 8. napján lezajlotta a választás Mogyoródon is. Településünk a Pest megyei 6. sz. választókörzetbe tarto-
zik, ahol rekordszámú (18) képviselőjelöltet vettek föl a hivatalos választási névjegyzékre, lásd az alábbiakban. 
A jelölteket az országos választási adatok közt, a www.valasztas.hu  honlap tartalmazza.
Rácz Zsolt  EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT
Vámos Péterné  REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
Bősze Gábor  MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
Molnár László József MOMENTUM MOZGALOM
Kis Imre  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
László Attila  HAJRÁ MAGYARORSZÁG! PÁRT
Mogyorósiné Kőhegyi Mária KÖZÖS NEVEZŐ 2018
Kiszel Józsefné  A HAZA PÁRTJA
Gáspár György  MINDEN SZEGÉNYÉRT PÁRT
Papp János  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Bogdányi Norbert László NET PÁRT
Kanalas András  JÓ ÚT MAGYAR POLGÁRI PÁRT
Bertha Szilvia Zsuzsanna ÉRTÜNK ÉRTETEK - A HITELES PÁRT
Lázók Attila  SZEGÉNYEKÉRT PÁRT
Vig János  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Makrai Zoltán  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
Vécsey László József FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Lengyel Szilvia  LEHET MÁS A POLITIKA

A jelöltek közül a Pest megyei 6. számú választókörzetben Vécsey László (FIDESZ-KDNP) végzett az első 
helyen, összesen 29.588 szavazattal, amely 45,98 %-ot tesz ki. Ezzel az eredménnyel Vécsey László a most ala-
kuló Országgyűlésben is képviselheti körzetünket. Őt követi Lengyel Szilvia (LMP) 14.763 szavazattal (22,91 
%). Harmadik lett Vig János (JOBBIK) 12.343 szavazattal (19,16 %), a negyedik helyezett Makrai Zoltán 
(MSZP-PÁRBESZÉD) lett 4.776 szavazattal (7,41 %).

Mogyoródon a négy legeredményesebb képviselőjelölt a következő mennyiségű szavazatot kapta az 5 helyi sza-
vazókörben, melyet szerkesztőségünk összesített a www.valasztas.hu honlap adatai alapján.

              Az országgyűlési patkó színei mutatják a végeredményt!

Mogyoródi 
választókör

Vécsey László
FIDESZ-KDNP

Lengyel Szilvia
LMP

Víg János
JOBBIK

Makrai Zoltán
MSZP-

PÁRBESZÉD
1. sz. 465 134 158 48
2. sz. 368 112 167 48
3. sz. 375 256 132 43
4. sz. 341 172 165 51
5. sz. 355 126 164 52
összesen 1904 800 786 242

Az első szavazó Bakó Sarolta.
fotó: Kónya A.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. legfontosabb célja, hogy 
ne kerüljön veszélybe a lakossági vegyes és szelektív 
hulladék begyűjtése és ezzel elkerüljük a közegészség-
ügyi és környezetvédelmi veszélyhelyzet kialakulását. 
Ennek érdekében kénytelenek voltunk meghozni azt 
a döntést, hogy a lomtalanításokat ideiglenes jelleggel, 
átmeneti időre szüneteltetjük ellátási területünkön.

Lomtalanítás településenként minden évben egy al-
kalommal történik, a vegyes hulladékok begyűjtése 
viszont évente 52 alkalommal, rendszeresen zajlik. 

Hulladékbegyűjtő szolgáltatásunkat hétről-hétre 114 
településen, több, mint 400 gyűjtési körzetben bo-
nyolítjuk, 43 db gyűjtőautó segítségével. A járművek 
leromlott műszaki állapotban vannak, amortizálód-
tak, átlag életkoruk 11 év. A nyári (április 1.-től no-
vember 30.-ig terjedő) időszakban 14-16 üzemórát 
dolgoznak naponta 2 műszakban. Egy ekkora terhelés 
nagymértékben gyorsítja az elhasználódás folyamatát. 
A járművek nagy része éppen csak alkalmas a napi 
rendszerességű igénybevételre.

2017-ben a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is 8 
gépjármű felújítását el tudtuk végezni. Jelenleg másik 
nyolc autónk részleges felújításra vár. Ezek a gépjármű-
vek ebben az időszakban csökkentett kapacitással tud-
nak gyűjteni. A korlátozottan használható járművek 
végleges meghibásodása esetén a teljes ellátási területen 
veszélybe kerülne a vegyes hulladékgyűjtés, hiszen nem 
állna rendelkezésünkre elegendő szállító jármű. 
A lomtalanítási alkalmak ideiglenes elhalasztásával 
adódik lehetőségünk a járművek javítására, a gyűjté-
si nap csúszása esetén, ami műszaki problémák miatt 
egyre gyakoribb, pedig a szombati napon történő pót-
lólagos hulladék begyűjtésre. Kizárólag így tudjuk a 
vegyes hulladékgyűjtést stabilan fenntartani!
Jelenleg egy Európai Uniós pályázat jóvoltából 2018 
végéig 9 darab új begyűjtő jármű állhat munkába. A 
járművek legyártásának folyamata 6-8 hónap, amit 
nem tudunk felgyorsítani.
Azon dolgozunk, hogy a kényszerűen bevezetett kor-
látozó intézkedések átmeneti jellegűek legyenek.
Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk! Kér-
jük és köszönjük megértésüket!

Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladékszállí-
tási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és ke-
zelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott 
le, amelynek eredményeként 2018. április 9. nap-
jától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot 
bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő 
egyes feladatok ellátásával. 
A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által 
biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót 
személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet ten-
ni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. 
A konzorciumi partnerek személyes beszedést vég-
ző munkatársai minden esetben fényképes igazol-
vánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkere-
sés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben 
megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének 
átvételére. A konzorcium alvállalkozója települé-
sünkön:  Agenda Kontroll Kft.  (2220 Vecsés, Ber-
talan u. 32.)
A díjhátralékokkal kapcsolatosan az alábbi e-mail 
címen lehet érdeklődni: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Zöldség- és 
virágpalánták 

nagy 
választékban 
és a szokásos 
minőségben 
kaphatók a 
termelőtől.

