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MOGYORÓDI      KRÓNIKA

Szüreti MulatSág

Szeptember 29-én tartottuk meg az idei szüreti mulatságot a szo-
kott menetrend szerint. A szüreti fölvonulás a Főtérről indult, s 
ezúttal is a lovasok vezették a menetet, majd következtek a szeke-
rek és utánuk a traktorok, végül a gyalogosok, akik közt örömmel 
láttuk, hogy nem csak a néptáncosok és a dalárda tagjai öltöttek 
mogyoródi viseletet, hanem többen mások is színesítették a soro-
kat szép ruhájukkal. Nem mindenki vette azonban a fáradságot, 
hogy bejárja a Főtér, Mázsa tér, Falka József tér, Községháza, Főtér 
körutat, akadtak bőven, akik csak nézték és integettek a vonuló 
ismerőseiknek.
Az idei eseményt színesítették a muzeális korú, de működőképes 
régi traktorok, amelyek azonban nem csak mutatták magukat, ha-
nem utánfutót húzva tele voltak emberekkel.
A főtéren pedig a frissen, erre az alkalomra ácsolt színpadon 
léptek föl a műsorban résztvevők, kicsik és nagyok, Marosán 
László és Herman Katica hívására. A leglátványosabbak – mint 
mindig – a táncosok voltak. Elsőként a különböző korcsopor-
tokból érkezett bírópárok  léptek a színpadra az óvodásoktól a 
nyugdíjasokig. Régi jó szokás szerint ez alkalommal is ott ropta 
a csárdást a falu legutoljára esküdött párja is – őket láthatjuk 
többek közt a címlapon is. 
Akadtak szép számmal kínálók is, akik a sokaságnak egy kis süte-
ménnyel, pogácsával kedveskedtek, de a Katonai Hagyományőrző 
Egyesület gulyáságyúja sem volt üres, jóféle gulyást mértek belőle, 
bárkinek, aki megéhezett. 
A remek, enyhe, őszi, napsütéses időben vidáman telt az idő, de 
azért ideje volt hazatérni, hogy az este kezdődő szüreti bálba el-
menjenek mulatni, vidám társaságban egy jót táncolni a Hangya 
Zenekar muzsikájára.
A Szüreti Mulatságról képriportban is beszámolunk.

itt az őSz, kertéSzkedjünk!
Valamikor természetes volt, hogy a kertben volt zöldséges ágyás, és legalább egy 
méretes cseresznyefa, vagy diófa, volt baromfi udvar és így tovább. Mára meg-
változott a világ, boltban vesszük a zöldséget, gyümölcsöt. Sokan úgy nőnek föl, 
hogy fogalmuk sincs, hogy kell megkopasztani egy tyúkot. A valamikori gyü-
mölcsösök, konyhakertek helyén gyepet nyírunk, amit automata öntözőrendszer 
tart életben.

Mégis arra bíztatok mindenkit, ha kicsi is a kertje,  akkor is ültessen a tujafélék he-
lyett egy két gyümölcsfát. Nincs ahhoz fogható, mint a fáról, tökéletes érettségben 
szedett kajszibarack, ropogós cseresznye íze leve, zamata. Boldogságérzetet is okoz 
a gazdának, ha kisétál a kertbe megnézi, fakad-e már a csemete, kinyíltak-e már  a 
virágok a fán, kötődött-e termés, színesedik-e már a gyümölcs. Aki még ilyet nem tett, az azt sem tudja, milyen 
felemelő érzés bevinni a házba, bemutatni az első marék cseresznyét, egy szép szőlőfürtöt. Nem csak egészséges 
életmódot jelent a fák közt, napfényben, hasznos mozgással töltött idő, de a lelki egészségnek is alapvető része.

Sokan azért ódzkodnak ettől, mert a fákat nem csak ápolni, metszeni, hanem permetezni is kell, hogy a ro-
varokat és a gombabetegségeket távol tartsuk. Mindez igaz, s ráadásul a permetezőszerek valójában mérgek. 
Sajnos a boltokban árult gyümölcsök, amiket nagyüzemben termesztenek, azokat is pontosan így nevelnek, 
nem beszélve a távoli országokból érkezett gyümölcsökről, amiket még azért is permeteznek, hogy kibírják 
a hosszú szállítást. 

Mégis van megoldás, méghozzá kétféle is. Vannak régi fajták, amelyek sok évszázadon keresztül alkalmazkodtak 
a körülményekhez, amiket soha senki nem permetezett, mégis egészséges termést hoztak. A kényes divatfajták 
helyett választhatunk ilyeneket is. 
Vannak emellett új, nemesített fajták is, amelyek a kórokozóknak ellen tudnak állni. Ilyeneket kell keresnünk 
a gyümölcsfa lerakatokban. 

A legtöbb faiskola a divatos fajtákat szaporítja, de némi utánajárással szerezhetünk ellenálló, azaz toleráns, vagy 
rezisztens fajtákat is. Ezeket „biotermesztésre ajánlott” fajtákként tartják nyilván.
E téren a legelőre haladottabb állapotban talán a szilvanemesítés van. Itt is vannak régi fajták, amelyek ellenál-
lók, például a Zöld ringló, néhány csacsaki fajta, vagy a Penyigei (más néven Nem tudom szilva), amely vadon 
nő a szatmári termőtájakon, s a legfinomabb szilvalekvár és pálinka ebből készül. Azonban kutatóintézetek is 
igyekeznek ellenálló fajtákat nemesíteni. A célkitűzés a nagyméretű, sötétkék színű, zamatos ízű termést hozó, 
ugyanakkor betegség ellenálló vagy tűrő fajták. Ezek közül a legismertebb a TOP sorozat: Topfirst, Topfive, 
Toptaste, Tophit, Topendplusz, Topking, stb.

A cseresznyék közül ellenálló típusú a Kavics és a kései Sweetheart. A meggyek közt ellenállónak bizonyul 
a Feketics meggy, a Csengődi meggy. A többi gyümölcsfajta közt is találhatunk különböző betegségeknek 
ellenálló fajtákat.

A szőlők közt választhatunk remek, hazai nemesítésű ellenálló fajtákat, amelyeket úgy hoztak létre, hogy minő-
ségi csemegeszőlő fajtákat kereszteztek amerikai (vad) fajtákkal és az utódok közt akadnak olyanok, amelyek a 
kiváló minőséget a nemes fajtától, az ellenálló képességet a vad szülőtől örökölték. A legismertebb ellenálló cse-
megeszőlők például a rendkívül korai Eszter, az augusztus végén termő Palatina, a szeptemberi Néró (ez kettős 
hasznosítású, mivel bora is remek), a kései Teréz, és az elsők közt nemesített, a direkttermők leváltására ajánlott 
Zalagyöngye (ez is kettős hasznosítású fajta). A borszőlők közt is vannak ma már ellenálló fajták.

Windhager Károly

Még egy meglepetés vendégünk is 
volt – aki bizonyára kikérné magának, 
hogy vendégként említjük – Trombi-
tásné Morvai Teréz, aki falunk szülöt-
te, azonban 200 kilométer távolságra 
él tőlünk, oda ment férjhez. 

Mindennek ellenére most is mogyo-
ródinak tartja magát, mogyoródi vise-
letben jött. Folyamatosan figyelemmel 
kíséri községünk életét a Mogyoródi 
Krónika hasábjain keresztül, szoros 
kapcsolatot ápol itteni rokonaival, s 
részt szokott venni jeles ünnepeinken, 
például a Mindenki Karácsonyán is. 

Több évtized elmúltával is élénken él-
nek benne gyermekkori emlékei a falu 
akkori életéről, a Csíkvölgyi patakról, 
a mogyoródi emberekről, történetek-
ről. Faluja iránti szeretete, honvágya 
arra bíztatja, írja meg emlékeit, vágya-
it versekben. Számos költeményt írt 
és adott ki. Terike bemutatta a most 
megjelent Aratás után című verses-
kötetét és átadott köszönetképpen 
néhány példányt azoknak, akiktől a 
legtöbb segítséget kapta. 

Fotó: Kónya Attila
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képviSelő-teStületi üléS
SzepteMber 26.

Ez a képviselő-testületi ülés igen nagy egyetértésben 
és ennek megfelelően gyorsan zajlott. Bizonyára jól 
dolgoznak az előkészítő bizottságok, mert az ülés egy 
óra alatt lezajlott. Igaz, egy órával később is kezdődött 
a szokásosnál, mert a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottság ülése, amely közvetlenül a KT ülés előtt zaj-
lott, csak este 6-ra fejeződött be, s ezután kezdődhe-
tett el az érdemi döntéshozatal. 

A kialakult rend szerint az ülés a lejárt határidejű ha-
tározatokról szóló jelentés áttekintésével kezdődött, 
majd a két ülés közt történt fontosabb események-
ről szóló polgármesteri tájékoztatóval folytatódott az 
alábbiak szerint:
 
Igazgatás

• Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány támo-
gatási kérelme ügyében 09.04-én megtörtént a szerző-
dés aláírása
• Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozá-
sának megvitatása után egy jelöltet fölterjesztettek.
• Beszámoló a 2018./I. félévi szociális ügyekkel kap-
csolatos kiadásokról -a beszámolót elfogadták, egyéb 
teendő nincs.
• A Szent László Általános Iskola igazgatója éves be-
számolóját elfogadták, egyéb teendő nincs.
• 2018. szeptember 17. napján kérelem érkezett dr. 
Bidjari Leilától a praxisjog elidegenítéséről, melyről 
45 napon belül dönteni szükséges. 
 
Településüzemeltető Nonprofit Kft.

• Az útjavítás a Kukukk-hegyen gőzerővel folyik, vár-
hatóan a héten a földutak javításával végezni tudunk.
• A költöztetések miatt kiesett időt próbálják behozni 
a parkokban és a közterületeken. 
• Az őszi-tavaszi virágcserét a héten befejezzük.

