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Az idén szeptember 3-án kezdődik az iskolában a tanítás.
A Tanévnyitó Ünnepséget 3-án, reggel 8 órakor tartják.
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FORMA1, A 33. MAgyAR NAgydíj MOgyORódON

Sok érdekességet hozott a 33. Nagydíj, vagy 
ahogy mondják az „utazó cirkusz” újabb talál-
kozója Mogyoródon.
Szép gesztus volt a szervezőktől, hogy Herczku 
Ágnest az egyik legelismertebb népdalénekest 
kérték föl a magyar Himnusz előéneklésére, 
melybe aztán a közönség nagy része bekap-
csolódott. A Magyar Kormányt az eseményen 
Szíjjártó Péter külügyminiszter képviselte, aki 
díjat is adott át a verseny végén a dobogóra fel-
lépett versenyzők egyikének.
Ismét a régen hiányolt hatalmas tömeg lepte el 
a Hungaroring környékét, több mint 200.000 
ember akart jelen lenni és izgulni kedvencéért a 
zsúfolt lelátókon. Korábban akkor volt igazán 
nagy az érdeklődés, amikor az egykori vasfüg-
gönyön belül elsőnek nyílt meg a mogyoródi 
pálya a FORMA 1 versenyzői számára. Ez a 
mostani pedig már harmincharmadik volt.
Tudva levő, hogy a verseny végeredményét jelen-
tősen befolyásolja, hogy melyik kocsi, hányadik 
helyről indulhat, hiszen aki legelől van, az máris 
előnyben van a többiekhez képest. Az indulási 
helyet a verseny előtti nap időmérő versenyén 
döntik el. A mostani időmérő idejében az eső 
miatt vizes volt a pálya, erre készülhettek föl a 
versenyzők és az őket kiszolgáló istállók. Viszont 
másnap rendkívüli hőségben 34 fokos levegő-
ben és 59 fokos aszfalton kellett versenyezniük. 
Nyilván komoly fejtörést okozott a pilótáknak 
és a Boksz utcában székelő technikai személy-
zetnek, milyen gumival kezdjék a versenyt, s azt 
később mikor és milyen gumira cseréljék. Ezen a 
napon lágy vagy ultra lágy gumikkal álltak a rajt-
hoz a gépkocsik. Hamilton például a 25. körben 
cserélt gumit, mert az esetenként akár 300 km/
óra sebesség mellett a gumi elfárad, elkopik, s 
folyamatosan veszít tapadó-képességéből. 
Egy ilyen verseny nem csupán a pilóták képes-
ségéről, felkészültségéről szól, hanem legalább 
ekkora arányban a gépkocsigyártók, fejlesztő 
mérnökök, konstruktőrök technikai eredmé-
nyességéről is. Ez alkalommal Hamilton indul-
hatott az ún. pólpozícióból, s meg is tartotta 
vezető helyét a 4381 méteres pályán, amelyen 

70-szer kellett végigszáguldaniuk.
A verseny közben technikai hiba miatt egy ko-
csi kényszerült a versenyt félbehagyni. Nem 
okozott ilyen nagy bajt, de ugyancsak terhelte és 
nehezítette az itatógép hibája Kimi Räikkönen-t 
a kocsijában. Így a finn versenyzőnek nem volt 
lehetősége a több mint másfél órás és a hőség 
miatt még kimerítőbb, feszült figyelem közben 
a szomját oltani, és a folyadék által némileg fel-
frissíteni magát. A versenyző azonban ezzel a te-
herrel küzdve is megszerezte a 4. helyezést.
Történt koccanás a nagy igyekezetben, amikor 
egy Ferrari és egy Mercedes kocsi került túlságo-
san közel egymáshoz. Repültek is le karosszéria 
alkatrészek, de végül Valteri Bottas és Sebastian 
Vettel is eredményesen be tudta fejezni a versenyt. 
Komolyabb baleset szerencsére nem történt.
Az elfogulatlan nézők (ilyeneket nem túl sokat 
találhattunk volna a lelátókon!) nem a legesélye-
sebb pilótáknak szurkoltak, hanem Daniel Ric-
ciardo-nak, aki mindössze a 12. helyről kezdte a 
versenyt, de a 71. kör után a sok látványos előzé-
sének köszönhetően az előkelő 5. helyen végzett. 

A verseny után a gépkocsiból éppen kiszállt, 
alaposan leizzadt és kimerült Lewis Hamilton 
fantasztikus közönségnek nevezte a lelátókon 
helyet foglalókat. Arról nyilatkozott, hogy ezu-
tán a verseny után tart ugyan nyári szünetet, de 
nem megy napozni a tengerpartra.
Sebastian Vettel utólag nehéznek ítélte a ver-
senyt. Bár jól sikerült a rajtja, komoly fejtörést 
okozott számára, hogy mikor jöjjön ki a Boksz 
utcába kereket cserélni. „Ma nem jött össze a 
győzelem, de nagyon örülök, hogy be tudtam 
fejezni a versenyt a koccanást után.”- mondta.
Kimi Räikkönen szerint jó tempóban folyt a ver-
seny, és a továbbiakban nem pihenni akar, hanem 
máris készülni fog a következő megmérettetésre.

A verseny végén a Mercedes csapat a Boksz ut-
cában pezsgőt osztott a közönségnek.
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Az első helyezettek
1. Lewis Hamilton
2. Sebastian Vettel
3. Daniel Ricciardo
4. Valtteri Bottas*

5. Pierre Gasly
6. Kevin Magnussen
7. Fernando Alonso

8. Carlos Sainz
9. Romain Grosjean

NyARAluNk, FesztiválOkRA jáRuNk, bulizuNk!
Sziget fesztivál, EFOTT, Campus fesztivál, Művészetek völgye… a teljesség igénye nélkül említhetjük a közis-
mert magyarországi fesztiválokat, melyek évről évre több vendéget várnak. Számtalan szórakozási lehetőség a 
kultúra különféle megnyilvánulási formáiban. Ahhoz, hogy a szórakozás felhőtlen legyen, fogadd meg néhány 
jó tanácsunkat! 
• Parkoló autóban semmilyen értéket ne hagyj! A gépkocsit távozáskor zárd be és ellenőrizd le! Kisebb értéket 
se hagyj a kocsiban látható helyen, mert betörhetik érte az ablakot.
• Koncert hallgatása közben könnyen belefeledkezhetsz a zenébe, és hogy a táska ne zavarjon tánc közben, a 
hátadra dobod. Ez lehetőséget biztosít a zsúfolt tömegben a zsebtolvajnak, hogy észrevétlenül eltulajdoníthassa 
belőle a mobiltelefont, pénztárcát, személyi iratokat. Értékeid lehetőség szerint tedd a belső zsebedbe vagy a 
táska belső zsebébe, ahonnan nehezebb kivenni.
• Szórakozás, bulizás közben figyeld a körülötted állókat és amennyiben gyanúsan viselkedő személyre lennél 
figyelmes vagy esetleg bűncselekmény elkövetését észlelted, azonnal szólj a biztonsági szolgálat munkatársainak, 
akik segíteni fognak vagy szükség esetén a rendőrséget is értesítik!
• Buli alkalmával fokozottabban figyeljetek egymásra! Soha ne hagyjatok egyedül ittas embert, hiszen álomba 
szenderülve vagy védekezésre képtelen állapotban fokozottan ki van téve annak, hogy bűncselekmény áldozatá-
vá váljon! Rosszullét esetén értesítsétek az egészségügyi szolgálatot vagy hívjátok a mentőket!
• A fesztiválok területére szigorú biztonsági ellenőrzés és átvizsgálás után lehet csak bejutni. Ennek ellenére 
előfordulhat, hogy kábítószert visznek be dílerek és ott árusítják. Tudj nemet mondani a kábítószer minden 
formájára! Ne hagyd magad befolyásolni! Nem kötelező kipróbálni! Bulizni alkohol és kábítószer nélkül is lehet! 
Figyeljetek barátaitokra is, mert egyetlen rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek!