Rácz László
Cím: Mogyoród, Gödöllői út 35.

Telefonszám:
06/20-491-7815, 
06/28-440-019

Nyitva:
H-Szo 12:00-18:00
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Településünkön házhoz menő zöldhulladék gyűjtést végez a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. április 1-től 
november 30-ig terjedő időszakban. A gyűjtés rendjéről a lentebb található gyűjtési naptárból vagy a www.
zoldhid.hu weboldalon tájékozódhatnak a lakosok. 

A speciális, biológiailag lebomló 110 l-es zöldhulladék-gyűjtő zsák a lakosság számára bruttó 50 Ft/db 
áron elérhető az alábbi értékesítési pontokon:

- DEKO Festék Diszkont Kft. (Mogyoród, Gödöllői út 2.) 
- Mogyoródi Nonprofit Kft. (Mogyoród, Gödöllői út 17.)
- Hírnök Média Bt. 3 Manó Vegyesbolt (Mogyoród, Nagyhomoki út 10)
- Szent Jakab Nonprofit Kft. (Mogyoród, Szent Jakab park 2.)
- Állomás ABC és lottózó (Orange 2000 Bt. Mogyoród, Vasút utca 4/B)

A zöldhulladék gyűjtésének rendjét a település önkormányzata és a közszolgáltató között létrejött szerződés ide 
vonatkozó pontja, valamint a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet is szabályozza. 

Kérjük az alábbi rendelkezés betartása mellett helyezzék ki a hulladékot, hogy az elszállítás zökkenőmen-
tesen történjen:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés értelmében a 
Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A zöldhul-
ladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtar-
talmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési 
napon, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulladék 
gyűjtő zsák alkalmazásán felül úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingat-
lanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelye-
zésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata 1m3 lehet. 
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék (pl. a falevél, az 
elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illetve a fűkaszálék).

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken működik:

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon: (06) 28 561 - 200
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
POLGÁRMESTERE
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

FELHÍVÁS
a Fóti út és Gödöllői út (2101. jelű országos út) gyommentesítéséről

Tisztelt Mogyoródiak!
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a településünk megítélését jelentősen rontották az elhanyagolt főutak, 
ezért az elmúlt években több alkalommal megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a kezelésükben lévő 
területek állapotával kapcsolatban. Személyi változásokat követően, a Pest Megyei Igazgatóság képviselői sze-
mélyében tárgyalásra hajlandó felekre találtunk, de a 2017-es évben még érdemi változást nem tapasztaltunk. 
Az idei évben az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően, a Fóti és a Gödöllői 
útként elnevezett, de az országos közúthálózathoz tartozó 2102. jelű út területén a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. gyommentesítést, kaszálást tervez. A kaszálást teherautóra szerelt géppel végzik.
A munkát várhatóan 3-4 hét múlva tudják megkezdeni, amit egy héttel korábban előzetesen jelezni fognak a 
Hivatalunknál. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője jelezte, hogy a lakott területen belül azokon a he-
lyeken tudják elvégezni a munkájukat, ahol nem ütköznek akadályba (gépjárművek, illetve gyalogos forgalom) 
és így a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. 
Vagyis, ahol gépjárművek parkolnak az út mellett vagy a közút területén – út padkán, behajtón, útcsatlakozás-
nál – a károkozás megelőzése érdekében a 
Magyar Közút Zrt. nem kaszálja a területet. 

Kérem a lakosság közreműködését a kö-
vetkezők szerint:
• figyeljék az önkormányzat honlapját
(https://mogyorod.asp.lgov.hu/ ) és face-
book csatornáját, hogy a közút kezelőjének 
jelzését követően, a biztonságos munka-
végzés feltételei ne rajtunk múljon;
• a munkálatok végzésének idejére a főu-
tak mellett és az út területén ne várakoz-
zanak, parkoljanak gépjárműveikkel;
• a munkálatok végzésének ideje alatt (elő-
re jelzett napon 1-2 óra hajnalban) gyalo-
gosan lehetőség szerint körültekintően 
közlekedjenek a főútjaink mellett;
• ismerőseit, szomszédait értesítse a 
várható munkavégzésről és tájékoztassa a 
fentiekről!

Amennyiben a közút kezelőjével együtt tu-
dunk működni, akkor szebb Mogyoródon 
élhetünk és erőforrásainkat is máshová 
koncentrálhatjuk, ezért kérem a mogyoró-
diak együttműködését!

Mogyoród, 2018. április 24.
Tisztelettel:
Paulovics Géza polgármester

Hirdetés
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önkorMányzati tájékoztatások

Hol található a Gödöllön, a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ, ahol az orvosi ügyeletet felkereshetjük?

Változás az M2 autóút átépítésE Miatt

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az M2-es autóút bővítése kapcsán 2018. április 9-én megkezdődött az M2-es autóút 
17+600 – 21+900 kilométerszelvények közötti útszakaszán (Budapest – Dunakeszi - Fót települések között) a 
következő forgalomkorlátozási ütem kiépítése. 
Az új építési ütem az M0-ás autóút felé vezető oldal teljes lezárásával jár, a forgalom az ellenkező oldalon a 
jelenlegi 2x2 sáv helyett 2x1 sávra történő áttereléssel haladhat, azaz a munkálatok idejére, várhatóan 2018. 
szeptemberig, Budapest és Vác irányába is egy-egy forgalmi sáv lesz biztosítva a közlekedők számára.
 
Az ideiglenes forgalomkorlátozás okán az útszakaszon 60 km/órás sebességkorlátozás, valamint előzési tila-
lom van érvényben, a forgalmi sávok szűkítésével sárga ideiglenes burkolati jelek felfestésével. A csomóponti 
le- és felhajtók továbbra is használhatóak maradnak, a gyorsító és lassító sávok helyenkénti megszüntetésével. 
A fóti lehajtónál a 2101-es jelű út csomópontjában az elsőbbségi viszony megváltozik, a lehajtó ágon érkezők 
elsőbbséget kapnak a Fót és Dunakeszi felől érkezőkkel szemben, a lehajtónál lévő feltorlódott járművek 
hosszának minimalizálása érdekében. A csúcsidőszakban a lehajtó forgalmát rendőri vagy jelzőőrös irányítás 
is segíteni fogja.
 