Turizmus

• A VEKOP projekt kapcsán szeptember közepén 
megindultak az engedélyeztetési eljárások, a tervezés 
az ütemterv szerint halad.
• Az idei évben a búcsú kapcsán a kirakodóvásár hely-
színe a Dózsa György a Templomtól a Főtérig.

Műszaki ügyek

• Szeptember 10. napján megtörtént az Új Egészség-
ház kivitelezésére a szerződés aláírása, továbbá a Régi 
Egészségház felújítására is szeptember 20. napján. A 
munkakezdés megkezdődött. A háziorvosok egy ren-

delőbe történő átköltöztetése megtörtént. 
• Az új egészségház és a régi orvosi rendelő kivitelezési 
munkái megkezdődtek. A projektek esetében keddi 
naponként koordináció történik minden érintett rész-
vételével.
• Erre való tekintettel a házi orvosi rendelések módo-
sultak, amit kifüggesztettek, a rendelése ennek meg-
felelően történnek. A lakosság részére a tájékoztatás 
megtörtént.
• A Hangya villanyórájára a kérelmet benyújtották 
az ELMŰ részére. Az előzetes egyeztetések alapján a 
munkálatokat 2 héten belül elvégzik. Ezt követően in-
dítható az épület felújítása.
• Az új közösségi ház és a Szent László emlékhely 
telekalakítása az elkészült vázrajzok, és Veresegyház 
szakhatósági állásfoglalása alapján benyújtottuk a 
Földhivatal részére. 
• A COOP Zrt-vel a Juhász Jácint Művelődési Ház 
elhelyezésére vonatkozó szerződés és megállapodás 
véglegesítése és aláírása megtörtént. 
• Újabb KEHOP hiánypótlás érkezett annak elszámo-
lására, amely teljesítésre került.
• A Hivatal irodáinak felújítása során nem várt állapo-
tokat tártak föl, (iktató), ezek egyeztetése megtörtént 
a műszaki ellenőrrel és javaslatai alapján folytatódnak 
a kiviteli munkák.
• A villanyvezetékek alatti gallyazások 1-2 héten belül 
megindulnak. Első körben azok az utcák érintettek, 
ahol közvilágítás bővítés történik (Diófa, Tölgyes stb).
• A Mély, Kútvölgyi és Bocskai utcai vis maior beruhá-
zás helyreállító munkálatai befejeződtek. 

A volt Művelődési Ház előtti térről elszállították a hu-
szár szobrot, melyet Abda település fogadott be nagy 
örömmel. Jellemző, hogy lószállító kocsival jöttek érte.

Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 
2018.09.26-án 500.108.949 forint, amely tartalmaz-
za a 2018.09.15-én esedékes, és mai napig beérkezett 
adóbevételeket (2018.08.29-én  a készlet 379.077.884 
forint volt).
Az Általános tartalék keret összege 67.649 Ft.

Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta 
vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek:

Szerződés tárgya
Szerződésköt
és kelte

Szerződés 
ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Varga Krisztina
takarítási munkák elvégzése a védőnői 
rendelőben 2018.08.22 30 000 Ft megbízási szerződés

Nimihuni Kft. 
Dózsa György út 25.szám alatti éoület 
felújítási és javítási munkálatai (149/2 hrsz) 2018.08.13 3 790 468 Ft vállalkozási szerződés

Terrapond Kft.

Új egészségház építése, valamint a 
művelődési ház és gyermekorvosi rendelő 
bontása során műszaki ellenőri feladatok 
ellátása 2018.08.29 3 543 300 Ft műszaki ellenőrzésre irányuló megbízási szerződés

NF Solár Hungária Kft.
Művelődési ház és gyermekorvosi rendelő 
bontása 2018.08.28 15 882 112 Ft átalánydíjas vállalkozási szerződés 

Schleiss Zsolt, Sári Zoltán, Tóth 
Mihály vadkárenyhítő feladat ellátása 2018.08.29 100 000 Ft megbízási szerződés

Bíró Daruzási Kft.
hordalékfogó  mederelem beemelése daruval 
Kútvölgyi út 324/1 hrsz. Alá 2018.08.24 98 000 Ft + áfa fuvarozási szerződés

Magenta Trade Kft.
Művelődési Ház, gyermekorvosi rendelő 
berendezéseinek elszállítása a raktárba 2018.08.14 0 Ft vállalkozási szerződés

MÁV-HÉV Zrt.

együttműködési megállapodás (pl. 
utcabútorzat felülvizsgálata, HÉV állomás 
rendbetétele, stb.) 2018.08.22 együttműködési megállapodás

Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért 
Alapítvány

támogatás a Vigyázz, Kész, Sport 
rendezvényhez 2018.09.04 169 000 Ft támogatási szerződés

dr. Pécsi Kálmán
szakértői vélemény elkészítése Bencze Anikó 
és társai perben 2018.08.21 99 060 Ft szakértői szerződés 

Verena '03 Kft. riasztórendszer megszűntetése 2018.08.15 0 Ft

Verena '03 Kft.
riasztórendszer üzemeltetése - Support 
Családsegítő Szolgálat (Temető út 18.) 2018.08.20 5 500 Ft+ Áfa szolgáltatási szerződés 

NF Solár Hungária Kft. Új egészségház építési feladatai 2018.09.10
nettó 216 856 
508 Ft átalányáras vállalkozási szerződés 

GlaxoSmithKline Kft. varilrix vakcina adásvétele 2018.07.23
7990.-Ft * 45 
adag keretszerződés

Bereczki László e.v

beruházás menedzsment szolgáltatás, 
előkészítésre és megvalósításra kerülő 
projektekkel kapcsolatos ügyintézési 
feladatok (régi orvosi rendelő, új 
egészségház) 2018.09.06

25 000 Ft/nap 
max 250 000 
Ft/hó megbízási szerződés

Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató 
Kft. asdatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása 2018.08.21 240 000 Ft + áfa megbízási szerződés

Kovács György 0267/21 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 2018.07.26 nettó 170 000 Ft használati szerződés

Némethné Vida Rita
takarítási munkák elvégzése a védőnői 
rendelőben 2018.08.01 30 000 Ft megbízási szerződés 

NF Solár Hungária Kft.
Régi orvosi rendelő átépítése és felújítása 
kivitelezése 2018.09.20 80 214 931 Ft átalánydíjas vállalkozási szerződés 

Wattmanager Kft.
energetikai szakértői tevékenység 
önkormányzat tulajdonában álló épületekre 2018.09.14 254 000 Ft vállalkozási szerződés 

Gödöllő Coop Zrt.
Fóti út 24.szám alatti helyiség bérlése 
Művelődési Ház részére 2018.07.12

2018.12.31-ig 
5.000 Ft+Áfa/hó, 
2019.01.01-től 
30.000.-Ft + 
Áfa/hó bérleti szerződés

Gödöllő Coop Zrt.
Fóti út 24.szám alatti helyiség felújítása 
Művelődési Ház részére 2018.07.12 0 Ft megállapodás 

Mogyoród Turisztikai Kft,.
feladatellátási szerződés 1.számú módosítása 
(30-70/2018) 2018.09.11 700 000 Ft feladatellátási szerződés 1.számú módosítása

napirendi ügyek

Mobiltornyok ügye, Telenor Ma-
gyarország Zrt. szerződéskötési 
ajánlata
A testület megszavazta, hogy a 
Telenorral új szerződést kössön 
a polgármester december végéig, 
majd egy másikat 2019-től 2023-
ig tartó időszakra.

Személygépjárműjében keletke-
zett káresemény ügye
A testület nem vállalta a kártéríté-
si felelősséget, mert a gépkocsiban 
keletkezett kár nem önkormányza-
ti tulajdoni úton történt.

Személygépjárműjében keletke-
zett káresemény ügye

Ez esetben bevállalták a kárese-
ménnyel kapcsolatban a felelősséget 
és a keletkezett kár megtérítését.

Terembérlés az önkormányzati 
óvodában
A testület hozzájárult, hogy a meg-
kezdett nevelési évben is változat-
lanul óránként 3000 Ft-ért adják 
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bérbe jelentkező szolgáltatóknak a 
tornaszobát olyan foglalkozásokra, 
amelyeken az óvodás gyermekek-
nek szerveznek foglalkozásokat.

Az Önkormányzati Óvoda 
2018/19-es nevelési munkaterve
A nevelési tervet jóváhagyta a tes-
tület.

Településképi arculati kézikönyv 
és településkép védelmi rendelet 
monitorozása
A képviselők nem kívántak változ-
tatni a településképi arculati kézi-
könyvön.

Döntés intézmény-átszervezés 
miatt a Juhász Jácint Művelődési 
Ház - Könyvtár Alapító Okiratá-
nak módosításáról
Az Alapító Okiratban a telephely 
vonatkozásában kellett módosíta-
ni az átmeneti időszakra, amíg az 
új épület fel nem épül. Egyelőre a 
székhely a Dózsa György út 40. lett, 
azaz az Önkormányzat épülete.

Rendeletalkotás Mogyoród Nagy-
község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 7/2018. ön-
kormányzati rendelet III. sz. mó-
dosításáról
A képviselők elfogadták a pontosí-
tásra tett javaslatot.

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának 2018. évi féléves 
beszámolója
A beszámolót elfogadták, amely 
kiemeli, hogy az eltelt időszakban 
hitelfelvételre a beruházások meg-
indulása ellenére nem került sor.

A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás-
ról szóló 3/2018. (I.31.) önkor-
mányzati rendelet módosítása
A szolgáltatók előírásai szerint a 
jövőben a kisebb kuka helyett egy-
ségesen a nagyot (120 literes) kell 
majd használni mindenkinek.

Mogyoród Turisztikai és Település-
fejlesztő Kft. első féléves beszámolója
A beszámolót elfogadták.