„Gina- a drog, amit nem kértem és az élmény, amit szeretnék elfelejteni”
„Nem tudom, hol kaptam a Ginát. Azóta sem, pedig százszor újra gondoltam az eseményeket. Nem zárom ki sem 
a pultosokat, sem a fesztiválozókat. Nem tudom mikor kaptam, de azt pontosan tudom, mikor kezdett hatni, mert 
teljesen megváltozott a viselkedésem. Még olyan furcsán jópofának is tűnt nekem, nem szoktam én ennyire magabiztos 
lenni. Nem emlékszem arra, hogy eufórikus állapotban lettem volna, az viszont biztos, hogy egy idő után kendőzet-
lenül őszintévé váltam, amin én lepődtem meg a legjobban. Hirtelen szakadozni kezdett a világ. Álltam a pultnál 
és észrevettem, hogy nem vagyok folyamatosan jelen a saját valóságomban. Csak képek villantak fel a velem szemben 
álló arcáról. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Elszédültem. Elindultam az mobilvécékhez, sikeresen még betalál-
tam az egyikbe, de onnan ki már nem. Elemi erővel tört ki minden a gyomromból, de én ezt olyan furcsa közönnyel 
nyugtáztam, mintha minden héten taccsra vágnám magam legalább négyszer. Belenéztem a tükörbe, kettőslátás. 
Bámultam a tükröt és nem tudtam elindulni. Ugyanis nem találtam ki. Végül a biztonsági őr szedett ki. Mindenféle 
térérzékelés nélkül, valami embertelen akarattal tudtam megmozdítani a lábam. Lépés, lépés, na még egy. Eltánto-
rogtam valahogy egy padkáig – utólag kiderült,  hogy olyan öt lépést tehettem meg – és ott lerogytam. Nem voltam 
képes tájékozódni. Nem láttam a térben, mert a teret sem láttam. Megszakadt a fizikai érzékelésem a világgal. Nem 
volt fent, lent, se jobbra, se balra. Valami furcsa sötétség és valami furcsán tompa nyugalom vett körül, amíg belém 
nem csapott egy újabb felismerés.”- egy fiatal lány elbeszélése arról, mit élt át Gina hatására.
A Gina (GHB) cseppfolyós, íztelen, szagtalan anyag. Nem okoz függőséget, de túladagolva vagy alkohollal ke-
verve életveszélyes lehet: légzésleállást, illetve fulladásos halált is okozhat. Nagyjából 10-60 perc után kezd hatni, 
20-25 perc alatt kábítja el az áldozatot, 14-16 óra alatt teljesen kiürül a szervezetből és mindössze 12 órán át lehet 
a vizeletből kimutatni. Sajnos egyre többször hallhatunk róla a híradásokból, ismerősöktől, mert alattomos em-
berek lányok, fiúk poharába csempészik bulik alkalmával. Csak azért, mert „jó hecc” vagy, mert egyéb szándékaik 
vannak ( kifosztás, nemi erőszak). A Ginától tested teljesen védtelenné válik, mozdulni sem tudsz, habár az agyad 
mindent felfog, mégsem tudsz védekezni, beszélni, felállni, elindulni, haza menni. ..”
Ne menj egyedül szórakozni. Ha többen mentek, figyeljetek egymásra és másokra is. Mindig legyen feltöltve a 
telefonod. Legyen a telefonodban legalább kettő SOS-kontakt. Soha ne tedd le a poharad felügyelet nélkül, ha 
lehet, olyan italt fogyassz, amit előtted bontanak ki. Ne fogadj el idegenektől semmilyen italt!

Kivonat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívásából
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14/2018. képviselő-testületi ülés
július 25.

A képviselő-testület ezévi 14. ülését július 25-ére hívta össze 
Paulovics Géza polgármester. Az ülésen a szokásosnál több 
mogyoródi lakos vett részt, a legtöbben a Berek- Akácos Pol-
gári Társaság tagjai voltak, akik immár 26 éve hiába várják 
az egykor kárpótlásban kapott berektetői telkeik ügyében a 
kedvező elbírálást. Érthető módon ez váltotta ki nem csak a 
legnagyobb érdeklődést, de ennek az ügynek a megvitatása 
tartott a legtovább, közel két teljes órán át tárgyalták a kép-
viselők. A többi napirendi pont esetében kevés vita és kevés 
eltérő vélemény miatt gyorsan tudtak határozni.
Ezen az ülésen a napirendek tárgyalása előtt  adták át a Szent 
László Hét eseményeihez kapcsolódó Semmelweis Díjat, me-
lyet az idén ünnepélyes keretek közt Stefán Andrea gyógyszertári szakaszisztens vehetett át, lásd fényképünkön.

NApiReNd előtt

Elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést, melyben különböző okok miatt ismét több 
határidőt kellett módosítani.

Polgármesteri Tájékoztatás a legutóbbi ülés óta eltelt 
időszakban történtekről, melyet kivonatosan közlünk 
az alábbiakban.
Közösségi Ház
Megérkezett a Modulárt Kft-től az új „Közösségi Ház” 
terve. A módosított tervek polgármester úrnál – elő-
zetes jelzés alapján – megtekinthetők, illetve elekt-
ronikusan megkaphatók. Polgármester úr felhívta a 
figyelmet, hogy az épületbontással és majd az építke-
zésekkel járó por és zaj miatt kéri a lakosok türelmét 
és megértését.
Hungaroring
A Hungaroring Zrt. részéről a zajmonitoring rendszer 
kiépítése és üzembe helyezése megtörtént! A verseny-
pálya zajkibocsátását a területén elhelyezett műszerek 
útján rögzítik és a kritikus pontokra vonatkozó meg-
ítélési zajszintet számítással állapítják meg.
A környezetvédelmi hatóság meghosszabbította a 
Hungaroring Zrt. zajvédő falak kiépítésére (2018. de-
cember 31-ig) és Zaj-monitoring rendszer leírását tar-
talmazó dokumentáció benyújtásának (2019. február 
28-ig) határidejét. Ezek közül Mogyoród lakosságát 
a zaj-monitoring rendszer érinti, mivel ezen rendszer 
mutatná ki a településünket érő zajterhelés tényleges 
mértékét. A Hungaroring Zrt. 2018. szeptember 17-
ig kapott határidőt, hogy a környezetvédelmi hatóság 
részére benyújtsa a versenypálya nemzetközi lincensz 
másolatát a 2018. július 16-át követő időszakra.
Turisztika
Az idei Pincenap rendezvény június 30. napján sike-
resen lezajlott a Kft szervezésében és lebonyolításában. 

Az elmúlt évekhez képest nagyobb látogatószám ér-
kezett a rendezvényre és a kiegészítő programok is si-
kert arattak: kézműves utca, népi játszótér, borudvar 
díjnyertes borokkal. Várhatóan a rendezvényre szánt 
költségvetési keretet nem lépte túl a Kft. A rendezvé-
nyen itt voltak Madéfalva testvér településünk és az 
olasz leendő testvér településünk Santa Lucia di Piave 
képviselői is.
VEKOP pályázat
A VEKOP projekten belül június 28. napján aláírták 
a tervezővel a szerződést a Szent László Emlékhely vo-
natkozásában. A tervezők konstruktívan együtt tudnak 
dolgozni a pályázat szakmai megvalósítóival, már több 
személyes egyeztetés is történt az elmúlt időszakban. 
Nonprofit Kft.
A Nonprofit Kft. a Szent László Hét eseményein te-
vékenyen részt vett, továbbá a rendkívüli esőzések 
okozta útjavítások tették ki kapacitásuk legnagyobb 
hányadát. Sajnos a településüzemeltetési területen 
folyamatos munkaerő-hiánnyal küzd a Kft. - részben 
betegségek miatt, részben pedig mert nem tudja betöl-
teni a megüresedett állásokat.
Műszaki Iroda
A Önkormányzatban 13 db pályázat fut egyidőben, 
mely feladatokat  mindössze 3 fővel látja el az Iroda. 
Emiatt a munkatársak túlterheltek, jelentős ügyirat-
hátralékot görgetnek maguk előtt, a feladataik messze 
meghaladják azt a mennyiséget, ami a jelenlegi lét-
számmal rendben ellátható lenne. 
Az intézés alatti VIS MAIOR ügyek, melyek mind-
egyike egy önálló eset, külön ügyiratkezeléssel, költ-
ségvetéssel, kivitelezéssel, határidőkkel, stb.
• Mély utca – Bocskai u. – a közbeszerzés lezárult, 
• Berekakácos, Bocskai, Nyulas u. - indul a beruházás, 
• Orgona utca – folyamatban a beruházás, 

• Patak (Dózsa Gy, Bajcsy u.) – megtörtént a beadás, 
• Ady- Petőfi- Somogyi utcák döntésre várunk, 
• Nyulas-Bocskai u. – elkészült.
Pályázatok kezelése
• Új Egészségház tervezés, új egészségház pályázat - 
közbeszerzés folyamatban, 
• Régi orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés folyamatban, 
• Táncsics utca - elbírálás alatt, 
• Dózsa György út - elbírálás alatt, 
• Polgármesteri Hivatal felújítása - zárás előtt, 
• Gyalogosan felfedezni Mogyoródot – folyamatban.
• KEHOP (Hivatal felújítása) ellenőrzésre 2018. au-
gusztus 2. 
• VEKOP pályázatban folyamatos szakértői tevékenysé-
get lát el Kulcsár Nyina, ami jelentős munkaórát vesz el.
• A Hivatal előtti térrendezés, vízelvezetés befejező-
dött a teljesítésigazolás folyamatban.
• A Hivatal 7 irodájának felújítása megkezdődött, 
ahol különböző nehézségek is adódtak menet közben 
(pl: leomlott a vakolat, dolgozók elhelyezése).
• A Hangya épület felújítására a szakértők bevonása 
után megkezdődik. 
• A védőnők, gyermekorvos, a Művelődési Ház kiköl-
töztetésére az előkészítő folyamatok megkezdődtek.
• 0286/55 hrsz tekintetében (Nagy Út Vasút) művelé-
si ágból történő kivonás megtörtént.
Igazgatás:
• Csodasziget Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kö-
tött ellátási szerződés meghosszabbítása – szerződés 
aláírásra került, elintézve
• Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi feladatokról – Kormányhivatalnak meg-
küldésre került
• Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program kapcsán 
– határidő módosításnak megfelelően az Esélyegyen-
lőségi Program elkészült
• Fogorvos szerződésének kiegészítése és az assziszten-
sének szerződés - folyamatban van, ügyvédi iroda el-
lenőrizni fogja
• Tájékoztatásul: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy „A praxisjog elidegenítésére a fela-
dat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap 
alatt van lehetőség.” Ennek következtében, mivel a pe-
res eljárás jogerős befejezésének – Dr. Suhai Szabolcs 
ügyvéd úr álláspontja szerint is – a 2018. március 27-i 
időpontot tekintjük, ettől a naptól számított 6 hóna-
pig a Bi-Dental Kft. a praxisjogát még eladhatja, tehát 
addig az álláshely betöltésére új fogorvost az Önkor-
mányzatnak nincs lehetősége foglalkoztatni, új szerző-
dést addig nem tud kötni. 
PÉNZÜGY
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 
2018.07.25-én 414.534.870 Forint 

Filmforgatás történt a Sarló utca és Jakabpuszta te-
rületére. A Hanna Films Kft kért hatósági szerződést 
közterület foglaláshoz.