Ezen a szakaszon az M2 feletti hidak felújítása már zajlik. Az áprilistól szeptemberig tartó időszakban a bal 
pályán új leállósávot építenek, a meglévő Mogyoródi-patak feletti hidat felújítják és szélesítik, az elválasztó sáv 
átépül, illetve a burkolat felújítását és megerősítését végzi a kivitelező a vízépítési és forgalomtechnikai mun-
kákkal kiegészítve.
 
A beruházásnak köszönhetően 2019 őszétől 2×2 sávon, 110 km/órás sebességgel haladhatnak majd a 
közlekedők a teljes Budapest-Vác szakaszon.

Körömpihentetés, puha vagy töredezett körmök erősítése
06707725056

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatal

2018.május 10-én és 11-én
zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

VÁLTOZÁS A FOGÁSZATI 
RENDELéSEN

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Dr. Bidjari Leila 
fogorvos rendelése betegség miatt 

hosszabb ideig elmarad.
Felvilágosítást a 06/70/220-4707-es 

telefonszámon lehet kérni.

Helyettesítését – bizonytalan ideig 
–Dr. Szilágyi Emese látja el

saját rendelési idejében.

A fogorvosi rendelésben bekövet-
kezett változásokról folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

Köszönjük türelmüket!

Föld napja az óVodáBan

A Föld napja (ápr. 22.) a sok-sok színes tavaszi ünnep 
közül az egyik szívünkhez közel álló ünnep. Hiszen 
óvodánkban a környezeti nevelés kiemelt fontossággal 
bír és a hosszú, színtelen tél után az éledő természettel 
együtt mi is fontosnak tartjuk környezetünk megsz-
építését, újjáélesztését. A Föld napjának hetében min-
den csoport udvarának szépítésén, virágosításán fára-
dozik. Ilyenkor kap szerepet az   -EGY GYERMEK 
EGY PALÁNTA-   mozgalom, amikor is a szülők 
segítségével minden gyermek egy-egy virágpalánta, 
facsemete vagy gyógynövény, beszerzésével, elültetésé-
vel járul hozzá környezetünk megszépüléséhez. Ilyen-
kor megújul az óvoda bejáratánál található sziklakert 
és napóra is. Szorgos kezek gondosan kitakarítják, az 

évelő növényeket visszametszik, a cserepekbe új virágokat ültetnek. Közben ismerkednek a növények részeivel, 
gondozásukkal, az élethez szükséges feltételekkel. A napóra segítségével pedig nem csak szépül környezetünk, 
de a gyerekek megismerkedhetnek egy ősi időmérő szerkezettel is. 
A csoportok udvarán található kiskertekbe kultúrnövények kerülnek elültetésre pl.: borsó, hagyma napraforgó. 
Az alsó kertben is visszametszésre, megújításra kerülnek a bokrok és a szőlőtövek is. 
Az aulában pedig a földgömbbel, a szelektív hulladékgyűjtés folyamatával és fontosságával, a környezetbarát 
energiaforrásokkal, az adott év kiemelt állataival és növényeivel ismerkedhetnek a gyerekek, az elkészített de-
koráción keresztül.
Ekkor kerül hagyományosan megrendezésre az újrahasznosított termékek kiállítása is, ahol a szülők és gyerekek 
által közösen elkészített ötletes figurákat helyezzük el.
Ez az időszak óvodánkban nagyon színes, mozgalmas, melynek eredménye képpen színpompás ruhába öltözhet 
környezetünk, valamint bolygónk a Föld és annak fontossága, védelme, kerül előtérbe.

papírgyűjtés

Az idei évben is, hagyományosan 
megrendeztük óvodánkban a papír-
gyűjtés. Már év közben készülődtünk 
rá, szülői értekezleteken tájékoztat-
tuk a szülőket, magunk is gyűjtö-
gettük a papírokat, színes plakátot 
készítettünk az eseményről. Majd 
elérkezett az idő és vele a papírszállí-
tó konténer, s a szülők, mint szorgos 
méhecskék hordani kezdték az ad-
dig összegyűjtött papírt. Az udvaros 
bácsik pedig hasonló szorgalommal 
mérték, majd pakolták a konténerbe 
a papírt, végül pedig gondosan feljegyezték a csoportokhoz a leadott mennyiséget. A csoportok tagjai nagy 
izgalommal kísérték figyelemmel hogyan gyarapodik az összegyűjtött papír mennyisége. 
Végül elérkezett a legizgalmasabb pillanat is, az eredményhirdetés. Az udvaron gyűltünk össze ahol óvodave-
zetőnk Edit néni kihirdette az eredményt. Mellette várakoztak a torták, hogy a legszorgalmasabb csoportok 
elnyerjék őket jutalmul.
Az idei papírgyűjtés helyezettjei:
I. helyezett: Nyuszi csoport, II. helyezett: Napsugár csoport, III. helyezett: Csigabiga csoport
Ők boldogan vehették át és fogyasztották el jól megérdemelt jutalmukat. A papírgyűjtésből befolyt összeget 
pedig az év végi óvodai nagy kirándulás költségeinek finanszírozására fordítjuk. Így egy jó hangulatú, kellemes 
kiránduláson mindenki kipihenheti majd a papírgyűjtés fáradalmait, izgalmait. Köszönjük minden szülő és 
résztvevő aktivitását, szorgalmát.

A győztes Nyuszi csoport



MOGYORÓDI KRÓNIKA

www.decens.eu • folyóirataink 13

m
űvelődés

ne
ve

lé
s-

ok
ta

tá
s

MOGYORÓDI KRÓNIKA

12 2018. május

iskolai hírEk

XXVI. Kaán Károly Természetismereti Verseny 

Megyei döntő
2018. ápr. 13-án rendezték Tápiószentmártonon ezt a rangos megyei 
versenyt.
Iskolánkból
Dráb Benedek  5.b oszt. tanuló  III. helyezett lett.
Juhász Janka  6.b oszt. tanuló  IV. helyezést ért el.

Mindkét évfolyamban 28 tanuló indult, tehát remek eredményt értek el.
Gratulálunk!