Mogyoród Nonprofit Kft. beszá-
moló 
A beszámolót elfogadták.

Dr. Szilágyi Emese fogorvos levele 
helyettesítés kapcsán
A jelzés alapján az önkormányzat 
kijelölést kér a Járási Hivatal Né-
pegészségügyi Osztályától az 1. 
számú fogorvosi körzetben történő 
helyettesítésre.

Csatlakozás a 2019. évi Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz
Mogyoród Önkormányzata ez év-
ben is csatlakozik a felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz mindkét vál-
tozat támogatásával.

A Pillangós Óvoda és a Szent 
László Általános Iskola földgáz 
beszerzése a 2018-2019 gázévre 
vonatkozóan
A korábbi gázbeszerzési megállapo-
dást meghosszabbították az ELMÜ 
– ÉMÁSZ Kft-vel.

A COOP helyiség felújításának 
plusz költsége 
A szükséges összeg biztosítását 
megszavazta a testület.

Téli síkosság mentesítés 
Ezt a kötelező önkormányzati fel-
adatot erre az idényre is a meg-
szokott szolgáltatóval végeztetik 
el, mert a bekért ajánlatok közt a 
legkedvezőbbet ismét Ő nyújtot-
ta be. A szükséges szóróanyagot 
az önkormányzat vásárolja meg, a 
szolgáltatónak csak a munkavég-
zést fizetik.

Közvilágítási kérelmek 
A képviselők úgy döntöttek, hogy 
bővítik a kérelmekben jelzett terü-
leteken (Diófa utca, Tölgyes utca, 
Őzijáték utca, Szabadság utca, 
Benczúr Gyula utca, Feszty Árpád 
utca, Lotz Károly utca, Őzike köz) 
a közvilágítást.
Megvizsgálják a jogi lehetőséget 
arra, hogy az Őzike közben lám-
patestenként lakossági hozzájáru-
lást kérhessenek. Hozzájárultak a 
Jégvirág utcai bővítéshez is, ameny-

nyiben az utca megfelelő szélessége 
kialakul.

A Községünkért Mogyoródért Ala-
pítvány támogatási kérelme
A Testület a Községünkért Mo-
gyoródért Alapítványon keresztül 
200.000,- Ft-tal támogatja a Ró-
mai Katolikus Egyházközségben 
„Tóth J. Miklós atya 30 éves zenei 
munkássága” alkalmából szervezett 
ünnepi koncertet.

Belterületbe vonási kérelmek
Mivel az ügy felelős megtárgyalása 
nagyobb előkészítést igényel  ezért 
levették ezt az ügyet a napirendről. 

Háziorvosok ügye
Október elsejétől, a háziorvosok 
részére nem kerülnek tovább szám-
lázásra a rezsi költségek, de az Ön-
kormányzat viszont nem ad közmű-
költség kompenzációt a részükre.

Körte utca felújítása 
A „Körte utca felújítása, javítása, 
útburkolat cseréje” feladatra a leg-
olcsóbb ajánlat bruttó 5.485.003,- 
Ft lett. A kivitelezés műszaki 
ellenőri feladatainak ellátására, va-
lamint az egyéb kapcsolódó költ-
ségek fedezetére a képviselők ösz-
szesen 5.921.042,- Ft-ot szavaztak 
meg. Egyben fölkérték a polgár-
mestert a vonatkozó szerződések 
megkötésére.

MFC támogatása
Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy tulajdonosi hoz-
zájárulást ad a Mogyoródi Football 
Club TAO pályázatához, valamint 
az Ober János Sportcentrum nagy-
méretű műfüves labdarúgó pálya 
műfű szőnyeg cseréjéhez.

Vécsey László, 
a Fidesz-KDNP országgyűlési 

képviselője 
fogadóórát tart 

 
 
 

Helyszín: Mogyoród, Polgármesteri Hivatal   
  

 

Időpont:  2018. október 24. szerda, 16:00–17:00 
 
 
 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges: 
Mavrák Krisztina 

+36-20-212-9660, 
vecseylaszlo@fidesz.hu 

elérhetőségeken 

Háziorvosi rendeléseK

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
megkezdődött a háziorvosi rendelők felújítása, emiatt

dr. Fekete ildikó háziorvos Dr. Hézinger Lajossal egy 
rendelőben, de továbbra is saját rendelési idejében

(H, Sz: 14-18-ig, K, Cs: 08 – 12-ig,
P: páros héten 14-18-ig, páratlan héten: 08-12-ig)  

fogadja a betegeit.

M E G H Í V Ó

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2018. november 07-én (szerdán) 17.00 órakor

közmeghallgatást tart.

Helyszín: Szent László Általános Iskola - ebédlő
                 (2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.)
                         
                                                  
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Paulovics Géza 
polgármester
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indul Mogyoród nagyközSég új egéSzSégházának 
fejleSztéSe

2018. szeptember elején indult Mogyoródon az új egészségház építése, amelyet a nagyközség 
önkormányzata 193,38 millió forintos támogatással valósít meg. Az új kétszintes épületben 
kapnak helyet a felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelők, a védőnői szolgáltatás, valamint 

egy új multifunkcionális egység, mely egészségügyi szűrővizsgálatok, tanácsadás és felmérés 
elvégzésének ad majd helyet.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az új egészség-
ház közel 345 Millió forintos összköltségű építését a 
Pénzügyminisztérium 193,38 Millió forint vissza nem 
térítendő támogatásával valósítja meg. A támogatás 
forrása a „Pest megye Területfejlesztési Koncepció-
ja 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Prog-
ramja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó cél-
zott pénzügyi támogatás”. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a 2146 Mogyoród 
Fóti út. 18. szám alatti ingatlanon a régi gyermekor-
vosi rendelő és az ugyanitt található régi művelődési ház 
helyén épül az új kétszintes egészségház. Az emeleti 332 
nm-es részen két felnőtt és a gyermek háziorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgáltatás kap majd helyet, 
a földszinten 143 nm-en a közös használatú helyiségek mellett kialakításra kerül egy multifunkcionális egység 
szűrővizsgálatok, tanácsadás és felmérések végzésére. Az építési szerződést 2018. szeptember 10-én kötöttük 
meg a közbeszerzési eljárás során nyertes NF SOLAR Hungária Kft-vel. A beruházást Mátyás Evelyn műszaki 

ellenőr felügyeli. Az építés legkésőbb 2019. júli-
us 31-én zárul, majd ezt követően a korszerű új 
épület berendezése és a használatba vételi enge-
dély megszerzése után, 2019. szeptemberben 
várható a rendelők megnyitása.

A jelen projektben létrejövő új modern egész-
ségházban integráltan kap helyet az egész 
települést kiszolgáló felnőtt és a gyermek házi-
orvosi ellátás a védőnői szolgáltatással együtt, 
amely lehetőséget nyújt a szakemberek haté-
kony együttműködésére. A fejlesztéssel az or-
vosi ellátás magasabb színvonalon valósul meg, 
valamint létrejön a gyakoribb és szélesebb körű 
kiegészítő megelőző tevékenységek végzésére 
szolgáló infrastruktúra. Ezzel települési szin-
ten javul a lakosság egészségügyi állapota, az 
idősek ellátása és a keresőképesek gazdasági 
teljesítőképessége. Az ellátások összevonásával 
helytakarékos és költséghatékony megoldás 
jön létre egy teljesen akadálymentes és ener-
gia-hatékony épületben, jó közlekedéssel.

Az építési tevékenység során sor kerülhet a 
Béke tér, illetve a Fóti út egyes részeinek ide-
iglenes lezárására, amelyről a www.mogyorod.
hu honlapon tájékoztatást nyújt az önkor-
mányzat. A munkák idején kérjük a lakosság 
megértését!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Aszód, Bag, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, 
Mogyoród, Szada, Valkó, Veresegyház településekre 

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres 
Amit kínálunk:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör 

betöltése esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos kézbesítő 

munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

Komjáti Ferenc Dávid 
Email: Komjati.FerencDavid@posta.hu
Cím: 2100 Gödöllő Dózsa György út 15.
Telefon: (30) 771-8481 

a házhoz Menő zöldhulladék gyűjtéS felfüggeSztéSe

A kukásautók sorozatos és gyakori meghibásodásai a vegyes hulladékok begyűjtését is veszélyeztetnék. A 
Zöld Híd B.I.G.G. NKft. emiatt kénytelen a teljes szolgáltatási területén a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtését  felfüggeszteni. A szolgáltatás előreláthatólag 2018. november 4-ig szünetel.

A közszolgáltató tájékoztatása szerint a begyűjtő jár-
művek meghibásodásának mértéke elérte azt a kriti-
kus szintet, ami miatt a feladatok ellátását kénysze-
rűen újra kellett tervezni. Sorozatosan előfordultak 
olyan napok, amikor a meglévő 29 járműből 17 darab 
nem tudott reggel elindulni különböző műszaki hi-
bák miatt. A legfontosabb, kötelező feladat, hogy a 
vegyesen gyűjtött háztartási hulladékokat maradékta-
lan be tudják gyűjteni, mivel ezek a közegészségügyi 
szempontból legkockázatosabbak.  A begyűjtő járatok 
átszervezésével a szelektíven gyűjtött hulladékokat to-
vábbra is zavartalanul el tudják szállítani.
A Zöld Híd azt kéri, hogy október elsejét követően 
már ne helyezzenek a közterületekre, az ingatlanok elé 
zöldhulladékot! A gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtés 
esetén nincs változás, azokat továbbra is elszállítják

A Zöld Híd igyekszik mindent megtenni az ügyfelek 
kiszolgálásának érdekében a felfüggesztés időtartama 
alatt is. Ennek értelmében az érintett településeknek 
lehetőséget biztosítanak, hogy a Kerepes, Ökörte-
lek-völgyi és Nógrádmarcali központokban, illetve 
a balassagyarmati és rétsági hulladékudvarokban a 
lakosság a zöld hulladékait egyéni beszállítással elhe-

lyezhesse. Nyitvatartási időben háztartásonként ma-
ximum 1,5 m3 zöldhulladékot lehet díjmentes elhe-
lyezni. A szolgáltatásra minden olyan magánszemély 
jogosult, aki szerepel a Zöld Híd ügyfélnyilvántartásá-
ban, bemutatja lakcímkártyáját, illetve egy évnél nem 
régebbi hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló 
dokumentumot. A zöldhulladékokat gyűjtőzsákok-
ban vagy anélkül is be lehet szállítani.