A Semmelweis Díj átadása ezen a képviselő-testületi 
ülésen megtörtént.

NApiReNdeN táRgyAlt ügyek

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása a For-
ma-1 rendezvény idejére a Mogyoród Turisztikai Kft-nek
Az 50 m2-nyi területrészt a testület 3 napra 5000 Ft-
ért adta bérbe a Kft-nek. a település népszerűsítése 
érdekében, büfé és információs pult működtetésére.

Műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a mogyoródi 
új egészségház építése során a PM EUALAPELLA-
TAS 2017/23 sz. projektben, valamint meglévő mű-
velődési ház és gyermekorvosi rendelő bontása során
Az eljárás megindításáról egyhangúlag döntöttek a 
képviselők.

Gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat elhelye-
zésére vonatkozó korábbi  döntés módosítása
A két intézményt ideiglenesen, a Hangya épület felújí-
tása idejéig az Iskola épületében helyezik el.

Mogyoród, Berektető út 058/4, 058/5, 058/7 hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonása
Ennek a napirendnek a tárgyalására érkezett néhány 
berektetői ingatlantulajdonos, akiknek a megbízá-

sából Mattyasovszky Péter részletezte kérésüket. El-
mondta, hogy a rendszerváltással összefüggésben zaj-
lott kárpótlás során több mogyoródinak nem jutott 
művelhető földterület, így végül a Földkiosztó Bizott-
ság a berektetői erdőt adta kárpótlásul a kimaradt 164 
jogos földigénylőnek, osztatlan közös tulajdonba. Ők 
immár 26 éve járják kálváriájukat, hogy az ingatlan-
jaikat házhelyként használhassák, mivel szerintük a 
korábbi képviselő-testületek nem igyekeztek segíteni 
őket a megoldásban. 

Dr. Dér Péter, Dr. Hézinger Lajos, Stefán 
Andrea, Paulovics Géza

Az első sorban: Juhász Mihályné, Szőnyi Katalin, 
Mattyasovszky Péter
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A megoldás érdekében jelentős költséggel területet vá-
sároltak, arra csereerdőt telepítettek, amit ma is gon-
doznak, s így kivonható lett a terület az erdő művelési 
ágból. Szeretnék a 164 telket belterületbe vonatni. 
Most azonban azzal kerültek szembe, hogy az Önkor-
mányzat döntése szerint meg kellene fizetniük a község-
fejlesztési hozzájárulás összegét, a négyzetméterenként 
megállapított 2000 Ft-ot, amit újabb érvágásnak tekin-
tenek, mivel ők csak a kárpótlásban megkapott területü-
ket szeretnék építési telekként hasznosítani. Ezért kérik 
a községfejlesztési díj elengedését, méltányossági alapon. 
Ezt 164 mogyoródi család kéri. Az összeg a 700 m2-es 
telkekre újabb kiadásként 1,4 millió Ft lenne, holott ők 
már áttelepítették az erdőt, leadtak ingyenesen 1,7 ha 
területet a 16 méteres úthoz, leadtak közösségi területe-
ket, így csökkentek le a telkek mindössze 700 m2-esre. 
A 164 telek után a fenti díjjal számolva 237 millió Ft-ot 
kellene a berektetőieknek összesen kifizetni.

A képviselők közül akadtak, akik támogatták a kérést, 
de jelezték, hogy ez bonyodalmakat okozhat amiatt, 
hogy másoktól szigorúan megkövetelik a 2000 Ft-ot 
négyzetméterenként. Ezért amennyiben elengednék a 
községfejlesztési díjat, akkor azt a közvélemény előtt 
igen alaposan, és mások szerint is elfogadhatóan meg 
tudni indokolni. 
Volt képviselő, aki visszautasította azt, hogy a korábbi 
önkormányzatok hátráltatták volna a Berektető belte-
rületbe vonását, de egyetértett azzal, hogy akik kárpót-
lásban kapták a területet, éppen azért, hogy házhelyek 
alakuljanak ki, azoknak ne kelljen a községfejlesztési 
díjat kifizetni. 
Akadt, aki azt javasolta, hogy csak az mentesüljön a 
fizetés alól, aki maga kapta, ugyanis van már olyan 
eset, amikor valaki eladta a területét, tehát már nem 
az eredeti kárpótolté a tulajdon. 
Olyan felvetés is elhangzott, hogy engedjék el a befize-
tést, de, ha bizonyos éven belül eladja a már belterületi 
ingatlanát az illető, akkor utólag fizettessék meg vele a 
2000 Ft/m2 díjat. 
Volt, aki méltányosságból 50 %-os díj kivetését javasolta. 
Az is elhangzott, hogy ha az út túloldalán csak akkor 
adnak belterületbe vonási engedélyt, ha befizették az 
összeget, akkor hogy néz az ki, hogy ezen az oldalon 

pedig elengedik azt. Az ilyen kedvezmény durva igaz-
ságtalanság lenne. Ellenében azt is felvetette egy tulaj-
donos, hogy amíg a berektetőiek a szüleiktől elvett föl-
dek után kapták az ingatlant kárpótlásba, azaz a jogos 
örökségüket kapták vissza, addig az út túloldalán ked-
vezményesen, mindössze 10 Ft/m2-ért vásárolhatták 
meg a telkeket az ottani tulajdonosok, s így nem áll meg 
az összehasonlítás, mert egészen másképpen jutottak a 
területhez az út két oldalán az emberek. Ráadásul az út 
túloldalán található telkekből nem kellett leadni az út 
szélesítéséhez területet sem, s közösségi területet sem. 
Persze elhangzott vádként a képviselők közt az is, hogy 
aki engedményt, vagy teljes elengedést javasol, az nép-
szerűséget akar szerezni magának a következő választás-
hoz. Ugyan akkor azt kimondták, hogy a képviselő-tes-
tületnek nem 164 tulajdonos érdekeit kell szem előtt 
tartani, hanem mind 7000 mogyoródi érdekéért kell 
küzdeni. Ugyanis 164 házhelyen, ha házak épülnek, 
akkor oda világítás is kell, jól járható út is kell, télen 
havat kell kotorni, az óvodában több férőhelyet kell biz-
tosítani, stb., valamint most is nehezen birkóznak esők 
után az utak rendbe tételével, márpedig a 164 épület 
tetejéről és lebetonozott járdákról, teraszokról nem szi-
várog földbe az esővíz, hanem lefolyik, s még nagyobb 
vízmennyiségre kell a lenti részeken számítani. 
Elhangzott olyan javaslat is, hogy néhány évig legyen 
számukra nulla a négyzetméterenkénti befizetés ösz-
szege, de aki nem élt ezzel a lehetőséggel, az néhány 
év után már semmi kedvezményre nem számíthatna.
Akadt képviselő, aki úgy fogalmazott, hogy berekte-
tői vonatkozásában nem lehet igazságosan dönteni és 
nem csak a szívre, de az észre is hallgatni kell. 
Az egyik berektetői képviselő kifejtette, hogy több 
millió Ft értékű utat adtak át az önkormányzatnak, 
továbbá közösségi területet is. Ezekkel szerinte meg-
váltották a befizetni való összeget. 
Volt képviselő, aki úgy vélte, hogy alaposabb utánjárás 
érdekében halasszák el inkább a döntést 1 hónappal. Ez-
zel szemben a berektetőiek tiltakoztak, mondván, hogy a 
korábbi képviselő-testületek is hoztak ilyen döntéseket, s 
ezek miatt húzódik az ügyük már 26 éve.
Paulovics Géza polgármester szerette volna döntésre vin-
ni a dolgot, jelezve, hogy ez egy különleges eset, történel-
mi gondot kell megoldaniuk, ami rájuk hárul, nincs mire 
várni. Mivel azonban nem alakult ki egyetértés, szünetet 
rendelt el, hogy legyen alkalmuk a képviselőknek egy-
mással és a berektetőiekkel is megbeszélni, mi legyen.
Azonban a szünet után sem tudtak megegyezni a kép-
viselők, így Paulovics Géza végül m2-enként 100 Ft 
községfejlesztési díjra tett javaslatot, de a szavazások 
során sem ez, sem a többi javaslat sem kapott több-
séget. Így, amíg a képviselő-testület újra napirendre 
nem tűzi ezt az ügyet a Berektető tekintetében, addig 
egyelőre maradt az általános szabály, mely szerint Mo-
gyoródon a belterületbe vonás egyik feltétele a 2000 
Ft/m2 községfejlesztési díj befizetése.

A berektetőiek szemében megoldatlan helyzetben a szer-
vezetük vezetősége: Mattyasovszky Péter és Szőnyi Kata-
lin úgy döntött, hogy kéri ez ügyben a véleményük, illet-
ve a helyzet tisztázásához szükséges tudnivalók közlését 
lapunkban, melynek helyet is adtunk. Olvashatják írá-
sukat a következő oldalakon.