Z. T. I.

XXVIII. Herman Ottó megyei biológia verseny

2018.ápr.14-én, Gödöllőn a Premontrei Gimnáziumban rendezték 
a megyei versenyt.
Ez a 7-8. osztály részére szervezett verseny.
60 induló közül a középmezőnyben végeztek tanulóink.
Szőke-Kiss Benedek 8.b osztályos
Szőke-Kiss Jácint 8.b osztályos
Gratulálunk!

Z. T. I.

XXI. Országos Diákolimpia Mezei Futás

Gödöllőn zajlott az országos verseny 2018. április 
17-én.
Juhász Janka a megyei döntőn kivívta az országoson 
való indulás jogát.
Korcsoportjában 240 versenyző indult. 

Egyéni csúcsot javított: 7perc 55mp. Ez Jankának a 
47. helyet jelentette.
Szőke- Kiss Jácint megyei győztesként indult. 13p 
29mp idővel az előkelő 
VII. helyen végzett, amely iskolánk eddigi legjobb 
eredménye. 

Korcsoportjában 220 induló volt.
Gratulálunk a kiváló sporteredményekhez!

Z. T. I.

Hirdetés

Hirdetés

 “Ez itt falu  az én alum, , f
Innen jöttem és ide t rek.”é

A y E dre / S t  ölcsõ-helye körüld n  é a b m 

Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

Jászai Mari-díjas színmûvész 

    születésének 

          75. 
évfordulója alkalmából

tartandó ünnepi megemlékezésre

    
    

2018. május 13-án,
vasárnap 15.00-órakor

               Díszvendégek: fiai, Juhász Attila és Juhász Csaba
Péterffy Gabriella írónõ a “Juhász Jácint arcai” címû könyv szerzõje

Juhász JácintJuhász Jácint

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18. 

Jácint Juhász

Marosán László

mûvelõdési ház igazgató

MEGHÍVÓ

ERÕSS ZSOLT
1968-2013

     emlékére állított kopjafánál

                      Helyszín: 

         Juhász Jácint Mûvelõdési Ház elõtti tér
                Cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

   2018. május 22-én, 
      kedden 15.00 órakor

Gyertyagyújtás

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
                     A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

   2018. május 29. 
        KEDD 15.00 ÓRA

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

MINDEN, AMIT AZ ELEKTRONIKUS 
       RECEPTRÕL TUDNI KELL!

TRIANON

MEGHÍVÓ

“Magyar a múltadat féltve ápold
a jelen küzdelmeiben, hogy a

jövõd is megmaradjon!”

Gróf Széchenyi István

Tisztelettel meghívjuk Önt

a Nemzeti Összetartozás Napján

    2018. június 4-én, 
           hétfõn 17.30 

emlékbeszédet mond: Tenki Péter aljegyzõ úr

a trianoni békediktátum aláírásának
98. évfordulója alkalmából

megemlékezésre

a Falka József téren tartandó

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

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

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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Falka józsEF kántor atya cso-csó Bajnokság

2018. április 14-én került megrendezésre – immár 19. alkalommal – a Falka József Kántoratyáról elne-
vezett cso-csó bajnokság a Mogyoródi Oratóriumban. A hagyományos eseményre a mogyoródi fiatalok 
mellett ezúttal is beneveztek más Oratóriumok képviselői. 

Most is indult vegyes páros a fiúk mezőnyében, de ez-
úttal nem sikerült dobogóra kerülniük a kiélezett ver-
senyben. A lányoknál Kamilla és Klaudia fantasztikus 
eredményt értek el: tripláztak, vagyis az elmúlt két esz-
tendőt követően idén zsinórban harmadszor vihették el 
a győztesnek járó kupákat! A legfiatalabbak mezőnyé-
ben lány és fiú párosok is indultak, és ahogyan az ered-
ményből látszik, korántsem volt előre lefutott a verseny. 
A résztvevők ezúttal sem maradtak étlen-szomjan, szá-
mos szorgos és gondos kéz serénykedett a finom szend-
vicsekkel és a forró teával. A nap végén valamennyi 
résztvevő egy kis ajándékkal távozott Mogyoródról. A 
serlegeket és az érmeket ezúttal is Carolina nővér és Ba-
bicz László adták át. A győztesek névsora a következő:
Hölgyek:
1.) Horváth Kamilla és Wehovszky Klaudia (Mogyo-
ród / Ecser)
2.) Babicz Krisztina és Lengyel Dalma (Mogyoród / 
Gödöllő)
3.) Jeles Vivien és Rátesi Dorka 
Leány / Fiú
1.) Busa Vilmos és Busa Zalán (Eger) 
2.) Püspöki Renáta és Rátesy Flóra
3.) Richter Dani és Rózsa Balázs 
Junior / Felnőtt
1.) Jakab Vendel és Nagy Roland
2.) Szabó Máté és Toma Ferenc 
3.) Birincsik Dominik és Bisztriczki Áron (Eger)
Köszönjük azoknak a szalézi munkatársaknak és animá-
toroknak a munkáját, akik a hosszú napon gondoskodtak 
rólunk, megteremtve a gondtalan játék feltételeit. Hálásak 
vagyunk Horváthné Piroskának mivel neki köszönhetően 
valamennyi érmes hölgyversenyzőnk egy szép csokor virág-
gal térhetett haza. Köszönet Kovács Marika néninek, aki 
idős kora ellenére még mindig finom sütikkel örvendeztet 
meg bennünket. Gratulálunk a nyerteseknek – és minden-
kit szeretettel várunk vissza Mogyoródra, a novemberre 
tervezett XIX. Kántor Atya Asztalitenisz bajnokságra!

a szervezők

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

§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!

MEghíVó
a zEnEakadéMiára

Kedves Mogyoródiak! 

Szentes Anna vagyok, Mogyoród szülötte, a Zeneakadémia ötödéves 
hallgatója.

Szeretettel meghívok minden kedves zeneszerető 
mogyoródit ének diplomakoncertemre, amely a 

budapesti Zeneakadémia Nagytermében lesz
2018. június 7-én, csütörtökön 19. 30-kor. 

Hálás szívvel gondolok szülőfalumra, a sok segítségre, amit innen 
kaptam.