 A nyitvatartási időket az alábbi táblázat tartalmazza:

Kerepes, Ökörtelek-völgyi
regionális Hulladékkezelő Központ
hétfő - péntek                   8:00 – 16:00
október 13. szombat        7:00 – 13:00
október 27. szombat        7:00 – 13:00

Érdemes megfogadni a zöldhulladék tárolásá-
ra vonatkozó hasznos tanácsokat

Az összegyűjtött zöldhulladékot a későbbi elszál-
lításig az ingatlan területén belül szabad levegőn 
érdemes tárolni. 

A Zöld Híd által forgalmazott zöldhulladék gyűj-
tésére rendszeresített zsák lebomló anyagból ké-
szül, ezért a zöldhulladék több hetes tárolására 
nem alkalmas. A zsákokat hűvös, fényvédett he-
lyen kell tárolni, csak így garantált, hogy három 
hónapig megőrizzék eredeti minőségüket.

A zöldhulladékként gyűjtött anyagok házi kom-
posztálásra is alkalmasak. Az otthoni komposztá-
láshoz a Zöld Híd honlapján találhatnak szakértő 
útmutatást az érdeklődők. Kérés esetén az ügyfél-
szolgálat munkatársai emailben is tudnak tájékoz-
tató anyagot küldeni.

Fontos még tudni, hogy a zöldhulladékok közterü-
leten történő elhelyezése illegális hulladéklerakásnak 
minősül, ami szabálysértési eljárást vonhat maga 
után. A Zöld Híd arra kéri az ügyfeleit, hogy a zöld-
hulladékot a felfüggesztés ideje alatt se helyezzék 
bele a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőe-
dénybe. A Zöld Híd teljes csapata és külső partne-
reik a lehetőségeik határáig mindent megtesznek a 
közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében.

Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!

A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti 
állatait!

Jelentse be sertéstartását!

Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott 
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!

A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó 
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!

Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig 
fertőzőképes marad!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási 
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:

Email:allateu@pest.gov.hu  Telefon: (1) 236-4108

Tartsa zártan sertéseit!

Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges. 
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

ELŐZZÜK MEG AZ ELŐZZÜK MEG AZ 
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!

Pest Megyei
Kormányhivatal
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tájékoztatás
tájékoztató a 2019. évi burSa hungariCa felSőoktatáSi 

önkorMányzati öSztöndÍjpályázatról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-
án tartott ülésén határozott a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.  A pályázat kiírását követően a felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű, mogyoródi állandó lakó-
hellyel rendelkező hallgatók az alábbi, „A” és „B” típusú pályázatra jelentkezhet-
nek a 2018/2019. évi tanév második és a 2019/2020. évi tanév első félévére:

„A” típusú pályázat:
erre azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, továbbá a 2018 szeptemberében felsőok-
tatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat:
Erre a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak tanulni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019/2020. tanévben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján ki-
zárólag a települési önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellá-
tó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi-
szonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, amelynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati adatok feltölté-
se a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A 

személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 

2018. november 6.

A pályázatot az ePer-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:
„A” típusú pályázat:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első 
félévéről.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § és 10.§ alapján. (a) a havi rendsze-
rességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői 
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) 
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rend-
szerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jö-
vedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, 
hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, 
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a 
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapok-
kal arányos összegében kell beszámítani.)
b) A szociális rászorultság igazolására szolgáló további 
okiratokat és mellékleteket, amelyet a települési ön-
kormányzat határoz meg. 
„B” típusú pályázat:
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4. § alapján.)
b) A szociális rászorultság igazolására szolgáló további 
okiratokat és mellékleteket, amelyet a települési ön-
kormányzat határoz meg. 
Mindkét pályázathoz benyújtandó még: 
A hallgatók által benyújtandó pályázat kötelező 
mellékletében szereplő szociális rászorultság igazolásá-
ra szolgáló további okiratok, dokumentumok:

A pályázó által írt nyilatkozatot, amelyben kitér: 
- a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös 
háztartásban együtt lakó, ott bejelentett vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezők számára, külön feltüntetve 
az eltartottak számát (beleértve a pályázót is)
- a lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntar-
tási, közüzemi költségeire (víz, villany, gáz, fűtés, tele-
fon, tv, internet), 
- a háztartást esetleg terhelő hitel havi törlesztő részle-
tének mértékére, 
- amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a 
Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeire,
- az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó 
költségekre,
- háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadá-
sokra (pl.: egészségi állapot miatt rendszeresen felme-
rülő egészségügyi kiadás, biztosítási díj, a pályázóval 
egy háztartásban lévő nappali tagozaton tanuló hozzá-
tartozók által a pályázat benyújtását megelőző hónap-
jában használt közlekedési bérlet, stb.).
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetle-
nül történik.
A támogatás pályázónkénti havi összegét az elbíráló 
települési önkormányzat állapítja meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hi-
ányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2018. 
december 6. Bővebb információ: www.emet.gov.hu 
(Bursa Hungarica)

FOGÁSZAT | GASZTROENTEROLÓGIA | PROKTOLÓGIA | TELJESKÖRŰ LABORVIZSGÁLAT | ULTRAHANG  
VIZSGÁLATOK | RÖNTGEN | BŐRGYÓGYÁSZAT | NŐGYÓGYÁSZAT | SEBÉSZET | ÜZEMORVOS

SZÉLESKÖRŰ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN!

WWW.SANTEMED.HU | 2100 GÖDÖLLŐ, REMSEY KRT. 21. TEL.: +36 70 349 8189

FOGÁSZAT - IMPLANTOLÓGIA
CSALÁDI FOGÁSZAT,  GYERMEKKEDVEZMÉNY!

AZONNALI ÉS FIX FOGBEÜLTETÉS  
NÉMET BREDENT TECHNOLÓGIÁVAL,  AKÁR EGY NAP ALATT!

IMPLANTOLÓGIA | GYERMEKFOGÁSZAT | FOGÁSZATI CT, RÖNTGEN  
FOGFEHÉRÍTÉS | KEZELÉS BÓDÍTÁSBAN 

VASTAGBÉLRÁK SZŰRÉS  
TELJESEN FÁJDALOM MENTESEN

SZAKTANÁCSADÁS ÉS DIAGNOSZTIKA

ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLAT, SZEDÁCIÓVAL

PROKTOLÓGIA GASZTROENTEROLÓGIA
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nevelés-oktatás

Hirdetés

befogadáS: új gyerMekek érkezéSe az óvodába

Szeptember van. Ebben 
az időben változatos képet 
mutatnak az óvodák. Van-
nak olyanok, ahol sírástól 
hangos az öltöző, vannak, 
ahol fojtogatóan ölelő 
gyermekkarok fonódnak 
a búcsúzkodó édesanyák 
nyaka köré. Vannak azon-
ban olyanok is, ahol az 

édesanyák együtt töltenek néhány napot az óvodába 
lépő gyermekeikkel. 

A három éves körüli gyermek megváltozott élete a 
befogadással kezdődik. Minden óvodapedagógus az 
esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról, 
amikor új gyermek érkezik a csoportba. Minden törő-
dés felé fordul, hiszen olyan változás történik az életé-
ben, amit legtöbbjük még sohasem élt át. Semmiféle 
tapasztalat nem vezérli, hogy kezelni tudja ezt a szitu-
ációt, s ráadásul sok esetben az egyetlen olyan személy 
is elmegy, egyedül hagyja az ismeretlen környezetben, 
akiben feltétlenül megbízik.
A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az 
óvodai csoportközösség. A felnőtt és gyermek között 
nem a feltétel nélküli szófogadás, hanem a demokrati-
kus partnerviszony kialakítása a cél. Az óvodapedagógus 
ugyanúgy vegye figyelembe a gyermek jogos kívánságait 
és igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárja a szoká-
sok, szabályok betartását. A gyermekek egymás közötti 
és a felnőttel való kapcsolatában egyaránt a szabadságra, 
a nyíltságra és az őszinteségre kell építeni. A közösség 
lehetőséget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a 
különböző nézőpontok megismerésére, a konfliktusok 
kezelésére és megoldására. Ezek a folyamatok pedig a 
másokkal szembeni tolerancia kialakulásához vezetnek. 
A társas és közösségi tevékenységek a nevelőmunka egé-
szét átszövik. Ebben a folyamatban talán a legfontosabb 
időpont az, amikor a gyermek először ismerkedik az 
óvodával, az óvodai csoporttal. A megszokottól eltérő 
környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet sok-
szor nehéz feladat elé állítja a szülőket és az óvodape-
dagógust egyaránt. Az óvodapedagógus feladata, hogy 
végtelen türelemmel és szeretettel forduljon az újonnan 
óvodába kerülő gyermek felé, adjon számára elegendő 
időt arra, hogy ezt az új élethelyzetet megszokja. 
Ez az időszak alapvetően meghatározza a későbbi gyer-
mek-óvónő, szülő-óvónő kapcsolatot. Az óvodában az 
egész nevelési évben folyamatos az újonnan érkező 
gyermekek fogadása, melynek alapelve, hogy a kis-
gyermek igényeit figyelembe véve, egyénre szabottan 
tervezzük, szervezzük. Ennek figyelembevételével a 
befogadási időszak hosszát az óvónők határozzák meg, 
lehetőséget biztosítva arra, hogy a gyermek a szülővel 