Döntés az intézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló 20/2015.(VI.25.) számú önkormányzati ren-
delet felülvizsgálatáról
A megszavazott határozat szerint:
• Az óvodai tízórai díja 115 Ft, az ebéd 200 Ft, az uzson-
na 110 Ft, míg a napi háromszori étkezés 425 Ft/nap. 
• Az iskolai tízórai díja 125 Ft, az ebéd 290 Ft, az uzson-
na 115 Ft, míg a napi háromszori étkezés 530 Ft/nap.

Mogyoród, 2630/1-3 hrsz ingatlanok belterületbe vonása
A belterületbe vonást a 2000 Ft/m2 díj befizetésével 
megszavazták.

A Mogyoród Nonprofit Kft. SZMSZ módosítása
A Működési Szabályzat módosítását jóváhagyták.

A Mogyoródi Pillangós Óvoda SZMSZ-nek módosítása 

A Működési Szabályzat módosítását jóváhagyták.

Beszámoló a Mogyoród 1074 Közalapítvány 2017. 
évi munkájáról 
A beszámolót a könyvvizsgálói véleményre is támasz-
kodva jóváhagyták.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Intézményei-
nek, a Szent László Általános Iskola, valamint a köz-
világítás villamos energia beszerzése 2018-2019 évre
Az ajánlatkérői eljárást megindításáról döntöttek a 
képviselők.

A MÁV-HÉV Zrt-vel való együttműködési megállapodás 
Az együttműködési megállapodást jóváhagyták és a 
szerelvényeken elhelyezhető plakáttartók beszerzéséről 
is döntöttek.

Képviselő- testület 2018. II. félévi munkaterve 
A munkatervet jóváhagyták.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 elfogadása
Az elkészült HEP programot elfogadták, melynek 
megléte a pályázatok előfeltétele. 

Belterületbe vonási kérvényünk van a Képviselő-testület előtt, amelyet az előző testületek 1992-től kezdődően 
támogattak, de eddig mégsem valósulhatott meg a területfelosztás a fennálló döntéshozók és előírások miatt.

A beRektető 164 tulAjdONOsA 26 éve váRjA A téNyleges káRpótlást!

A Mogyoród, Berek-Akácos hrsz. 058/1 a belterületbe vonási ügy 1992-ben kezdődött! A Községi Irattárban 
fellelt 1992-ben kelt jegyzőkönyv szerint a kárpótlásban felosztásra került földek egyenlőtlen volta miatt (egye-
sek nagydarab földeket igényeltek, míg másoknak nem maradt) a fennmaradó 164 tulajdonos 84 AK értékben 
kapta azt az erdőt, amely közel sem ért annyit. Azzal az ígérettel kapták, hogy ezek a községépítés területei 
lesznek és így az értékük meg lesz, az aranykoronának megfelelő értékben.
Az akkori erdő területe osztatlan közös tulajdonú (164 telek tulajdonos között) az aranykoronának megfelelő 
tulajdoni hányadúvá vált a kárpótlási bejelentkezés számának megfelelő bejegyzési számmal a Földhivatalnál. 
A mai napig soron követhető ez a bejegyzési sorszám az eltelt 26 év ellenére az öröklési, hagyatéki utat követve.
Az építési telekké válás, azaz a kárpótlás megvalósulási ideje immár 26 év. Az építési telekké válást hrsz. (058/1-
en) a jogfolytonos regnáló Önkormányzatok nem tudták megvalósítani. Sokan az akkori tulajdonosok közül 
már meghaltak, s az unokáké lett a tulajdoni jog, de az építési lehetőség megvalósítása még mindig fizetési 
kötelezettségeket akaszt a nyakukba. Egykor nagyapák földjeit egy tollvonással államosították, de számunkra a 
kárpótlásra nem történt meg a mai napig sem. 
Sőt! A korábban nem létezett, nem tervezett terhek, ellehetetlenítik a tulajdonosokat. Ezek az intézkedések 
nemzedékek életét nyomorítják meg, számunkra ismeretlen törvényi, rendelkezési (üzleti ) okokból. Ezek út-
vesztőjében kell bolyongani a valódi kárpótlás helyett segítség nélkül, sorozatos leszavazások általi ellenszélben, 
azon törvényszolgák által, akik a 1992-es jegyzőkönyvi határozat jogfolytonosságára nincsenek tekintettel, ma-
gukra nézve nem tartják azt kötelezőnek, sem megvalósítandónak, de még támogatandónak sem. Méltányosság 
gyakorlásukat előtérbe helyezett rendelkezéseik megfelelési kényszere akadályozza, korlátozza.

A pokoljárás próbatételei
1. Az erdészet, mint felügyeleti szerv azt írta elő a gaz-
dák, tulajdonosok számára, hogy csere erdőt biztosít-
sanak a meglévő, kivágandó erdő helyett cc. 20%-kal 

nagyobb területűt, mint az eredeti - tekintettel a facse-
mete pusztulásra. Ez több millió forintos költséget je-
lentett az évek során. 2 ütemben történt a csere-facse-

Megbeszélés a szünetben, a teraszon
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mete telepítés és nevelés, területenként 5 évig. A 90-es 
évek elején a tulajdonosok erre: több millió Forintot 
áldoztak, s még a mai napig is kötelezettséget vállaltak 
az erdő karbantartására, nem kis anyagi ráfordítással, 
munkával a szántóföldön felnevelt csere erdő átadásá-
ig. Mogyoród erdő területe így nem sérült, a Mogyo-
ródon pótlódott erdő melletti területeken, a lakosság 
oxigén ellátása biztosított.
2. 1996-ban a még erdő területen hosszanti telek fel-
osztással, parcellákra osztották az erdőt. Mindenki a 
kárpótlási sorszámának megfelelően kapott egy telket. 
Mi ezt a térképet az akkori kimérésben a segítőről 
Hrágyel-féle felosztásnak hívjuk. Ott az akkori elő-
írásoknak megfelelően nincs közösségi telek elvonás, 
keskenyebb az út (a Berek akácos út 6-7 m széles az 
akkori műszaki előírásoknak megfelelt) és nagyobbak 
voltak a telkek. A későbbi felosztási alap is ez volt 
mindenki számára több- kevesebb sikerrel az elvonás-
ra került területek miatt. 
3. Hátrányosan érintett bennünket a 2014-ben kijött 
rendelet, miszerint az M3-as forgalmi út közelsége 
(250 m-re) miatt lakóövezeti minősítést nem kapha-
tott 2 ha területnyi rész. Az útfelügyelet megadta az 
engedélyt, de megállapították, hogy erre nem volt jog-
köre, mert a rendelet magasabb rendű országos előírás. 
Furcsa fintora a sorsnak, hogy a pisokmáji területek 
egy része az M3-tól 100 m-en belül építési terület ma 
is, míg a miénk, amely távolabbra esik az M3-tól, nem 
az. A mi területünk 058/1-es (1992-es határozatú a 
jegyzőkönyvek szerint) új építésűnek, míg a pisokmá-
ji régi tervezet szerinti folyamatnak minősült. Ennek 

következtében a Berektetőn 15 telek tulajdonos kiszo-
rult az építési lehetőségből.
4. Szintén hátrányosan érintett, hogy a mogyoródi 
Műszaki Igazgatási csoport előírása miatt az addig ter-
vezett 8 m széles út helyett, 16 m széles, úgynevezett 
„gyűjtő utat” kellett biztosítanunk a már megtervezett 
tulajdoni hányad alapján felosztott területünkből. Ez 
az út cc. 2,7 ha (értékben kb. 50 millió Ft). Ez a 2000-
ben tervezett útra szánt terület, az eredeti (1992-es) 
rész kétszerese. Időközben (2007-re mire a csere erdők 
egy része felnőtt) a tervezési előírások megváltoztak, 
közösségi terek kialakítását írták elő, ami ismét a tulaj-
donosok lakótelkeinek méreteit csökkenti. 
A kialakítható telkeink mérete annyira leszűkült, hogy már 
nem felelt meg a fennálló építkezési engedélynek. Emiatt 
külön eljárásban kellett kérnünk területeink beépíthetősé-
gét a Képviselő-testülettől, amelyet meg is kaptunk. 
5. Időközben a területen gáz gerincvezeték épült az 
Erdészet és a Gázművek egyeztetése alapján ingyene-
sen, egy fillér térítés nélkül azzal a szóbeli ígérettel, 
hogy ez Önöknek jó lesz a felhasználáskor.
6. A község erdei útjának jobb oldalán a Pisokmáji 
területek házaihoz, víz és csatornavezeték épült, ahol 
a tervezésben az út bal oldalán található Berek- akácos 
058/1-es (a 164 telek) víz- és csatorna igényének kvó-
tája is beszámításra került kb. 2008-ban. Ezt a kvóta 
biztosította víz- és csatorna használatot a 10 év során 
nem tudtuk kihasználni.
Azt tapasztaljuk, hogy - a jelenlegi felhasználók sorá-
ba kerülve mindenért az unokák fizetnek, a hiszékeny 
nagyapák és a kárpótlási jogosultság jogfolytonossági 
kötelezettségén alapuló méltányosságot nem alkalma-
zó bürokraták jóvoltából. Szeretnénk, ha a nagyapáink 
földjeit nem kellene újból megvennünk vagy, hogy 
néhányunknak ne kelljen pénz híján, kényszerűségből 
elkótyavetyélni ősei földjét. 