A koncert ingyenes. Mogyoródról bérelt autóbusszal megyünk oda-vissza. A busz költsége 1000 forint/fő. Az előadás előtt 
idegenvezetővel megtekintjük a felújított Zeneakadémia gyönyörű épületét.  Idegenvezetés: 400 Forint/fő 

A busz 17.30-kor a HÉV-állomásról indul és megáll a következő buszmegállókban: Hév- állomás- Ring fogadó- Újfalu- 
Patakhíd- Mázsa tér. Hazaérkezés kb. 11.30-kor.

Jelentkezni lehet Babicz Máriánál Tel: 06 20 45 99 805, email: babiczmari@gmail.com Pontos létszámot kérünk, mert az 
Akadémián le kell foglalnunk a helyre szóló jegyeket.
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MájusFa

Még két-három évvel ezelőtt láthattunk a faluban egyszer-egyszer májusfát a lányos há-
zaknál, de mára ez az udvarlási szokás kiment a divatból, igaz, más településeken 
már sokkal régebben. Persze sokan hiányolják ezeket az ősi jelképes dolgokat, s több 

helyen állítottak központi májusfát, szalagokkal és borosüveggel a tetején, hadd vetélkedjenek 
az ifjak, ki tud érte fölmászni a csúszós kérgű, elágazás mentes fára. Nagy volt a dicsősége a 
lányok előtt annak, aki az üveg bort lehozta. Ilyen központi májusfánk nekünk is szokott az 
utóbbi időben lenni a Turisztikai Kft jóvoltából a Főtéren. Azonban most új ötlettel rukkoltak 
ki a hölgyek, merthogy úgy tűnik, mégiscsak a nőknek hiányzik a legjobban ez a régi szokás.

Dráb Orsolya és Pappné Pásztor Julcsi közös ötlete hív-
ta életre ezt a kezdeményezést, hogy a Főtér gyönyörűen 
virágzó díszcseresznye fáit öltöztessék föl májusfának. 
Elképzelésüket sokan örömmel fogadták, s csatlakoztak 
a megvalósításhoz. Jött a Mogyoród Községi Sportkör, 
a Baba-Mama Klub, a Művelődési Ház, a Polgármes-
teri Hivatal, az Iskola, az óvodák, a Nagycsaládosok, és 
mindenki lelkesen díszítette a választott fát. 
A szép látvány mellett azonban még értékesebb, hogy 
ez a megmozdulás is közelebb hozza embereket egy-
máshoz, segíti megtartani a mogyoródi érzületet, a 
igazán mogyoródivá válást. Ez egy közösségépítő lehe-
tőség. Éljünk vele! Köszönjük az ötletet és a szervezést!
A szalagokra sok esetben szép gondolatok, üzenetek, 
bölcs mondások kerültek, két példa a katolikus óvo-
dások szalagjairól: „Hit, béke, szeretet vezéreljen tégedet! 
A nagy gondolatok szívből jönnek!” 

Pappné Pásztor Julcsi
Az iskola által kezdeményezett húsvéti tojásfa alapján 
jutott eszünkbe a májusfa lehetősége. Elkezdtük meg-
szervezni, felkerestük az iskolát, óvodákat, hivatalt, civil 
szervezeteket. Nem volt nehéz rábeszélni senkit, minden-
ki szívesen jött. Szombat délelőttre hívtuk a csoportokat, 
mert ezt egy közösségi eseménynek szántuk, szerveztünk 
hozzá egy kis zsíroskenyér kínálást is. Egyáltalán nem baj, 
ha máskor jön valaki, ki mikor ér rá, de mégis a falukö-
zösség eredménye a szép Főtér. A cél, hogy Mogyoród 
közössége tartson össze, legyenek közösségi alkalmaink.

Tokaji Gáborné
Nagyon tetszik, nagyon jó ötletnek tartom. A mi kor-
osztályunk már nem kapott májusfát az udvarlójától, 
de tudják mi volt a szokás, és most így feleleveníthet-
jük a régi szép dolgokat.

Dráb Orsolya
Közösségteremtő céllal találtuk ki az iskolások tojás-
fája kapcsán. Azt terveztük, hogy jövőre az összes fát 
feltojásozzuk, de közben rájöttünk, hogy miért vár-
nánk egy évet, amikor itt a május. Így alakult ki, hogy 
májusfákká díszítsük a Főtér fáit. A lényeg, hogy ösz-
szegyűlnek az emberek, ez a tér és a májusfa legyen az 
összetartozás jelképe. A szalagokra is pozitív dolgokat 
írtunk. Ha fújja szél, akkor röpüljenek, vigyék, sugá-
rozzák ki a világba a jó gondolatokat.

Babják Gábor
Nagyszerű kezdeményezés. Nagyon örülök, hogy kü-
lönböző csoportok, szervezetek vesznek részt a fák 
díszítésében, ez abszolút fantasztikus. Szerintem nagyon 
fontos, hogy egy ilyen kis községben a sok kis csoport, 
közösség még jobban összetartson. Jó dolog, hogy így 
összejöttek az emberek. Nagyon szeretem, amikor ilyen 
élettel teli a Főtéren. Én a Mogyoród Községi Sportkör 
fájára tettem a szalagomat, de én csak a nevemet írtam rá.

Varga Krisztina
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és elkezd-
tek az anyukák ezáltal is ismerkedni egymással. Nem-
rég alakult meg a Baba-Mama Klub a fészbukon, azóta 
többen vettek részt a börzén is. Elindult a faluval az 
ismerkedés. Terveznek közös babakocsis sétákat is. Na-
gyon örülök, hogy a község különböző csoportjai mind 
jönnek és díszítik a fákat.

WK

A Baba – Mama Klub

A Pillangós Óvoda 
egyik csoportja

A Katolikus Óvoda 
egyik csoportja

Kedves Mogyoródiak! 
Kedves Támogatóink! 

Ezúton is szeretnénk felhívni a 
figyelmet a civil 1% felajánlásának 

lehetőségére. 
Amennyiben megtehetik, és 
Alapítványunkat támogatják 

adójuk 1%-ával, azt tisztelettel 
megköszönjük. 