együtt ismerkedjen az óvodával – a fokozatosság elvét 
betartva, napról napra növelve a csoportban töltött 
időt - a félnapos, illetve a folyamatos óvodában tar-
tózkodásig. 
A gyermekkel való ismerkedést az óvodába lépés előtt 
családlátogatás formájában kezdjük meg, kihasznál-
va ezzel az egyéni bánásmód lehetőségeit, hiszen a 
befogadás alapja a kölcsönös bizalom, a szeretet, az 
elfogadás, mely türelmet igényel a szülőktől, pedagó-
gusoktól. Az új körülmények az alkalmazkodás, beil-
leszkedés képességét feltételezik a gyermeknél. 
Elsődleges célunk, hogy biztonságos, szeretetteljes, 
aktív légkörben a gyermekek jól érezzék magukat, be-
kapcsolódjanak a tevékenységekbe, hiszen számukra 
az óvodába lépés óriási környezetváltás. 
Minden gyermek önálló személyiség, akik eltérő tulaj-
donságokkal, képességekkel, ismeretekkel rendelkez-
nek, és ezért egyéni bánásmódot igényelnek, de ehhez 
feltétlenül szükségük van az érzelmi biztonságra, melyet 
már nemcsak a családtól kap meg, hanem az óvónőktől, 
a dajkáktól és az óvoda pedagógiai asszisztenseitől is. 
Kívánjuk, hogy minden gyermek, minden szülő és 
minden pedagógus pozitív élményekkel gazdagodjon 
a befogadás ideje alatt, és a kezdeti nehézségeket ha-
mar elfeledve induljanak nap, mint nap az óvodába. 

Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodája 
nevelőtestülete

a pillangóS óvoda Szüreti ünnepSége

A hagyományos szüreti szokások a szőlőszedés végéhez 
kapcsolódtak, ahol a legjobb szedőket megjutalmaz-
ták, a fiatalok bált rendeztek és felvonulást tartottak. 
Az őszi betakarítás időszaka komoly munkafolyamat 
volt a gazdáknak is, ebbe kóstolhattak bele a gyerekek.
Az idén szeptemberben is megrendeztük a hagyomá-
nyos szüreti ünnepség. A gyerekekkel az elmúlt hetek-
ben népdalokkal, szőlőfürt festéssel és őszi kézműves 
foglalkozásokkal hangolódtunk rá az eseményre. A 
kicsik az ujjlenyomatukkal szőlő rajzokat készítettek, 
míg a nagyobbak hímeztek és varrtak.
A musthoz a szőlőt minden óvodás otthonról hozta. A 
szemeket az apró nép segítségével megmostuk, ledarál-
tuk, majd leszűrtük, miközben táncoltunk és a tanult 
dalokat énekeltük. (A kállói szőlőbe, Mogyoródi sző-
lőhegyen, Ettem szőlőt) Az egész napos közös munka 
eredményeképp több liter mustot kaptunk, teljesen há-
zilag (ezek után a bolti szőlőlé már nem is az igazi!) Az 
édes, finom lé mellé az ovisok zsíros kenyeret kaptak 
lilahagymával, amit jóízűen lakmározott mindenki. 
Az ünnepség a jövő héten még folytatódik, ahol a Mó-
kus csoport előadása is látható lesz. Mindenkit szere-
tettel várunk!

Szépkorúak köSzöntéSe

Szép szokás, hogy a családok mellett a Magyar 
Kormány is számon tartja az időseinket.

A központi nyilvántartás alapján aki a 90. 
életévét betölti, annak a születésnapja alkalmából 
Orbán Viktor miniszterelnök egy díszes oklevelet 

küld saját aláírásával.

Természetesen személyesen nem tudja kivinni 
az ajándékot minden faluba, de leküldik azt a 

települések önkormányzatához, ahonnét azt már 
a polgármester vagy az alpolgármester szokta az 
anyakönyvvezetővel közösen kivinni az illetőnek 
és jókívánságokkal, virággal, vagy más ajándékkal 
felköszöntik a 90. születésnapos lakótársunkat. 
Mogyoródon Kapitány Attila alpolgármester, 
mint az életkora alapján rangidős képviselő 
látogatja meg és viszi ki a miniszterelnök 

oklevelét és a község ajándékát.

Ebben az évben eddig 
Gál János (1928. 04. 16.)

egri lászlóné (1928. 08. 30.)
Kurucz istvánné (1928. 09. 19.)

kapta meg miniszterelnök úr küldeményét.



MOGYORÓDI KRÓNIKA

www.decens.eu • folyóirataink 15

hirdetés
ne

ve
lé

s-
ok

ta
tá

s
MOGYORÓDI KRÓNIKA

14 2018. október

Szent láSzló apródjai

A Szent László Általános Iskolában az elsősök beszokta-
tásának egyik kedves és hangulatos eleme a próbatétel, 
amikor idősebb diáktársaik előtt tesznek bizonyságot 
arról, hogy ők is okos, ügyes gyerekek, akik képesek kö-
zösen megoldani feladatokat. Erre mindig egy hónap 
elteltével kerül sor, amikor az iskola rendszerével, egy-
mással és a tanítókkal már megismerkedtek.
Ilyenkor fogadják be az idősebbek maguk közé az 
„újoncokat”, akik erre az eseményre megilletődöttség-
gel készülnek, de aztán a játékos, mozgásos feladatok 
közt feloldódik minden feszültség. Lelkesen tesznek 
fogadalmat arra, hogy legjobb tudásuk  szerint fognak 
törekedni az iskolai szokások és rend követelményei-
nek megfelelni, jól tanulni és igyekeznek méltók lenni 
Szent Lászlóhoz és hagyományainkhoz. 
Végül minden elsős nyakába egy negyedikes tesz egy 
nemzeti színű szalagra fűzött Szent Lászlós érmét, ez a 
befogadás jelképes pillanata.
Mindez a teljes alsós tagozat, több szülő jelenlétében 
és tapsa közt történt az idén szeptember 28-án

MEGHÍVÓ

Emlékezés a 

Forradalom Mártírjaira

Emlékezés a 

Forradalom Mártírjaira

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2018. október 23-án
 kedden 10.00 órakor

a MAGYAR SZABADSÁG HÕSEINEK TISZTELETÉRE
rendezett emlékmûsorra és koszorúzásra

a Hõsök Ligetébe

A felvonulás a Polgármesteri Hivatal elöl indul

!!

emlékbeszédet mond: Tóthné Nagy Mária képviselõasszony

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

   2018. október 30. 
           kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

MULTIVITAMINOKRÓL

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

KENDÕZETLENÜL

Forrás Üzletház

A Forrás Üzletház szolgáltAtásAi:
Kozmetika - Hutterné Gyulai Cecília 30 640 3138

Pedikűr, talp- , cellulit- , nyirokmasszázs - 
Bereczkiné Sleisz Rita 20 539 5438

Manikűr, műköröm - Katona Fanni 30 624 3032
Pedikűr, svéd- , talp-, gépi-kézi nyirokmasszázs - Bereczki Rita 20 283 4207

Férfi, női, gyermek fodrászat - Takács Renáta 70 207 5407

Új szolgáltAtók 
kozmetikA - biokozmetikumokkAl - gAlAmbos líviA 70 417 9124

szolárium - kávézó - virág virág 70 663 5170

szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
06 30 411 4856
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hitélet
ki olyan, Mint az iSten? 

– MáSodSzor adták át a Szent Mihály főangyal-dÍjat

Szeptember 29-e Szent 
Mihály Főangyal ün-
nepe, aki nemcsak a 
katolikus egyházköz-
ség, hanem az egész 
község pártfogója is.
Ebben az évben is-
mét háromnapos lel-
kigyakorlat kereté-
ben készültek a hívek 
templomuk búcsú-
napjára. A lelkigya-
korlatot Tóth József 
Miklós plébános atya tartotta. A lelkigyakorlat első 
estéjén az isteni erényekkel, a hittel, a reménnyel és 
a szeretettel ismerkedtek meg a résztvevők, megvizs-
gálva ezen erények szerepét abból a tekintetből, hogy 
általuk hogyan valósíthatják meg az Istentől kapott 
emberi hivatásunkat. 
A második estén olyan szellemi irányzatokat ismerhet-
tek meg a hívek, amelyek szinte észrevétlenül ütnek 
éket az Isten és ember kapcsolatába, megszakítva ezzel 
az életet adó közösséget a Teremtő Istennel.
A harmadik nap estéjén pedig az angyalokra irányí-
tották tekintetüket, azokra, akik segítenek lelki éle-
tükben, hogy eljussanak az Istennel való közösségre, 
megőrizve az igaz hit tisztaságát. A lelkigyakorlat zá-
róakkordjaként pedig együtt imádkoztak a gonosztól 
és a gonoszságtól való szabadulásért.
Harmincadikán, vasárnap, zsúfolásig megtelt a mo-
gyoródi plébániatemplom, hogy megünnepelve Szent 
Mihály arkangyalt, segítségét és támogatását kérjék a 
mindennapokra. Tóth József Miklós, plébános ünnepi 
homíliájában templomunk csodálatos szószékéről arról 
beszélt, hogy az Istenhez való tartozás személyes döntés, 
mely döntést az angyaloknak is meg kellett hoznia. Az 
értelemmel bíró teremtmények, mint az angyalok és az 
emberek a hűség próbáját kell, hogy kiállják. Ebben a 
fizikai és szellemi küzdelemben segítenek bennünket a 
jó angyalok, és akadályoznak az ördögök. Mogyoród 
Szent Mihályt, a Mennyei Seregek Vezérét hívja segít-
ségül ahhoz, hogy Istenhez való hűségben élve részese 
lehessen az Isten örök boldogságának.
A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Temp-
lomért Alapítvány a búcsúhoz kapcsolódva, másod-
szor adta át a Szent Mihály Főangyal-Díjat. Ebben az 
évben Fekete Györgyné – született Játékos Ilona –, 
németh dániel és varga Balázs kapták meg e neves 
kitüntetést, Istenhez való hűségük jeleként az egyház-
községért és az emberekért végzett szolgálatukért. 