Kérjük a tulajdonunkhoz való hozzájutásunkat, 
s azt, hogy a fizetési kötelezettségeinket a lehető 

legkisebbre csökkentsék, az eltelt 26 év figyelembe 
vételével is méltányossági lehetőség gyakorlásával.

A Berek- Akácos Polgári Társaság képviselői
Mogyoród, 2018-07-29

Forrás Üzletház

Üzlet és iroda kiadó

a Forrás Üzletházban!
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06 30 411 4856
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Nagy feladat és kihívás elé állítja a Polgármesteri Hivatal munkatársait a folyamatban lévő beruházások 
bonyolítása, levezetése. Annál is inkább,  mert a Hivatal  hosszabb ideje létszámhiánnyal működik, je-
lenleg 5 betöltetlen állásuk van. A pályázatok minden esetben előnyt élveznek, mert a határidők rövidek 
és szigorúak, ezek betartása elengedhetetlen, ha eredményesek akarunk lenni. Így az egyéb ügyek minden 
igyekezet ellenére hátra sorolódnak, ami miatt a Hivatal vezetői a lakosság türelmét és megértését kérik.

beRuházásAiNk

A régi orvosi rendelő felújítása
A régi orvosi rendelő felújítása hamarosan megkezdő-
dik a közbeszerzési eljárás lezárását követően, mely az 
utolsó szakaszához érkezett. A változások augusztus 
első felében már várhatók. 
A háziorvosok és a fogorvos az építkezés alatt a jelenle-
gi rendelőben fogadják továbbra is a betegeket. 

A Művelődési Ház bontása/a gyermekorvosi ellátás 
és a védőnői szolgálat/az új orvosi rendelő építése
A gyermekorvos és a védőnők jelenlegi elhelyezésére 
szolgáló épület a Művelődési Házzal együtt kerül bon-
tásra a közbeszerzési eljárást lezárását követően. A képviselő-testület arról döntött – több helyszín megvizsgá-
lását követően – hogy a gyermekorvosi rendelés és a védőnők elhelyezésének helye a Szent László Általános 
Iskolába kerül, ideiglenes jelleggel, a helyiségek kialakítása jelenleg folyamatban van. Várhatóan a költözés 
augusztus első felében történik. A honlapunkon szintén fogjuk erről tájékoztatni a lakosságot. 
A beruházások a helyi közlekedést is érinteni fogják, ami miatt forgalmi rend változása is várható, melyre a 
kérelmet az illetékes hatóságok felé benyújtottuk. A forgalmi rend változásának engedélyezését követően a la-
kosságnak is kihirdetjük az ez irányú változásokat. 
A Művelődési Ház szakkörei és programjai a COOP régi épületében kapnak helyet (a helyiség felújítását kö-
vetően). A Könyvtár  szolgáltatásainak igénybe vétele a Szent László Általános Iskola épületében oldható meg. 
A Művelődési Ház dolgozói a Polgármesteri Hivatal egyik irodájában kapnak helyet.

A Hangya épületének felújítása
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a volt Hangya épületét felújítja, melyhez az ajánlatkérések folyamat-
ban vannak. A vállalkozó kiválasztását követően egy újabb felújítás veszi kezdetét, melynek várható időpontja 
augusztus hónap. 

A Mély utca és a Bocskai utca felújítása
A Berekakácos és a Bocsai utca kereszteződésében várható forgalmi rend változás, továbbá a Mély utca teljes 
hosszában lezárásra kerül, ami azt jelenti, hogy a Szabadság utca felől zsákutcává válik a Mély utcai átereszig, a 
másik oldalról pedig a Kővár utca felől szintén az átereszig. 
A Kútvölgyi árokkal határos ingatlanokat is érinti az augusztusban induló beruházás. 

A lakosságot folyamatosan fogjuk tájékoztatni az Önkormányzat honlapján, az újságban, valamint az internetes 
felületeken (facebook stb.), továbbá a település egyéb helyszínein (intézmények, közértek stb.). Kérjük, kísérjék 
folyamatosan figyelemmel a beruházással kapcsolatos tudnivalókat! 
Amennyiben bármilyen kérdésük van, vagy információra van szükségük, kérem, hogy forduljanak bizalommal 
hozzám, vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához ügyfélfogadási időben, akik készséggel állnak az 
Önök rendelkezésére.

A beruházások, felújítások alatt kérjük megértésüket, türelműket, együttműködésüket, hogy a mogyo-
ródi lakosságot kiszolgáló épületek megújulhassanak és új korszerű Egészségház, a Régi Orvosi Rendelő 
átépítse után új modern fogorvosi rendelők épülhessenek. A régi Művelődési Ház helyett pedig egy új 
közösségi ház épüljön, mely színtere lehet Mogyoród kulturális életének! 

Paulovics Géza polgármester

Időközben elkészült a Dózsa György úton, a 
Községháza előtti parkoló is 
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MesteRségek NApjA A FAluházbAN

A Szent László heti események sorából idén sem hi-
ányzott a Mesterségek Napja, melyet június 28-án a 
Faluházban tartottak a Művelődési Ház munkatársai 
és segítőik.
Ezen a délutánon kb. 80 fiatal, felnőtt és gyermek 
gyűlt össze, és szebbnél szebb saját kezű alkotásokat 
készítettek. A kézműves tevékenységet ösztönözve 
gyúrták, sütötték, kínálták a mindig oly finom kür-
töskalácsot, amelynek illatát már jó messziről érezni 
lehetett. Így aztán, ha valaki nem tudta volna, merre 
kell menni, az is könnyen odatalálhatott.
Nagyon sokféle munka készült. Volt üveg és kerámia-
festés, gyöngyfűzés, kőfestés, batikolás, és virágkészí-
tés, falapon félváza-festés a belsejében szárazvirággal. 
Készültek könyvjelzők és ékszerek is. A legkisebbek 
csuhé babát készíthettek, vagy gipszfestéssel foglalhat-
ták el magukat. Volt kicsi-patkó kovácsolás is. 
A hirtelen lezúduló zápor a verselés, az éneklés és a 
kürtöskalács-sütés végét jelentette, de a sátrak alatt so-
kan az esőben is tovább alkottak.

Speier 

Csapatostól érkeznek a kézműveskedni vágyók

Alkotás közben

Alkotás közben

Kürtös kalács készítésFelkészülés a batikoláshoz

Ellessük a mesterfogásokat

A NyáRi ORAtóRiuM

Köszönet!
Azért, hogy a Nyári Oratórium megvalósuljon, a jó 
Isten nagyon sok ember által segített nekünk, ezért 
hozzájuk szólok most elsősorban.
Köszönetet szeretnék mondani először is a jó Isten-
nek, hogy a 4 hetes oratórium nagyon jól sikerült, és 
hogy a jó idő által kegyelemben részesített a kirándu-
lás és foci délután napján, hiszen esős időnek kellett 
volna lennie, de szép napunk volt.
Köszönetet szeretnék mondani a Polgármester Úr-
nak, a mogyoródi Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak és egyúttal köszönjük a Képviselő-testületnek az 
1.700.000 Ft anyagi támogatást, ami lehetővé tette a 
Nyári Oratóriumunk megvalósítását.
Köszönetet szeretnék mondani továbbá a mogyoródi 
plébános úrnak, Tóth Miklós atyának, a szalézi mun-
katársaknak, animátoroknak, önkénteseknek, taná-
roknak, az Aquaréna dolgozóinak, a családoknak és 
mindenkinek, aki csak egy kicsivel is, de hozzájárult 
munkájával, segítségével az oratórium működéséhez, 
a gyerekek élményeihez.
Köszönöm azoknak a személyeknek, akik segítettek a 
„Mi legyek?” foglalkozásokban, hisz így az idén is bele-
kóstolhattak fiataljaink a felnőttek munkájába, és abba, 
hogy mit jelent a felelősség például egy iskola vezeté-
sében, milyen a nyomdai munka, a labdagyári munka 
vagy hogyan kell vezetni egy községet, ami a Polgár-

mester, Alpolgármester és a Képviselők feladata. Vagyis 
ízelítőt kaptak a fizikai és a szellemi munka világából is.
Köszönetet szeretnék mondani Hutter Györgynek és 
a csapatának az előkészületi munkákban nyújtott te-
vékenységükért, valamint a Nonprofit Kft-nek, hogy 
segítettek felállítani a színpadot. 
Köszönöm mindenkinek, akik különböző módon 
segítettek, hogy a négy hetes oratórium, illetve a zá-
ró-est ünnepe megvalósuljon, jól végződjön, és él-
ményekkel gazdagon távozzanak a szereplők, részt 
vevők, és a vendégek is. És végül külön köszönet a 
nővértársaknak is!

Szalézi Nővérek 
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közélet
szeNt lászló váNdORkiállítás

A Községünkért Mogyoródért Alapítvány pályázott 
és nyert összeget a Nemzetpolitikai Államtitkárság-
tól még 2017-ben, Szent László koronázásának 940. 
és szentté avatásának 825.évében, amelyet a Magyar 
Kormány Szent László Évnek nevezett. 