Adószámunk: 18678723-1-13
Eredményes évet kívánunk 

mindenkinek! 
Az Alapítvány kuratóriuma

níVódíjat kapott a népdalkör!

Meghívást kaptunk április 14-ére, Fegyvernekre, az Or-
szágos Katona és Népdal Fesztiválra. Öt egyéni népda-
los és öt csoport indult ezen a minősítő versenyen.
A férfiak katonadalokkal készültek, közösen pe-
dig egy vidám lakodalmas blokkal. A fellépéseket 
a zsűri először szóban értékelte, mindenkinél ki-
emelték az erősségeket és a gyengeségekre is. Mi 
a szereplésünkre nagyon szép dicséretet kaptunk. 
Meglepetésként ért bennünket a díj átadása, 
ugyanis elhoztuk a legmagasabb díjat, amit nép-
dalkör elérhet.
Velünk ünnepelt és képviselte Mogyoródot 26 pár-
toló tag is. Köszönjük mindenkinek a támogatást!

MIRE Jó A MOGyORóDI KRóNIKA!?
Osztálytalálkozóhoz keresték egykori osztályfőnö-
küket diákok és lapunkban találtak rá.
„A Mogyoródi Krónika februári számában a 19. 
oldalon látható képen szerepel Kass Róbertné, aki a 
kulturális napok keretén belül szavalt. A telefonon 
történt előzetes megbeszélés alapján kérem szíves segít-
ségét, Kass Róbertné/Pornai Éva néni elérhetőségére. 
Közel 45 éves általános iskolai osztálytalálkozónkat 
szervezzük. Éva néni, az Aszódi 2. sz. általános isko-
lai osztályunk 1975/8b. osztályfőnöke volt. A sikeres 
osztálytalálkozónk megszervezéséhez  nyújtott segítsé-
gét előre is köszönjük.”

Tisztelettel: Kohányiné Gál Zsuzsanna
Természetesen megadtuk a segítséget!
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taVaszi EMlékhadjárat

Az idén 30. alkalommal tartották meg Közép-Európa 
legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysoroza-
ta, a Tavaszi Emlékhadjárat, melyen immár több mint 
60 katonai hagyományőrző és 60 egyéb társadalmi szer-
vezet képviseltette magát.  A történelmi időutazás során 
a résztvevők az 1849-es tavaszi hadjárat helyszíneit jár-
ják végig, és az érintett településeken történelmi előadá-
sokkal, csatabemutatókkal, felvonulásokkal, koszorúzá-
sokkal, katonai parádékkal várják az érdeklődőket. 
Az 1989 óta megrendezett Emlékhadjáratok az elmúlt 
évtizedekben megteremtették a ’48-as katonai hagyo-
mányőrző mozgalmat, és ösztönözték a különböző ma-
gyar katonai hagyományőrző szövetségek kialakulását. 
A programsorozat résztvevői saját korhű ruházatukkal, 

felszereléseikkel és történelmi fegyvereikkel idézik fel 
évről-évre a magyar történelem egyik igen jelentős ka-
tonai sikereket felmutató hadi eseménysorozatát.
Településünkön a Hősök Ligetében köszöntöttük a Ta-
vaszi Emlékhadjárat résztvevőit. Az eseményen Ferenczi 
János hagyományőrző huszár őrnagy, a Mogyoródi 
Sándor Huszárok kapitánya és Paulovics Géza polgár-
mester úr osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. 
Ezt követően Marosán László köszöntötte az emlék-
hadjárat résztvevőit, külön kiemelve az ünnepi rendez-
vényeinken mindig közreműködő Mogyoródi Sándor 
Huszárokat. Ebből az alkalomból, 48-49-es forradalmi 
költészetünk legnagyobb alakját, Petőfi Sándort ábrá-
zoló emlékplakettet nyújtott át részükre elismerésül a 
magyar kultúra ápolásában és e-hagyomány népszerűsí-
tésében végzett jelentős munkájuk elismeréséül.
Az eseményen verset mondott Speier Bianka, Toka-
ji Evelin és Lőrincz Bálint. A Szent László Általános 
Iskola 4. osztályos tanulói katonadalokat énekelnek. 
(Felkészítőjük, Moldovánné Bényei Anna)
Végezetül Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és 
a Mogyoródi Sándor Huszárok rótták le kegyeletüket 
koszorúk elhelyezésével a kopjafánál.
A huszárok az ünnepség után nagy szeretettel és türe-
lemmel várták a gyermekeket, hogy a lovakkal, kora-
beli viselettel, fegyverzettel ismerkedhessenek. 

a Magyar költészEt napja

Ezen a napon, József Attila születésnapján tisztelgünk 
a költészet előtt. Április 11-én hazánk számos pontján 
irodalmi előadó estek, könyvbemutatók, költészethez 
kapcsolódó versenyek és előadások zajlanak. 
A Juhász Jácint Művelődési Házban immár hagyo-
mány, hogy ez alkalomból Maratoni Versmondó 
Napot rendeznek, melyen a legifjabb korosztálytól a 
legidősebbekig mindenki képviselteti magát. Az idei 

évben is rendkívül színes előadásokban gyönyörköd-
hettünk. Több mint 300-an érezték úgy, hogy szívesen 
részt vesznek a rendezvényen. Eljöttek a Szent László 
Általános Iskola 3.b és c osztályos tanulói, a Pillangós 
Óvoda csoportjai (Maci, Nyuszi, Napraforgó, Mókus) 
közös és egyéni szavalatokkal. A Gesztenyés Óvoda 
Csiga-biga csoportja, a Laura Vicuna Katolikus Óvo-
da Holdacska és Csillag csoportjai. Verseket mondtak 
az Önkormányzat dolgozói a Jakab Mihály Népdal-
kör, a Nyugdíjas Klub és a Szenior Örömtánc Csoport 
tagjai is és még sokan mások. 
Kass Róbertné, Benedek Károly, Rendnek Ilona,Trom-
bitásné Morvai Teréz és Sleisz Levente saját költeménye-
ikkel lepték meg a jelenlévőket. A napot József Atilla: 
Mama című versének közös elmondásával fejeztek be. 