Fekete Györgyné 1939. szeptember 27-én született. 
Élete eddigi 79 éve alatt összesen kilenc pap mellett 

segítette munkájával 
az egyházközösséget és 
a közösségi hitéletet: 
16 éves kora óta Ró-
zsafüzér-társulati tag; 
12 évig volt előimád-
kozó a templomban; 
és 51 évig sütötte a 
Kántor-ostyát. Évekig 
takarította a teme-
tő egy rábízott részét. 
Rendszeresen vállalta 
a templomtakarítást, 

a nővérek házának nagytakarítását és a plébánia sző-
lőjében is sokat dolgozott. Kapcsolata az Istennel és a 
Szűzanyával megingathatatlan. Amíg tehette látogatta 
az egyházközség betegeit és vállalta, hogy kitakarítsa 
otthonaikat. Önzetlensége soha nem ismer határokat.

németh dániel 1991-ben született és abban az év-
ben költöztek Mogyoródra. Ő nemcsak a vasárnapi 
szentmiséken vett részt családjával, hanem az óvoda 
és az egyházközösség által szervezett programokon, 
kirándulásokon, nyári oratóriumon és cserkész-aka-
dályversenyeken is. Még nem volt iskolás, amikor el-
kezdett ministrálni. Rendszeresen részt vett a minist-
ráns találkozókon, ministránstáborban. Éveken át volt 
ministránsvezető. Az idő múlásával sem távolodott el 
sem a vallástól, sem a ministránsszolgálattól. Nagyon 
jóérzésű, segítőkész, kitartó, őszinte és vidám ember.

varga Balázs szintén 1991-ben született. Egészen kicsi 
korától ámulattal nézte a ministránsokat. Öt éves volt, 
amikor kérte, hogy ő is mehessen ministrálni. Az esti 
miséken, májusi litániákon kezdte a szolgálatot. Mindig 
nagyon tisztelte, szerette a mindenkori plébános atyát, 
az ő kérésükre szervezte és vezette és még ma is veze-
ti a ministránsszolgálatot. Megtanulta Miklós Atyától, 
hogy a Jóistennek mindig és mindenből a legjobbat, 
legtöbbet adjuk, melyet próbál átadni az utána kö-
vetkezőknek. Balázs mindannyiunk örömére jelenlegi 
munkája mellett is vállalja a szolgálatot. Örömteli sze-
mélyiségével mindig jó hangulatot teremt társai között.
A ministráláshoz hit és meggyőződés szükséges, ez 
az, ami a fiatalokkal minden vasárnap kimondatja az 
igent az Úr oltáránál való szolgálatra. Ez nem korhoz 
köthető, és szerencsére nem megy ki a divatból. Ki-
vételes adomány, hogy egyszerre köszönhetjük meg 
Németh Dánielnek és Varga Balázsnak az elmúlt 22 
év szolgálatát.

Isten áldását kívánjuk mindhármuk életére! 
Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány

Kuratóriuma

MeghÍvó lakoSSági tájékoztatóra
a teMploMtető felújÍtáSáról

2018. november 10-én, szombaton 16 órakor, a hittanteremben

A mogyoródi római Katolikus egyházközség óriási 
feladat előtt áll, halaszthatatlanná vált templomunk te-
tőszerkezetének és tetőhéjazatának teljes felújítása. A 
teljes kivitelezési költség a beérkezett árajánlatok alap-
ján 65 millió forintba kerül, melyből eddig a Magyar 
Állam és a Váci Egyházmegye támogatásával 30 millió 
forint áll rendelkezésre. A különbözet biztosítására kér-
jük Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 20 millió 
Ft-os hozzájárulását, a még hiányzó 15 millió forintot 
pedig lakossági adakozással szeretnénk összegyűjteni.

Fontos kiemelnünk, hogy korábban soha ennyi támo-
gatási összeg nem állt rendelkezésre, ezért mindannyi-
unk felelőssége, hogy ezt ne hagyjuk elveszni, hiszen így 
a felújítás költségeinek csak egy részét kell összegyűjte-
ni. Ha ezt a lehetőséget elszalasztjuk, be nem látható 
hosszú időre biztosan nem jutunk pályázati támogatás-
hoz és önerőből kell a teljes felújítást finanszírozni. 
A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. 
május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivi-
telezői szerződést meg kell kötni és a felújítást febru-
árban el kell kezdeni. A szerződés csak a teljes anyagi 
fedezet megléte esetén köthető meg, ebből eredően 
nagyon rövid idő áll rendelkezésre a saját anyagi erőfor-
rásunk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére. eb-

ben a község minden családjának nagylelkű és anyagi 
lehetőségeinek megfelelő támogatására számítunk! 
Az ügy kiemelt fontosságára való tekintettel, a te-
tőfelújításról 2018. november 10-én (szombaton) 
16 órától lakossági tájékoztatást tartunk a római 
Katolikus Plébánia hittantermében (Mogyoród, 
Temető u. 2.), amely során bemutatjuk a felújítási 
terveket és ismertetjük a beruházást.
Támogatási felajánlásaikat kérjük átutalással a 
Mogyoródi szent Mihály Templomért Alapítvány 
bankszámla számára (CENTRÁL TAKARÉK Szö-
vetkezet, 05 - Mogyoródi fiók: 66000059-10059160), 
illetőleg a közvetlen, személyes befizetéseiket pedig 
a mogyoródi plébánián, irodaidőben megtenni. Át-
utalás esetén kérjük, hogy a közleményben szívesked-
jenek nevüket és értesítési címüket feltüntetni. 
A kapott támogatásokat – az adományozó kérése ese-
tén névvel és összeggel – közzétesszük. 
Az eddig beérkezett felajánlásokat ezúton is hálá-
san köszönjük!
Tartsuk szem előtt Reményik Sándor éppen ideillő 
versének vissza-visszatérő sorait:

…Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Római Katolikus Egyházközség

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, KÉRJÜK MINDENKI TÁMOGATÁSÁT!
Hirdetés

VITÁLIA BIOKUCKÓ 
ÚJ HELYEN 

MOGYORÓD FÓTI ÚT 9. AZ UDVARBAN 
(MANGÓ SZALON) 

        Gyógynövények, gyógyteák        Környezetkímélő háztartás 
        Egészségvédő készítmények       Bio és reformélelmiszerek 
       Aromaterápiás készítmények    Cukor,glutén,laktózmentes 
                    élelmiszerek 
       Higiéniai termékek, fog és szájápolás, kozmetikumok 

      ÉS SOK MINDEN MÁS …… 
06-30/212-5824 
06-30/974-3295 

NYITVATARTÁS: H_P:900_1700,  SZOMBAT:900_1200 

 

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

KÖzleMény

Tájékoztatjuk a római katolikus vallású testvére-
ket, hogy Plébános atya és az Egyháztanács Kép-
viselő-testülete megbízásából elindultak a faluban 
az éves egyházközségi megbízást összegyűjtő ön-
kéntesek. Mindannyian megbízólevéllel vannak 
ellátva.
Az éves hozzájárulás mértékét a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia keresőnként az éves jöve-
delem 1%-ában határozta meg. Amennyiben ez 
rászorultság okán nem teljesíthető, az Egyházta-
nács Képviselő-testülete ezt minimál szinten évi 
4.000,- Ft-ban határozta meg. 
Kérjük híveinket, hogy a templomtetőre szánt 
adományaikat ne adják az egyházközségi hozzájá-
rulás beszedőinek, hanem vagy utalják át a Szent 
Mihály Templomért Alapítvány számlaszámára, 
vagy személyesen adják át a Plébánia Hivatalban, 
hivatali időben.

Köszönettel: Szent Mihály Rk.Plébánia
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sport
új világbajnokunk pálfalvi panni,

Szabó benCe vb ezüStérMeS

Nagy volt a csend a házunk táján mostanában, de mindennek oka van. Az el-
múlt időszak – beleértve a szokásos nyári, velencei edzőtábort – a felkészülés 
jegyében zajlott, „ami a munkáról szólt, annak meg nincs „hírértéke”.
Viszont az elmúlt héten az olaszországi Jesoloban rendezték meg a kadett- és 
ifjúsági kick-box világbajnokságot. A 65 ország több,  mint 1800 versenyző-
jének részvételével megtartott esemény minden idők legnagyobb, ilyen jellegű 
rendezvénye volt, melyen a magyar válogatott az országok versenyében a máso-
dik helyen végzett. Nagy örömünkre ehhez a kiváló eredményhez az LSP Team 
SE két versenyzője – Pálfalvi Panni és Szabó Bence – is tevékenyen hozzájárult. 
„Az elmúlt egy év erre az eseményre fókuszált, ennek jegyében telt a felkészü-
lés. Versenyzőink állóképessége kiemelkedő volt, nem beszélve harcosságukról 
és küzdőszellemükről. A dobogós hely a minimum elvárás volt, amit ők hoztak 
is. Erős mezőnyben, erős ellenfelekkel megküzdve végig kiegyensúlyozott, jó 
bunyóval Panni világbajnoki címmel, Bence pedig ezüstéremmel térhetett haza. 
Innentől is nagy lesz rajtuk a teher, mert fejben is helyén kell majd kezelni a 

dolgokat és már előttünk a cél, a jövő évi Európa Bajnokság, amit Győrben rendeznek. Sikerük jó példa lehet a 
többi harcosunk számára.” – mondta sensei Nagy Lajos, az LSP Team vezetője a hazaérkezés után. 
Mesterünknek köszönjük a felkészítést és a hitet! Hajrá LSP Team! 