A cél az volt, hogy orszá-
gosan, sőt a többi magyar 
lakta területen is felélesz-
szük Szent László tiszte-
letét, történelmi távlatból 
is kimagasló nagyságát és 
tetteinek ismeretét. En-
nek az eredményes pályá-
zatnak köszönhető, hogy 
az Alapítvány székhelyén 
megnyílhatott ez a rend-
kívül gazdag és látványos 
kiállítás, melyet különle-
ges képzőművészeti alko-
tások is színesítenek.
A kiállítás kapcsolódik a 
község által elnyert pá-
lyázati összegből történő 
Szent László Kilátó Ká-

polna helyreállításához, a Mogyoród nevezetességei-
nek bemutatásához tervezett túraútvonal kiépítéséhez 
és a Szent László Emlékhely, mint Mogyoród Láto-
gatóközpontja majdani épületéhez, ugyanis a kiállítás 
teljes anyaga ott foglalja majd el végleges helyét. – nyi-
latkozta szerkesztőségünknek Kapitány Attila, a kiállí-
tás ötletadója és megszervezője. 
Alpolgármester úr summásan kifejtette, hogy „Fontos, 
hogy ismerjük meg, micsoda dicső örökségünk van, 
és milyen kötelességeink vannak ezzel kapcsolatban a 
jövőt illetően.”
Hol lenne ennek a kiállításnak jobb helye, mint Mo-
gyoródon, és éppen akkor, amikor Mogyoród a Szent 
László Heti ünnepségsorozatot tartja.

A kiállításon látható a Szent László herma rendkívül 
értékes másolata is, melyet az Alapítvány megszerzett. 
Ezen kívül még egy példány létezik belőle, melyet 
Áder János köztársasági elnök ajándékozott egy len-
gyel küldöttségnek. 
(Az eredeti Szent László herma szent királyunk földi 
maradványaiból a fej ereklyét tárolja, Győrben őrzik, 
de a Szent Mihály templomunkban is találgató a ko-
ponya egy pici darabja, láthattuk ezt a hiteles ereklyét 
a Szent László Hét során a templomban és Klastrom-
dombi szentmisén is). 

A kiállítást Paulovics Géza polgármester nyitotta meg, 
majd az ünnepi beszédet dr. Varga A. Tamás mondta, 
melyet az alábbiakban olvashatunk.

Tisztelt Jelenlévők! 
Községünk helye Szent László királyunk életében 
döntő jelentőségű volt, ezért örömmel tölt el, hogy 
ennek a vándorkiállításnak, melyet a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság szervezett, végső állomása Mogyoród 
lett, és most ezt a kiegészített kiállítást lehetőségünk 
van megnyitni és bemutatni. 
Szent László királyt Magyarország bajnokaként és a 
gyengék védelmezőjeként, a hajadonok megmentője-
ként, igazságos, egyben szigorú törvényhozóként tartja 
számon a történelmi emlékezet. Az egyházszervezetet 
stabilizáló, a magántulajdont szigorúan védő törvénye-
ivel a lovagkirály hozzájárult az önálló feudális állam 
megszilárdításához. A középkor legnépszerűbb szentje 
volt a Kárpát-medencében. Szent László kultusza az 
Anjou uralkodók és Luxemburgi Zsigmond uralkodá-
sának idején volt a legragyogóbb, ez tükröződik a kora-
beli irodalmi alkotásokban, krónikákban is. A magyar 
krónikákon kívül még az 1493-as Nürnbergi Krónika 
is említést tesz róla. A legendaírók az uralkodó egyé-
niségét rajzolják meg, a hősi jellemrajz és vitézség ki-
domborítása mellett imádságos lelkületének és erényes 
életének méltatásával teszik igazán nemessé alakját. 
Szent László király az egyedüli olyan szent, akinek éle-
tét freskóciklusokba foglalták a 13-15. században. 

A tárlat Szent László király életét, alakját, tiszteletét 
mutatja be, koronázásának 940. évfordulója, valamint 
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. A ki-
állítás enteriőrjein végig haladva, a kiállított tárgyak 
segítségével a látogató betekintést nyer a lovagkirály 
élettörténetébe, az őt övező legendák eredetébe, korá-
nak hangulatába. 
Nincs a magyar történelemben még egy olyan személy, 
akiről annyi freskó és annyi monda lenne, mint Szent 
Lászlóról, akinek heroikus küzdelemben kellett egyben 
tartani nemzetünket, fennmaradásunkat stabilizálni. A 
Szent István király által elindított úton haladva pogány 
népünk kereszténnyé válásának lezárását kellett szóval, 
törvénnyel, cselekedettel és győztes csatákkal megvív-
nia. Feladata emberfeletti volt, cselekedete méltóvá tet-
te, hogy III. Béla idején szentté avassák. 
Nem szeretném méltatását hosszan elnyújtani, de 
kérem Önöket, titeket, hallgassátok meg az ez idáig 
számomra is ismeretlen tényt, amely méltán kifejezi 
László királyunk hihetetlen nagyságát. 
A 17. században nagyon sok megemlékezés és beszéd 
hangzott el királyunkról. Kifejezett tudományág kezdett 
vele foglalkozni, hogy a fennmaradt szövegeket, latin, 
magyar vagy más nyelven íródottakat összegyűjtsék. 
Két momentumot emelnék ki ezekből a feltárásokból: 
- az egyik, hogy a Bécsi Egyetem 1365-ben négy nem-
zetre oszlott: ezek: az osztrák Natio Austriae, a magyar 
Natio Hungarica, a szász Natio Saxonica és a rajnai 
Natio Renensium. Európa ezen részén akkor ez a négy 
domináns hatalom volt. Persze, ezek nem határmenti 
országok, hanem politikai hatalmi ágak voltak. Példa 
erre, hogy a csehek ez időtájt a Natio Hungarica-hoz 
tartoztak. Amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy az 

egyes tagozatok védőszentet választottak, mi magyarok 
tudtunk saját népünkből származó példaképet választa-
ni, és a Natio Hungarica védőszentje Szent László lett. 
Így a tudományok bölcsője, a Bécsi Egyetem is elismer-
te nagyságát, vállalta szellemi örökségét. A többi tagozat 
nem tudta ezt megtenni, pl. a szászok az ókeresztény, 
vértanúhalált halt Szt. Móricot választották. 
- a másik érdekesség, hiteles tény, hogy a beszédek 
gyűjteményében négy beszédet Eszterházy Pál fiai 
írtak. Eszterházy herceg – nem hűtlensége folytán – 
négyszer nősült, a beszédeket négy fia írta az esküvők 
alkalmával, melyek mind Szent Lászlóról szóltak. Két 
dologra következtethetünk, vagy századok távlatából 
is élt a Lovagkirály személye köré font egyedülálló 
tisztelet, vagy a beszédek üzenetek voltak nemzetünk-
höz és az osztrák császárhoz, Lipóthoz. 
Hiszem és remélem, tudtam érzékeltetni azt, hogy min-
den okunk megvan e nagyságra emlékezni, büszkének 
lenni és őrizni emlékét megemlékezéseink alkalmával. 
Az évszázadok során nagyon sok művész vette a fáradtsá-
got, zenétől a szobrászatig, hogy e nagyságról maradandót 
alkosson. Az Alapítvány ennek igazolására a kortársak al-
kotásaiból igyekezett műveket megszerezni, melyeket itt 
most láthatunk, azonban egészen biztos, hogy ennél jóval 
többen méltatták alkotásaikban Szent Lászlót. 
Igen fontosnak tartom felhívni a jelenlévők figyelmét, 
hogy van Szent László királyunktól egy becses kin-
csünk, egy Tőle származó csontereklye, 
amely a Szent László Hét nyitó szentmi-
séjén került kihelyezésre a Szent Mihály 
Főangyal templom Szent László oltárára 
és ott vasárnapig látogatható lesz a litur-
gikus rendnek megfelelően. Éljünk ez-
zel a lehetőséggel!

Most pedig fogadják szeretettel és érdek-
lődéssel a kiállítást, benne négy művész 
– Szilárdi Edina, Mihály Gábor, Szmo-
licza József és Józsa Lajos – munkáit, 
köszönjük meg az Alapítvány önkén-
teseinek odaadó munkáját, az ARTS & 
CRAFTS Kft. segítőkész támogatását, 
és nem utolsó sorban a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság segítő közreműködését. 
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Textilszobrok a kiállításon

Számos gyönyörű, bronzszobornak látszó művészeti 
alkotás is emeli a kiállítás fényét.  Mint utóbb kiderült 
ezek nem fémből készültek, hanem textil az alapanya-
guk. Alkotójukat, az ünnepélyes megnyitón jelen lévő 
Szilárdi Edinát kérdeztük a remekművekről.
Ez egy új ága a képzőművészetnek, de már hat éve 
tanítom is a műhelyében. Az anyaga valóban textil, de 
egyfajta különleges ún. textilkeményítővel szilárdítom 

meg a kívánt alakban. A Kormányhiva-
talban volt egy kiállításom, onnét az is-
meretség Kapitány Attilával, aki felkért, 
hogy ehhez a Szent László kiállításhoz 
készítsen néhány tartalmában, monda-
nivalójában ide illő alkotást.

A herma

A megnyitó résztvevőinek egy csoportja

Paulovics Géza

Dr. Varga A. Tamás, Kapitány Attila és Szilárdi 
Edina 

Egy textilszobor
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nevelés-oktatás
A szeNt lászló iskOlA híRei

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Közeledik a szeptember, ezért szeretném összefoglalni az 
elmúlt tanévünket, tájékoztatni a szülőket és a gyerekeket 
a végzett munkánkról. Nehéz évet tudhatunk magunk 
mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk 
a sikereinknek, erőt merítettünk a kudarcokból is. 