a Föld napja

Április 22-én a világ 175 országában különféle esemé-
nyekkel igyekeznek felhívni a figyelmet a Föld termé-
szeti környezetének megóvására. A jeles nap életre hí-
vója egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató, 
aki ezen a napon mozgalmat indított bolygónk védel-

mében, és megalapította a Föld Napja Hálózatot. Ő az-
óta az alternatív energiaforrások kutatója és szakértője 
lett, mozgalma pedig szinte az egész világot behálózza. 
Nálunk a Föld és környezetünk megóvásának fontos-
ságára április 24-én emlékeztünk. Ezen a napon a Ju-

hász Jácint Művelődési Házban előadással és krétákkal 
várták a gyermekeket, akik Hermann Katalin kérdése-
ire, hogy miért kell vigyáznunk bolygónkra és ezt ho-
gyan tehetjük meg, okosan és ügyesen válaszoltak. Ezt 
követően aszfaltrajzversenyen vehettek részt, melynek 
témája természetesen a Föld volt. Végül a Földdel kap-
csolatos verseket és énekeket hallhattunk az eseményre 
érkezett Gesztenyés tagóvoda és a Laura Vicuna Katoli-
kus Óvoda közel 60 apróságának tolmácsolásában. 
Délután a Nyugdíjas Klub tagjai virágokat ültettek a 
Művelődési Ház előtti téren.  

anyák napja

Anyának lenni Mikor a két csíkos teszt jelzi, hogy új 
élet van érkezőben, a nő szíve megdobban. Akár tud-
ta, akár nem, hogy változás várható, a lelke mélyén tart 
egy picit az ismeretlentől. Attól, hogy hogyan tud majd 
helyt állni, miként alakulnak a dolgok. Aztán megmoz-
dul méhében a gyermek, és újra nagyot dobban a szíve, 
közelebb érzi a pillanatot, mikor megláthatja Őt.

A magzati fejlődés 9 hónapja, ez a soha meg nem is-
mételhető csoda beissza magát mindkettőjük testébe, 
lelkébe. EGGYEK. Minden dobbanás, minden léleg-
zet, minden rezdülés apró párbeszéd közöttük. Mintha 
folyton azt suttognák egymásnak: „Szeretlek, a világon 
mindennél és mindenkinél jobban. Benned létezem.„
A szüléssel, születéssel megszűnik ez az Egység. A nő-

ből anya lesz, aki megtapasztalja, hogy új élet érkezett 
a világba, egy kicsi ember, akiért ő felel. Ennek súlyát 
hordozza egész további életében, és szépségét is min-
den percben megtapasztalja. Gyermeke még sokáig 
belőle táplálkozik, a tejét issza, de már nyílik előtte a 
világ. Öröm, aggódás, fájdalom, büszkeség... ezernyi 
érzés szövi át sorsukat. Ez az Élet csodája.

Mikor Anyák Napja közeleg mindig felidéződnek 
az édes várakozás pillanatai. Újra érezzük a születés 
misztériumát: azt a pihegő, meleg, megszeppent kis 
újszülöttet, akit a mellkasunkra tettek. Magunk előtt 
látjuk első tekintetét. „Hát te volnál az? Te, aki örökké 
vigyázni fogsz rám?”

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

Hirdetés

Hirdetés



kö
zé

le
t

MOGYORÓDI KRÓNIKA MOGYORÓDI KRÓNIKA

20 2018. május www.decens.eu • folyóirataink 21

közélet
ElőzEtEs a szEnt lászló hét tErVEiBől

Milyen lesz az idén az Egészségnap? 
Aki válaszol: Dr. Dér Péter, a Kígyó Gyógyszertár patikusa, főszervező

Idén is az előző szombati napon tartjuk, azaz ez lesz 
a Szent László Hét nulladik napja, mivel hivatalosan 
a Szent László Hét vasárnaptól vasárnapig tart. Tehát 
június 23-án, reggel 8 órától 16 óráig várjuk az egész-
ségükkel törődő Mogyoródiakat.
A legfőbb változás a korábbi években megszokotthoz 
képest, hogy már nem a Művelődési Ház ad majd ott-
hont, mivel addigra valószínűleg lebontják az épüle-
tet, helyette az Iskolában kapunk hozzá helyiségeket, 
de nem a Grosics Gyula Sportcsarnokban, mivel most 
nem kapcsolódik hozzá semmiféle sportrendezvény. 
A másik különbség, hogy mivel az egészségmegtartó 
előadásokra ilyenkor igen kevesen jelentkeznek, ezt 
most elhagyjuk. Ezt pótoljuk a már tavaly március óta 
folyamatosan, hónapról hónapra a Művelődési Ház-
ban szervezett különféle egészséggel kapcsolatos tá-
jékoztató előadásokkal, amelyeknek már ki is alakult 
egy törzsközössége. Minden hónap utolsó keddjén a 
Nyugdíjas Klubbal közösen indítottuk, de természe-
tesen, nem csak rájuk számítunk és nem is csak nekik 
szóló témák kerülnek napirendre. 

Az idei alkalommal is lesznek műszeres mérések, pél-
dául vérnyomásmérés, vércukormérés, hallásszűrés, 
látásvizsgálat, melanóma szűrés, koleszterinszint- és 

húgysavszint mérés, podosz-
kópos talpvizsgálat és légzés-
funkció szűrés is. 
Ezek mellett lesz lehetőség 
kipróbálni a gyógymasszőrt 
és tőle tanácsadást kérni, le-
het majd egyedi talpbetétet 
is csináltatni, sőt betegjogi 
képviselőt is hívunk.

Ami újdonság, hogy megismerkedhetünk a bémer te-
rápiával, ami a vérkeringést tudja segíteni. Reméljük, 
hogy kérhető lesz dietetikus- és dentálhigiénikus tá-
jékoztatás is, valamint felállhatunk testtömeget ana-
lizálós mérlegre, amely kimutatja mennyi bennünk a 
testzsír, és a testfolyadék. Érdekes, hogy tavaly sokan 
nem mertek ráállni a mérlegre.