MéSzároS taMáS futóverSenyző – „ultrajó 
teljeSÍtMények!”

Már egy jó ideje követem Tamás eredményeit és ver-
senyeit a közösségi oldalon. A „Korinthosz 160” elne-
vezésű verseny után, melyet Tamás végigfutott, elha-
tároztam, hogy találkozom vele és megkérem meséljen 
nekünk Mogyoródiaknak ezekről a fantasztikus ered-
ményekről, melyeket abszolvált az elmúlt években:
„Mészáros Tamás vagyok, itt élek amióta az eszemet tudom, 
ide jártam óvodába valamint általános iskolába is. Min-
dig is mozogtam, sportoltam valamit. Több, mint 10 éve 
Krav Magázok (Ennek elsődleges célja, hogy felkészítse az 
embert az erőszakos helyzetek felismerésére és azok nagyon 
gyors, megfelelő kezelésére. A Krav Maga a több ellenfél el-
leni küzdelemre, késes, botos, lő- és más fegyveres támadások 
elleni védekezésre, valamint a pusztakezes harcra készíti fel 
a tanulókat) emellé fontosnak tartottam, hogy legyen egy 
alap erő-állóképességem, ezért futottam és saját testsúlyos 
edzéseket végeztem. Három éve kezdtem el versenyezni. Ez 
idő alatt közel 150-en versenyen vettem részt 2 km-től 221 
km-e távokon. Ultrázni az dei évben kezdtem el. Büszke 
vagyok, hogy teljesítettem az Ultrabalaton 221km-es távját 
és a Korintosz 160-at, ezekkel a versenyekkel kvalifikáltam 
magam a Sprtathlonra. Valamint sikerült kvalifikálnom 
magam a Spartan Ultra akadályfutó világbajnokságra is, 
ami sajnos anyagi feltételek miatt nem tud létre jönni.”

néhány idei eredmény a sok közül
2018.03.18 III. Kis-Duna Maraton Abszolút 3. hely 
Első hivatalos maratonom
2018.04.07 Pólus futónap 3km Amatőr Kategória 
Abszolút 1. hely 

2018.04.29 IV. Hód-Fu-
tófesztivál 14km Abszo-
lút.1. hely
2018.05.01 14. Duna-
varsànyi futónap 30 km 
Abszolút 2. hely korcso-
port 1. hely 
2018.05.11 UltraBala-
ton 221km 
2018.06.17 VII. Run-
ningWarriors
2018.07.02 I. Futisaszeg-
Félmaraton Abszolút 2. 
hely Korcsoport 1. hely 
2018.07.15 1. Ring run fu-
tás 21km Abszolút 2. hely 
2018.08.05 XII. Szufla 
futófeszt. 15 km Abszolút és Korcsoport 2. hely 
2018.08.10 Korintosz 160 161km 
2018.09.15 Velencei Run Race 12 km Abszolút 1.hely
2018.09.29 II. Nemzethajsza 14+ km akadályfutó 
verseny 1. hely GáborTeam 
A fenti sorokat olvasva elmondható, hogy Tamás fan-
tasztikus sportember és emberfeletti teljesítmény, amit 
ő „hobbi” szinten űz! Legyünk büszkék arra, hogy te-
lepülésünkön ilyen és ehhez hasonló sportemberi tel-
jesítmények születnek és járjon előttünk jó példával 
Tamás kitartó munkája! Gratulálunk! 

lejegyezte: Zachár Zsolt (Mogyoród Turisztikai Kft)

a SaSok hÍrei: a Mogyoród kSk - labdarúgó 
SzakoSztály 2018. SzepteMberi eSeMényei

lendületesen kezdte a szezont Felnőtt csapatunk a 
Hévízgyörk ellenni győzelemmel (11-1), s bár a Tó-
almás ellen vereséget szenvedtek 5-3-ra, kedvüket ez 
nem szegte és ugyan fáradtan – hiszen a madéfalvi lá-
togatásból egyenesen a pályára vitt az útjuk – 12 órás 
utazás után is jól szerepeltek Kerepes ellen, ezzel újabb 
kitűnő eredményt (6-3) könyvelhetnek el maguknak.
Szeptember 30-án két meccsen is szurkolhattunk ha-
zai pályán, ahol U14-es csapatunk a SZE-FI LSE ellen 
vívott mérkőzésével kezdte az idényt (4-1 oda), míg 
Felnőtt csapatunk a Gödöllő SK II. Szada csapatával 
játszott szoros mérkőzést (1:0 oda) eredménnyel. A 
néhány vereség azonban nem megy a hangulat rovásá-
ra, mert a KSK-ban futballozók magát a játékot szere-
tik, és szép győzelmek is jellemzik az eddigi idényt. Az 
Öreg sasok a szezon mérkőzésein szintén változatla-
nul töretlen lelkesedéssel vesznek részt.
Szakosztályunk sem maradhatott el a szeptemberben 
megrendezett iii. sportágválasztóról, ahol rózsa zol-
tán edző és Holló Balázs népszerűsítette a labdarú-
gást. Ennek sikere várakozásainkat messze felülmúlta.
Felnőtt csapatunk az idén is ellátogatott 4 napra 
Madéfalvára, a székely Települések labdarúgó 
tornája, ahol a KSK-s fiúk a döntőbe jutásig minden 
meccsüket megnyerték, a döntőt sajnos elvesztették. 
Végtelenül hálásak vagyunk a vendéglátásért és közben 
kapott különleges élményekért székely barátainknak.  
Utánpótlás csapataink közel 60 fővel teljes erőbe-
dobással vesznek részt a Bozsik tornán. A gyerekek 
igyekezete, szorgalma, a tornákon való folyamatos 
részvétel meghozza az eredményt, a fejlődést. 
rendkívüli az érdeklődés a Coerver program iránt 
is, Rózsa Zoltán és Szalma József tartja az edzéseket 
csütörtökönként. Szép számmal jelentkeztek gye-
rekek, nagy sikere van a változatos és szórakoztató 
feladatokból álló készségfejlesztő edzésformának. A 
srácok amellett, hogy szakértő edzők által összeállított 
speciális feladatokkal gyakorolnak, kitűnően szóra-
koznak a foglalkozásokon, ahol a fókuszba az egyéni 
fejlesztés kerül.  Aki még nem értesült a lehetőségről 
vagy az első próbaedzésről lemaradt, azok számára ké-
szítettünk egy kis összefoglalót kedvcsinálónak, ami 
szintén a szakosztály facebook oldalán látható. 
Szurkolóink örömére elkészültek az új szurkolói 
zászlóink is, a régit a madéfalvi kirándulás alkalmá-
val emlékbe adtuk székely barátainknak. Alakulóban 
van egy Mogyoród KsK szurkolói klub, ahová sze-
retettel várjuk a KSK kötődésű tagokat, hogy egyesült 
erővel támogathassuk csapatainkat a mérkőzéseken.  
Várjuk a szurkolói klubba a csapattagok barátait, ro-
konait és minden fociszerető mogyoródit! A tagság 
természetesen ingyenes és bízunk abban, hogy igazi 

baráti társaságot tudunk idővel összekovácsolni belőle.
Végre elkészültek az új mezek is, már csak a felirato-
zás van hátra. Játékosainkat „felöltöztetjük”: új Adidas 
melegítőket, széldzsekiket, melegítőket és edzőpólókat 
kapnak. Ezen kívül 200 új labdával is gazdagodtunk. 
Rövidesen átvehetőek a Mogyoród KsK támogatói 
klubkártyák is. A plasztik kártya 1000 forint/darab, 
melynek révén a kártya tulajdonosa számos kedvez-
ményt érvényesíthet, amivel éves szinten több 10.000 
forintot is megspórolhat vásárlások esetén. Később je-
lentkezünk ennek részleteivel.
A MoGyorÓd KsK közreműködésével indult 
el a rég várt sportorientációs osztály, amellyel hi-
vatalosan is kapcsolódunk a szent lászló általános 
iskolához. Az elsősök az emelt óraszámú testnevelés 
órák keretein belül ismerkedhetnek a KSK szakosz-
tályai által felkínált sportlehetőségekkel: birkózással, 
kézilabdával, taekwondoval, tenisszel, illetve a focival 
– így kerülhetnek közelebb ahhoz a sportághoz, ami 
számukra a legkedveltebb. Így igyekszünk még több 
mogyoródi gyermeket megnyerni a sportnak és az 
egészséges életmódnak. 
Októberben ismét jelentkezünk a Szakosztály híreivel 
itt is és szakosztályunk FB oldalán. addig pedig vá-
runk mindenkit sportolóként vagy szurkolóként egye-
sületünkbe és természetesen a lelátóra!
Hajrá Mogyoród, hajrá KSK!

TE 
Hirdetés

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
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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

vigyázz! kéSz! Sport! 3.

A tanév kezdetével a sportélet is újra indult. Szeptember 
8-án, immáron harmadik alkalommal rendezték meg a 
Grosics Gyula Tornacsarnokban a „Vigyázz! Kész! Sport!” 
elnevezésű sportágválasztó rendezvényt. A Mogyoródi 
Gesztenyés Óvodáért Alapítvány, valamint az iskola szülői 
munkaközössége szervezésében helyi, és környékbeli spor-
tolási lehetőségek közül csemegézhettek az érdeklődők. 
A több, mit 300 vendég egy igazán tartalmas napot töltött 
el, ahol több,  mint 20 sportágat próbálhattak ki játékos 
keretek között, gyermekek és felnőttek egyaránt. A spor-
tegyesületeknek lehetőségük nyílt bemutatni tudásukat a 
színpadon, így látványos produkciók színesítették a napot.  
Babják Gábor műsorvezető segítségével minden részt vevő 
szakosztály bemutatkozhatott, egy-egy riport erejéig.