A tanulás mellett igen sok programunk is volt, senki 
nem unatkozhatott nálunk. Hagyományos rendezvé-
nyeinket idén is megtartottuk: a nemzeti ünnepeinket 
méltó műsorokkal köszöntöttük, Luca-napi és húsvéti 
projektnapot tartottunk, részt vettünk az Európai Di-
áksport napján. Házi tanulmányi versenyeink nyertesei 
méltón képviselték iskolánkat, rendre a középmezőny-
ben, sőt sokszor annál is jobban szerepeltek. Rendszere-
sen részt vettünk a község életében, szavalóink, énekese-
ink, táncosaink színesítették a falu műsorait. 

Hagyományinkat idén újabbakkal bővítettük: szep-
tember végén felavattuk elsőseinket Szent László 
apródjává. Decemberben a gyertyagyújtás mellett 
adventi naptárat is készítettünk. Új hagyományt hoz-
tunk a falu életébe húsvétkor: tojásfát díszítettünk a 
Fő téren, majd bekapcsolódtunk a májusfa állításba. 
Kulturális életünk is igen mozgalmas volt: Mikulás napi 
interaktív műsort, Karácsonyi koncertet, majd Népze-
nei találkozót rendeztünk, továbbá a Mesélő Muzsika 
újabb előadásait hallgathatták tanulóink. Író-olvasó 
találkozó, Magyar kultúra-napi vetélkedő, helyesírási 
verseny, szavalóversenyek, népdaléneklési verseny, Nagy 
könyv vetélkedő, Ki mit tud – gála, idegennyelvi piknik 
színesítette idei palettánkat. A szülők segítségével okta-
tó lépcsőket festettünk, régi tanítványunk pedig drónos 
felvételt készített rólunk, amikor a Földért énekeltünk 
a Boldog iskola-akció keretében.
Májusban egy fantasztikus játszótérrel lettünk gazda-
gabbak, köszönet érte a szülőknek és a támogatóknak.
Természetesen emellett a legfontosabbat, a tanulást 
sem hanyagoltuk el. Mindez igazán szép eredménye-
ket hozott ebben a tanévben is.

A végzősök pályaválasztása sikeresen zárult. 45 tanu-
lóból 21-en gimnáziumban, 15-en szakközépiskolában, 
9-en szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Bízom 
benne, hogy mindannyian kitartással, szorgalommal 
tanulnak majd az általuk választott intézményben.
Nyolcadikosaink ebben a tanévben is tettek Junior 
nyelvvizsgát az Origo államilag elismert nyelvvizsga 
központban. Angol nyelvből 9 tanulónk tett sikeres 
nyelvvizsgát, német nyelvből is 9 tanuló (angol: Jankó 
Julianna, Kálmán Bence, Kiss Márk, Klacsán Réka, 
Koór Adrián, Losonczi Laura, Padla Orsolya, Pásztor 
Áron és Teleki Blanka, német: Farkas Levente, Fekete 
Gyöngyvér, Gódor Vilmos, Kamarás Mátyás, Kurfis 

József, Lászlófi Zita, Prondvai Nóra, Szőke-Kiss Bene-
dek, Tóth Angéla)

Nyolc éves kitűnő tanulmányi eredményéért Szent 
László díjban részesült idén Krekó Csaba 8.a osztá-
lyos tanuló. 
Kimagasló tanulmányi eredményéért Farkas Levente 
(8.a), Jankó Julianna és Prondvai Nóra (8.b) tanu-
lók, sportsikereiért Sági Levente (8.a), művészeti és 
természettudományos eredményeiért Kain Dominik 
(8.a) és Szőke-Kiss Benedek kapott könyvjutalmat.

Számtalan tanulmányi, kulturális és sportversenyen 
vettek részt tanulóink, a teljesség igénye nélkül írok le 
ebből néhányat: 
Az országos labdarúgó diákolimpia döntőjében is-
kolánk csapata 7.helyezést ért el. A csapat tagjai:
Boros Bence, Diaz Brendon, Farkas Barnabás, Ka-
marás Gergő, Kovács Krisztián, László Gergő, Lénárt 
Márk, Molnár Gergő, Papp Richárd, Rózsa Bence, 
Szabó Ákos, Szeghalmi Benedek. 
A diákolimpia országos atlétika versenyén mezei fu-
tásban Szőke Kiss Jácint 8.b osztályos tanuló 7. he-
lyezést ért el. 1500 méteren pedig 12. helyezett lett. 

Krekó Csaba (8.a) az Országos Történelem Levelező 
versenyen I. helyezést ért el.
A Megyei Kaán Károly versenyen: Dráb Benedek 5.b 
osztályos tanuló 3., Juhász Janka 6.b osztályos tanuló 
pedig 4. helyezést ért el.  Janka a diákolimpia megyei 
fordulóján mezei futásban 6. helyezett lett.
Az Aradi Jenő megyei rajzversenyen: Gódor Réka 
Csenge (7.b) 1., Ujhelyi Zsófia (5.a) 1., Schmidt 
Zsófia (5.b) 2., Bódi Henrietta (8.a) 3., Tóth Sarolta 
(7.b) 5. helyezést ért el.
A Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján Rá-
tesy Nikosz tanuló 28. helyezést ért el. 

Megyei angol komplex tanulmányi versenyen: 5. 
évfolyamon Újhelyi Zsófia 7. helyezést ért el.
A Bendegúz Tudásbajnokságon Bábosik Barbara, Rá-
tesy Flóra és Vass Tamara 2.a osztályos tanulók mate-
matika tantárgyból, Tokaji Marcell 2.a osztályos tanuló 
környezetismeretből, Klacsán Réka és Tokaji Evelin 6.a 
osztályos tanulók természetismeretből kiváló és kitartó 
munkájukért könyvjutalomban részesültek.

A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzá-
járult a pedagógusok felkészítő munkája is, melyet 
ezúton a tanulók nevében is megköszönök. Köszö-
nöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, 
szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységüket, 
amelyet a Dunakeszi Tankerületi Központ oklevéllel 
is jutalmazott. Babicz Balázsné kulturális munkájáért, 

Kériné Kurucz Rózsa és Marjai Zsuzsanna pedig szín-
vonalas oktató munkájáért kapott kitüntető oklevelet.
A tanév legfontosabb mércéje a sikeres vagy talán ke-
vésbé annak mondható bizonyítvány. Néhány tanuló 
nem tudta teljesíteni a minimális követelményeket. 4 
tanuló évet ismétel, 7 tanulót augusztusban a pótvizs-
ga várja. Kérem őket és szüleiket, hogy a felkészülés 
érdekében mindent tegyenek meg. 

51 tanulónk kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta az évet:
1.osztály: Erben Bálint, Farkas Liliána, Herbai Lili, 
Hevér Hanna, Kabafalvi Dániel, Klacsán Petra, Kol-
tai Szabolcs, Laczkó Lázár, Matl Florina, Nádas Anna, 
Rózsa Viktória, Sárközi Csilla, Vigh Botond.
2.a osztály: Bábosik Barbara, Csorba Balázs, Kovács 
Levente, Liska Melinda, Püspöki Renáta, Rátesy Fló-
ra, Vas Tamara.
2.b osztály: Gódor Enéh, Juhász Dorottya, Morvai 
Várkony, Nagy Dóra
3.a osztály: Farkas Balázs, Goda Fruzsina, Pánczél 
Eszter, Zsugonits Lili.
3.b osztály: Hanzlik-Nagy Alex, Hornyai Angéla, Ju-
hász Fanni, Kass Orsolya, Orosz Lilien, Sleisz Emma
3.c osztály: Balog Donát, Erben Réka, Hajzer Nóra, 
Herbert Stefánia, Kató Dorottya, Kurucz Fruzsina, 
Somogyi Máté, Szijjártó Tamás
4.a osztály: Csorba Brigitta, Pálfi Dorina, Nagy Enikő
4.b osztály: Németh Ádám, Túri Csenge
6.b osztály: Juhász Janka
8.a osztály: Krekó Csaba

A tantestület szeretné megőrizni, a ránk annyira jel-
lemző otthonosságot, családias légkört. Valamennyien 
arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, 
felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyi-
ségeket neveljünk.
Köszönjük a szülők és a Szülői Munkaközösség 
áldozatos munkáját! A különböző programok lebo-

nyolításában sok segítséget nyújtottak, különösen az 
alább felsoroltak:
Adorján Borbála Eszter, Ambrus-Virág Katalin, Belics 
Orsolya, Borsi Sziszi, Csorba Balázsné, Dévai Szilvia, 
Dobrovszki Tamás és Dobrovszkiné Gelencsér And-
rea, Dráb Orsolya, Gálfi Ildikó, Gódor Ildikó, Gyenes 
Rita, Gyönyörű Klára, Hórvölgyi Tamás, Juhászné 
Varga Bernadett, Kamarás Barbara, Kiss Annnamária, 
Kiss Mária, Kréthné Nánási Timea, Kovács Erzsébet, 
Lázár Csilla, Lőrincz Irén, Lukács Erika, Nagy Beat-
rix, Nagy Carmen Gabriella, Nagy Tünde, Papp Dé-
nesné, Pásztorné Pesti Krisztina, Prondvai Istvánné, 
Rátesy Ferenc, Rózsáné Vajda Júlia, Szűcs Ágnes, Te-
lekiné Kovács Ágnes, Tóth Regina, Tulkovicsné Kasó 
Krisztina, Verbóczki Hajnalka.