Tavaly 150-en regisztráltak, elemeztették az egészségi 
állapotukat. Bízunk benne, hogy az idén is legalább 
ennyien tartják majd hasznosnak a szűréseket és a ta-
nácsadásokat, és élnek a lehetőséggel.
Gyereksarokkal is készülünk, hogy amíg ők hozzáértő 
felügyelettel játszanak, addig a szülő nyugodtan vizs-
gáltathatja magát.

anci óVónéni

Minden 1960. utáni óvodást várunk, aki 
találkozni szeretne Anci óvónénivel.
Ha van ovis fényképetek, hozzátok 

magatokkal.
Mindenkivel szívesen vált pár szót,

június 30-án, délután a főzőversenynél.

MADÉFALVI VILÁGTALÁLKOZÓ

A VIII. Magyar Világtalálkozóhoz kapcso-
lódó rendezvények közül az egyiket test-
vértelepülésünkön, Madéfalván tartják a

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
idejében

     május 18-21.

http://www.vilagtalalkozo.hu/uploads/
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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 kö-
zött ebédidő), Sze: 13-16
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, 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 28/540-701
Igazgatási Iroda: 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-Onyestyák 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 tanácsadás: 
K: 11-13 (előzetes bejelentkezés alapján)
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: 09-10
Várandós tanácsadás: K: 08-09
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 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 meg-
állóhelytől 120 méter gyaloglással, vagy a 
324-es Volánbusz járat igénybevételével 
és 400 méter gyaloglással. Személygépjár-

művel történő parkolás az intézmény 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 
Gödöllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 
28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-887
Dr. Szilágyi Emese 
Rendelés: K: 14-21, Cs: 13-20, P: 07-14
Dr. Bidjari Leila rendelése betegség miatt 
hosszabb ideig elmarad. Felvilágosítást a 
70/220-4707-es telefonszámon lehet kérni. 
Helyettesítését – bizonytalan ideig – Dr. Szil-
ágyi Emese  látja el saját rendelési idejében.
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.  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 Könyv-
tár - Fóti út 18., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelodesi 
haz-konyvtar-google, facebook: Jácint Ju-
hász, 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 Nonprofit Kft.: 
Gödöllői út 17., honlap: www.monon.hu, e-mail: 
info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő

Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Dózsa 
György út 25. honlap: www.mogyorodturiz-
mus.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: 
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: ugyfel-
szolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
Áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGÁZ: 40/200-752
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
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 1818 
fax: 28/588-660, Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 
08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a., e-mail: 
nyugdij@08kh.bfkh.gov.hu, honlap: www.
onyf.hu, 06-1/323-6000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
allamkincstar.gov.hu, 06-1/350-0155, fax: 
06-1/237-3662, zöld szám: 80/204-884 
(vezetékes hálózatról ingyenesen hívható)
Nemzeti  Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár): 1139 
Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.neak.gov.
hu, e-mail: neak@neak.gov.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football Club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

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

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

13. Egyházi és Világi Borok VErsEnyE
folytatás a 2. oldalról

Erdész Ferenc
A borverseny eredményeit nem látom, én is csak a 
végén tudom majd meg, melyek lettek aranyérmesek, 
stb. most még javában pontoznak a bírálók. A zsűrit 
személy szerint én válogattam össze olyan szakembe-
rekből, akiknek a többsége régóta bírál, de akad né-
hány új borbírónk is. Főleg férfiakból áll a zsűri, pedig 
igyekszem nőket is bevonni, mert szerintem a nőknek 
különös érzékük van a borokhoz.
Gazdaságosságot ilyenkor nem számolunk, de vannak 
költségeink, amelyet a borminták után fizetett 2000 
Ft-os nevezési díj nem fedez teljesen, így támogatókra 
is szükség van, annak ellenére, hogy a bírálok külön 
tiszteletdíjat, fizetést nem kapnak, csak egy-egy aján-
dékcsomagot. 
A borok Soprontól kezdve Tokajig mindenhonnan ér-
keztek, majdnem minden borvidéket képviselnek. 

Zachár Zsolt
Úgy került Mogyoródra ez a rendezvény, hogy 2016-
ban, az Utazás kiállításon a Turisztikai Kft. kitelepült és 
volt alkalmunk a GKRTE vezetőivel egyeztetni arról, 
hogy 2009. után hadd legyen ez a verseny újra Mogyo-
ródon. Elvileg minden évben más település ad otthont 
ennek, Mogyoród az egyetlen eddig, ahol már második 
alkalommal rendezhetjük. Mi jártuk ki ennek az útját. 
Vannak Mogyoródon lelkes borászok, több mint 140 
hektár szőlőterület, van egy Turisztikai Kft. amely eze-
ket szívesen szervezi, így tudtuk elérni a kivételezést. 
A társadalmi zsűribe meghívást kaptak a környező te-
lepülések polgármesterei, de a sok feladatuk miatt nem 
tud mindenki eljönni, várjuk a helyi képviselő-testület 
tagjait, polgármester urat, alpolgármester urat, Mogyo-
ródon lévő helyi vállalkozások is kaptak meghívást, illet-
ve a GKRTE több tagja is jelezte jövetelét. A társadalmi 
zsűri különdíjjal jutalmazza a szerintük legjobb borokat.
Az eredményhirdetés június 30-án, a Klastromhegyi 
Apátsági Pincenap keretében történik. A beérkezett 
226 borminta alapján az elmúlt 13 év legsikeresebb 
borversenye a mostani.

Erdész Ferenc

Az egyik bíráló csoportnak töltik a következő 
bormintát

A társadalmi zsűri egyik asztaltársasága

Horváth József a társadalmi zsűriben
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ULTRAHANGVIZSGÁLATOK

ÉRSEBÉSZETI SZAKVIZSGÁLATOK   
(SZŰRÉS, SEPRŰVÉNÁK, VISSZEREK, ÉRSZŰKÜLET, LÁBSZÁRFEKÉLY KEZELÉSE)

HASI, CSÍPŐ, MELLKAS, NYAKI,  CSECSEMŐ-ÉS GYERMEK, 4D BABAMOZI

GASZTROENTEROLÓGIAI ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLATOK  
(GYOMOR ÉS BÉLTÜKRÖZÉS)  MÁR ALTATÁSBAN IS ELÉRHETŐ!

FOGÁSZATI KEZELÉSEK MÁR ÁLTALÁNOS ALTATÁSBAN IS!  
(INTRAVÉNÁS INJEKCIÓVAL)
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