A rendezvény keretein belül az idei évben először talált 
gazdára a „Vigyázz! Kész! Bajnok!” kupa is, melyet a 
DRÁB Gáz Kft, valamint a SONA Hűsítő Kft. jóvol-
tából Szabó Bence vehetett át, aki az L.S.P Kick-Box 
Team SE. versenyzőjeként több alkalommal képviselte 
településünket, és kiemelkedő eredményeivel valóban 
kiérdemelte a bajnoki címet. A díjat ezentúl minden 
évben szeretnénk átadni azon fiataloknak, akik ki-
emelkedő sport tehetségükkel Mogyoródot képviselik 
hazánkban, vagy akár határainkon túl. 
Dráb Orsolya és Lázár Csilla fő szervezők nevében köszön-
jük a sportágak képviselőinek, hogy elfogadták meghívásun-
kat, és részvételükkel színesítették a rendezvényt! Köszönjük 
a támogatást mindazoknak, akik akár anyagi, akár tárgyi 
eszközökkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: Mogyo-
ród Nagyközség Önkormányzata, NEBULÓ Papíráruház, 
DRÁB Gáz Kft, SONA Hűsítő Kft, EUDERIN.

P.J.
Hirdetés

időSek napja
A Juhász Jácint Művelődési Ház népművelői az épület 
lebontását követően  is folyamatosan végzik feladata-
ikat, bár nem  azonos helyszínen. Többek közt meg-
szervezték ez évben is az Aradi Vértanúkra történő 
méltó megemlékezést és nem feledkeztek meg a köz-
ség kevésbé fiatal lakóiról sem.
Október 2-ára, a Grosics Gyula Sportcsarnokba hív-
ták a nyugdíjasokat egy családias ünnepségre. melyen 
nagyságrendileg 100 fő vett részt. Sajnálatos módon 
azonban közülük mindössze 9 férfit tudtunk felfedez-
ni. Úgy tűnik jobban kell figyelnünk, vigyáznunk a 
korosabb férfiakra, ha ennyire megfogyatkoztak, vagy 
csak nem jöttek el?!
A rendezvényt Marosán László igazgató úr nyitotta 
meg, majd Paulovics Géza polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket keresetlen szavakkal, jó kedvre derítve 
mindenkit, és egyben a Mogyoród előtt álló feladatok-
ról is derűlátóan számolt be. Kapitány Attila a messze 
távolból is gondolt a falu idősebbjeire, nem csak ajándé-
kot küldött, hanem  telefonon és kihangosítón keresz-
tül köszöntötte az egybegyűlteket. Még egy a helyzethez 
kapcsolódó verset is elmondott, majd jó szórakozást és 
jó egészséget kívánva búcsúzott el hallgatóitól.
Igazgató úr hívására Mosonyi Ferenc, Máté Péter ba-
rátja és zenéjének interpretátora – immár nem először 
Mogyoródon – adott elő Máté Péter dalokat, minden-
ki örömére, sőt még Herman Katicát meg is táncoltat-
ta. A továbbiakban a kezdeményezőbb hölgyek remek 

műsort adtak, olyan örömtáncra perdültek a közön-
ségből is többen, hogy ki kellett menniük a Sportcsar-
nok előterébe, hogy elférjenek.
Természetesen egy kis harapni és innivaló is hozzátar-
tozott a vendéglátáshoz.

15 éves tapasztalattal vállalom
PC, Laptop szoftveres hardveres javítását.

Új PC, Laptop alkatrész cseréjét, beszerzését.
Wifi és vezetékes hálózatok kiépítését, Okos TV bekötését.

SIM kártya vágás micro és nano méretre.
Lefagy, nem indul, kék halál?

Hívjon most itt megtalál.
+36708820880

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: 30/663-9804
Pénzügyi iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki iroda: 30/230-7648, 70/529-1360
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 - Szent László Ál-
talános Iskola épülete (Gödöllői út 17.)mo-
gyorodgyermek@gmail.com, 30/663-9844
Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia Rendelés: H: 
09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, Cs: 12-15, 
P: 09-12, Egészséges tanácsadás: Cs: 10-12 
(előzetes bejelentkezés alapján)
védőnői szolgálat: Szent László Általános Is-
kola épülete (Gödöllői út 17.) 28/440-154
1-es körzet varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 08-13
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Finna-Götz ilona
Védőnői tanácsadás: H: 13-16, Cs: 08-10 
Tel: 30/663-9807
3/A körzet varga Krisztina
Védőnői tanácsadás: Sz: 13-15 
3/B körzet Finna-Götz ilona 
Védőnői tanácsadás: Sz: 15-17
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalálható 
az önkormányzat honlapján: www.mogyorod.
hu/Intézményrendszer/Gyermekvédelem
orvosi ügyelet – gyermek és felnőtt (or-
szágos orvosi Ügyelet nonprofit Kft.): 
Gödöllő, Szabadság tér 3. (Coop melletti, 
Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyén) 06/70-3703-104
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: 
H8-as HÉV Gödöllő, Szabadság tér 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 24., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelodesi 
haz-konyvtar-google, facebook: Jácint Ju-
hász, T: 28/440-730
support Alapítvány Család- és Gyer-
mekjóléti szolgálat:
Hungaroring út 2/a., e-mail: mogyorodi-
csaladsegito@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, turisztikai szervező: Bognár Barnabás 
70/709-3880
szolgáltatók
Posta: Fóti út 10., Nyitva tartás: H: 08-18, 
K, Sze: 08-15, Cs, P: 08-16, 28/540-250
Hulladékszállítás: 
zöld Híd B.i.G.G.
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, telefon: 
28/561- 200 fax: 28/561-201, postacím: 
2101 Gödöllő, Pf.:75, személyesen: Gödöl-
lő, Dózsa György út 69. VÜSZI Irodaház, 
hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
szennyvíz szippantás: 
szívó Kft.: 20/934-9972
víz, Csatorna:
dMrv zrt.: Gödöllő, Sík S.u.7., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-
688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
áram:
elMŰ nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGáz: 40/200-752
Kéményseprő: Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu, 1903 Bu-
dapest, Pf. 314., telefonon: 1818 ingyene-
sen hívható, weboldal: http://kemenysep-
res.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

Szüreti MulatSág

Ez alkalommal úgy gondoltuk azokat mutassuk be képekkel is, akik önzetlenül kínálták a finomságokat a soka-
ságnak.  Korábban ritkán említettük őket, pedig megérdemlik. Íme néhányan közülük.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 
műsorukkal közreműködtek a 2018. 
évi Mogyoródi Szüreti Mulatságon, 
valamint támogatták a rendezvényt, 
illetve jelenlétükkel színesítették azt: 
Mogyoród Nagyközség Önkormány-
zata, Pillangós Óvoda, Gesztenyés Ta-
góvoda, Egyházi Óvoda, Szent László 
Általános Iskola, Jakab Mihály Nép-
dalkör, Nyugdíjas Klub, Hangya Ze-
nekar, Karikás Néptánccsoport, Kék-
pántlika Néptánccsoport, Mogyoródi 
Értéktár Bizottság, Sleisz Péter, Örö-
kös Gábor és a Hobby Lovasok, va-
lamint a környező települések lovasai, 
traktorral – és egyéb járművel érkezők. 
Köszönet a támogatóknak: Paulovics 
Géza, Nagy Kálmán, Liborné Borika, 
Juhász Béláné, Tóth Sándor, Horváth 
Zsolt – Katonai Hagyományőrzők, 
Pisokmáj Egyesület, Kovácsné Julika, 
Babicz Pincészet, Juhász János, Szőcs 
László, Sleisz Rudolf, Sleisz Lajos, Pol-
gárőrség, Csányi József körzeti megbí-
zott és munkatársai.
Külön köszönjük a Mogyoród Nonprofit 
Kft ügyvezetőjének, Frankó-Szőnyi Enikő-
nek, Tóth Istvánnak és Csomor Eleknek és 
a Kft. dolgozóinak a munkáját.

Marosán László

Köszönetnyilvánítás
Az idei esztendőben a hagyományos 
szüreti bált a Mogyoród Turisztikai Kft 
szervezte és bonyolította le szeptember 
29-én, szombaton a Szent László Ál-
talános Iskola tornatermében. Ezúton 
szeretném megköszönni mindazok-
nak a támogatását és segítségét, akik 
hozzájárultak a rendezvényhez.
Segítőink voltak: Németh Bernadett, 
Németh Dániel, Kohut Bianka, Bez-
zeg Mónika, Horváthné Deák Andrea, 
Horváth Bánk, Zachárné Kertész Esz-
ter, Juhász Rebeka, Molnár Józsefné,  
Pásztor Lajosné, Pásztor Dénes, Verena 
03’ Kft és a Mogyoród Nonprofit Kft.
Támogatóink voltak: Paulovics Géza 
Polgármester, TimGa cukrászda, 
Csodák Világa, Nebuló Papíráruház, 
DVD téka, Gerti virágbolt, Forrás 
Üzletház (Takács Renáta), Mangó 
szépségszalon (Koncz Betti, Kacziba 
Bea), Babicz Pincészet, Aquaréna, 
Hirnök Média Kft, Babják Gábor, 
Sona Hűsítő Kft, Hungaroring Sport 
Zrt -  Groupama Tanpálya, Deko 
Festékbolt, Kígyó Gyógyszertár, 
Dráb Gáz Kft, CBA, Lufi-City, 
Kurfis Tüzép, Gódorné Keller 
Beáta (Selyem Műhely), Új Gastro 
Therminál, Aphrodité Wellness 
Hotel Zalakaros. 
Külön szeretném megköszönni a 
Hangya Zenekarnak a munkáját, 
akik már aznap délután a felvonulás 
alatt is húzták a „talpalávalót”.

Zachár Zsolt ügyvezető