Azon dolgozunk, hogy a következő tanévünk is ha-
sonlóan eredményes legyen, és továbbra is számítunk 
mindenki együttműködésére. 
Mogyoród, 2018.08.08.

Hutter Magdolna intézményvezető

Néhány közérdekű tudnivaló az évkezdésről

• a pótvizsgák időpontja 2018. augusztus 27. 
(hétfő) 9 óra.
• ebédbefizetés: 2018. augusztus 27-én hétfőn és 
28-án kedden 7-17 óráig.
• nyakkendő és testnevelés felszerelés vásárlása: 
aug. 27-én 8-15 óráig.
• a tanévnyitó ünnepséget 2018. szeptember 3-án, 
hétfőn 8 órától tartjuk. Kérem, hogy a gyerekek 
ezen a napon 7.45-kor ünneplő ruhában érkezze-
nek meg az iskolába. 
• tankönyvosztás: az első iskolai napon, szeptem-
ber 3-án lesz.
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A sOkOldAlú RúdtORNász

Szabó Luca pár évvel ezelőtt íjász Eu-
rópa bajnoki címet szerzett, s Mogyoró-
don elnyerte az Év Sportolója kitüntető 
címet is 2014-ben.
Most kaptuk a hírt, hogy ez a mogyo-
ródi fiatal a tanulmányai és az íjászat 
mellett más sportágakban is kimagasló 
eredményeket ér el. Gratulálunk!!! 
2018. július 8-án Zalaegerszegen rendez-
ték meg a II. Restart Rúdsport és Légtorna 
Versenyt, melyen a gödöllői Catwalk Iro-
nairbase rúd és légtorna stúdió, valamint 
budapesti „testvér stúdiója”, az egyetemi 
színeket képviselő ELTE-BEAC Polefit-
ness együttvéve összesen hat rudas és négy 
karikás kategóriában, húsz versenyzővel 
képviseltette magát. A csapat tagjai a juni-
or karikától kezdve a profi rúdig érdekel-
tek voltak a programban.

Amatőr középhaladó kategóriában indult a mogyoródi Szabó Luca, aki 24 éves, az ELTE mesterszakos pszicho-
lógia hallgatója és korábban a mazsorett, jelenleg pedig az íjászat sportoknak hódol a rúdsport mellett. Tavaly 
tavasszal a Dollhouse Amatőr Bajnokság-on indult és kezdő kategóriában ért el első helyezést mazsorettel fűsze-
rezett koreográfiájával, amit idén továbbfejlesztettek és a zalaegerszegi Restart Rúdsport Versenyen középhaladó 
harmadik helyet ért el. 
Számos további helyezést gyűjtöttek még Sárai Tícia és Farkas Lilla tanítványai a versenyen.

Hirdetés

Az egészségügyi dOlgOzók üNNepNApjA

Június 29-én éppen 10. alkalommal emlékeztünk 
meg Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről 
és köszöntöttük településünk egészségügyi dolgozóit 
a Juhász Jácint Művelődési Házban. Az Önkormány-
zat Egészségügyi és Szociális Bizottsága és a Pisokmá-
ji Érdekvédelmi Képviselet támogatásával létrejött 
rendezvényen Dr. Hézinger Lajos, a Bizottság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd a Nemzeti Him-
nusz elhangzása után az Egyesület elnöke, Libor Bo-
rika osztotta meg velünk a gondolatait. Ezt követően 
Dr. Szabó István beszélt Semmelweis Ignác munkás-
ságáról, felfedezésének jelentőségéről és igen elisme-
rően szólt a mogyoródi egészségügyi dolgozókról.
A jövőbeli tervekről és elképzelésekről, a helyi egész-
ségügyben is várható változásokról Paulovics Géza 
polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket. 

Mint minden alkalommal, most is lehetőség nyílt 
egy kiemelkedően teljesítő egészségügyi dolgozó 
elismerésére, díszoklevéllel és ajándékutalvánnyal. 
Idén Stefán Andreára esett a szervezők választása, a 
Kígyó Gyógyszertár dolgozójára, aki évek óta végzett 
lelkiismeretes és segítőkész munkájával érdemelte ki 
az elismerést. Mivel ő személyesen nem tudott jelen 
lenni az ünnepségen, a július 25-i képviselő-testületi 

ülésen vehette át kitüntetését. Természetesen min-
den egészségügyi dolgozót köszöntöttek, idén egy-
egy szál szép papagájvirággal és ajándékutalvánnyal 
a szervezők.

A 10. évforduló alkalmából egy gyönyörű torta is 
emelte az ünnepség fényét kis tűzijátékkal, gyertya-
fénnyel, továbbá az ünnepség végén a dolgozók és 
az Egyesület vezetősége által készített sok-sok finom 
házi sütemény és üdítő mellett lehetőség nyílt kötet-
len beszélgetésre is.
Libor Borika jelezte, hogy szeretné lassan átadni a 
háziasszonyi teendőket épp úgy, ahogy az Egészség-
nap szervezését átvette Dér Péter. A Semmelweis Nap 
szervezői feladatait is átadná valaki másnak, akit be is 
mutatott a megjelenteknek. 

Köszönetet szeretnénk mondani az Önkormányzat-
nak az anyagi segítségért, a gyermekrendelő dolgozó-
inak, Némethné Vida Ritának és Varga Krisztinának, 
az Egyesület vezetőségének, Juhász Károlynénak, Vi-
rágos Katikának és fiának, Hargitai Gergelynek és 
családjának valamint Hajdú Anitának.

SP

Hirdetés
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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: 8-12
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Finna-Götz Ilona
Védőnői tanácsadás: K: 09-10, 
Tel: 30/663-9807
3-as körzet Varga Krisztina
Védőnői tanácsadás: P: 8-13, 
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088

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 
Hétfő: 07.00 - 15.00
Kedd: 14.00 - 21.00
Szerda: 07.00 - 14.00
Csütörtök: 13.00 - 20.00
Péntek: 07.00 - 14.00
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 Non-
profit Kft.: Gödöllői út 17., honlap: www.
monon.hu, e-mail: info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő
Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287

Mogyoródi Turisztikai Kft. – Dózsa 
György út 25. honlap: www.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: 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-
688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
Áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGÁZ: 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

MOgyORód települési éRtéktáR bizOttságA

A települések szellemi és tárgyi értékeinek feltárása, 
bemutatása és megőrzése érdekében az országgyűlés 
elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a hungariku-
mokról szóló 2012. évi XXX. Törvényt.
A hungarikum olyan „megkülönböztetésre méltó értéket 
jelöl, amely tulajdonságával, egyediségével, különleges-
ségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye”. 
A hungarikummá nyilvánítás több lépcsős folyamat. 
Az adott értéket először a település értéktárába kell 
felvenni, majd a megyei értéktárba, s végül nemzeti 
értékké kell nyilvánítani.

A helyi Értéktár Bizottság újra alakult 2017-ben az 
alábbi tagokkal: Herman Katalin (elnök) tagok: Ju-
hász Béláné, Kürtösi Vilmosné, Kovács Istvánné, 
Nagy Réka, Zachár Zsolt.
A Bizottság célja a térség természeti környezetének, 
szellemi - anyagi művészeti alkotásaink, hagyománya-
ink összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az össze-
tartozás erősítése.
Az értéktárba felvett dolgok, valamint a később fel-
veendők összekötik a múltunkat, a jelenünket és a 
jövőnket. A képviselő testület jóváhagyásával a követ-
kezők kerültek a helyi értéktárba:
Szent László Kilátó- Kápolna, Bebó Károly: Szent 
Mihály szobor és Szent Mihály ima, Nepomuki Szent 
János szobor, Mogyoródi pincesor, Hungaroring, Mo-
gyoródi népviselet, Mogyoródi ostyasütés és ostyahor-
dás hagyománya, Stációk - Mogyoródi Római Kato-

likus Temető, Faluház, Klastromdomb, Juhász Jácint 
színművész. A Hungaroring és a Szent László Kilátó 
Kápolna bekerült a Pestmegyei értéktárba is.

Az elkövetkezendőkbe szeretnénk „Mogyoród hagyo-
mányaiból” tematikus füzet sorozatot kiadni. Ennek 
az anyagnak a gyűjtése folyamatban van. A Folklórna-
pon sikerült bemutatnunk a már elkészült „Mogyoró-
di lakodalmas” című kiadványt.
A következő füzetek vannak még tervbe véve:
• Mogyoródi értékek
• Mogyoródi népviselet
• Mogyoródi hagyományos ételek
• A karácsonyi ünnepkör hagyományai

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

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

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

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

Mások javaslatait is figyelembe véve szeretnénk 
gyarapítani településünk értéktárát. Közzé te-
szünk egy felhívást, hogy bárki, aki tud a köznek 
fontos értéket, javaslatot tehet a Bizottság felé. 
A javaslat tételhez szükséges adatok:
- a helyi érték megnevezése
- a helyi érték egyedi jellemzőinek és értékeinek 
rövid, szöveges bemutatása,
- indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A javasolt értékek lehetnek: természeti környe-
zet, épített környezet, sport, turizmus, kulturális 
örökség, egészség és életmód, agrár -és élelmiszer 
gazdaság, ipari és műszaki megoldások. 

Várjuk javaslataikat személyesen vagy mailben a 
muvelodesihaz@mogyorod.hu  címre.




