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Az új egészségház alapkövének letételekor időkapszulát is elhelyeztek: 
Paulovics Géza polgármester, dr. Hézinger Lajos, az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnöke, Vécsey László országgyűlési képviselő, 
Kapitány Attila alpolgármester
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A beküldött írásokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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Világbajnok női ifjúsági kézilabda Válogatott a 
sportcsarnokban

Nagy megtiszteltetésnek vehetjük, hogy a nyáron, Debrecenben rendezett korosztályos világbajnokság győz-
tese, a női ifjúsági kézilabda válogatott Mogyoródot választotta edzőmeccse színhelyéül. Ehhez is megfelelők 
az adottságaink, közel van Budapest, jó a közlekedés, és remek, minden igényt kielégítő sportcsarnokkal 
rendelkezünk. Kellett azonban még valami, amit némileg nagyzolva sportdiplomáciának nevezhetünk, azaz 
a jó kapcsolat ápolása a sportág vezetőivel, akik ismerik és kedvelik mogyoródi sporttársaikat.
A válogatott lendületben kíván maradni, ugyanis máris készül a következő, Győrben rendezendő 2019-
es (U19) világbajnokságra. Nem csoda, hogy sokan kíváncsiak voltak a magyar válogatottra és kijöttek 
megnézni játékukat a Grosics Gyula Sportcsarnokba. A hivatalos tájékoztatás szerint 274 néző volt 
tanúja a küzdelmes mérkőzésnek.
Azoknak, akik ritkán látnak kézimeccset, meglepetés lehetett, hogy a válogatott alkalmi ellenfele, a Kisvárda Master 
Good SE csapatában alig láttunk magyar lányt, a többségüknek délszláv neve volt, de akadtak köztük koromfekete 
bőrű játékosok is. Az edzőjük sem magyar, Vlatko Djonovic, aki angolul vezényelte az egyébként méltó ellenfélnek 
bizonyult csapatot. Bár a nemzeti válogatott végig vezetett, eleinte 3-4 góllal előzve meg ellenfelét, és a második 
félidőben már tetemesebb volt az előny, de a meccs végére mégis úgy feljött a Kisvárda, hogy, ha le nem fújják a mér-
kőzést, lehet, hogy át is vette volna a vezetést. A végeredmény 28:26 lett a válogatott javára. Persze ez a találkozó nem 
„ment vérre”, ez csak egy forma fenntartó edzőmeccs volt. Ennek ellenére nem féltették magukat a válogatottak sem, 
voltak kemény belemenések, voltak kiállítások, többször fordul elő, hogy valaki a földre került a nagy lökdösődésben, 
igyekezetben, de a hozzáértők szerint ez a mai sportban szinte természetes, s a nők sem finomkodnak, sőt.
Érdekességek is akadtak, például mindkét csapatnál előfordult, hogy a kapus is kiment játszani a mezőnybe, s 
a kapuját őrizetlenül hagyta. Kapott is így gólt a válogatott a szemfüles kisvárdai kapustól, aki a saját kapujából 
dobta át a játékosok feje felett a labdát a válogatott üresen tátongó kapujába. 
És a labda!? A lányok szinte zsonglőr ügyességgel kapták el a szédítő sebességgel feléjük repülő labdákat, szinte 
egyet sem ejtettek el, még futtában sem, sőt lehetetlennek tűnő helyzetekben sem. Be kell vallanom, hogy já-
ratlan lévén nem sejtettem, hogy ehhez a játékosok ügyessége mellett még egy dolog hozzájárult. Az ugyanis, 
hogy a labda erősen ragad, szinte rátapad a kézre. Ilyen a mai kézilabda! - erősítette meg fölfedezésemet Németh 
Sándor, a KSK vezető kézilabda edzője.
Ez a mérkőzés is közelebb hozta ezt a sportot a mogyoródi ifjúsághoz, bizonyára többen is kedvet kapnak hozzá, 
hogy leigazoljanak és kézilabdázni kezdjenek a Mogyoród KSK csapatában. Csoportképünk is ezt bizonyítja, 
ahol a mérkőzés befejeződése után a helyi fiatalok elvegyülve, a világbajnok csapat tagjai közt találhatók.
A Kisvárda honlapjára szinte azonnal fölkerült a mérkőzés eredménye, amit nem várt vereségnek minősítettek.

Windhager Károly

Elindult az új Egészségház építésE

Október 24-én letették az új 
egészségház alapkövét az elbon-
tott Művelődési Ház és a volt 
rendelő helyén. Ezzel jelképesen 
is elindulhatott a beruházás. . 
Sajnos szükségesé vált az alapozás 
áttervezése, ugyanis az altalajban 
egy egykori vízmosás később laza 
réteggel feltöltött része miatt a ha-
gyományos módon nem lehet az 
alapot elkészíteni. A vizsgálatok 
alapján kiderült, hogy először 54 
db cölöpöt kell a mélyben lebe-
tonozni, ezért késett a tényleges 
munka megkezdése. 
Az alapkő letételénél jelen volt Vé-
csey László országgyűlési képvise-
lő is, akinek Paulovics Géza pol-
gármester köszönetet mondott a 
jelentős kormányzati  támogatá-
sért. Polgármester úr beszédét az 
alábbiakban olvashatjuk!
Tisztelt Vendégeink, Kedves 
Barátaink, Ünneplő Mogyoródiak!
Nagy ünnepnek számít a mai nap községünk életében. 
Sok okunk van erre és nagy jelentőséggel bír ennek 
az alapkőnek a letétele. Községünk fejlődésének tör-
ténetében, ezekben a percekben sokkal többről van 
szó, mint egy alapkő elhelyezéséről, mert mi most 
egy ’mérföldkövet” is elhelyezünk. Az utóbbi években 
százmilliókat költöttünk, hogy elhanyagolt, lepusztult 
épületeinket renováljuk, útjainkat elviselhetőbbé te-
gyük, csapadékvíz elvezető rendszerünket kijavítsuk, 
de mostantól többről, sokkal többről van szó. Új 
épületeket fogunk építeni! Modern, korszerű, a kor 
követelményeinek megfelelő intézményeket fogunk 
emelni, ahol lakosaink egy élhetőbb, több szolgálta-
tást, különb körülményeket fognak kapni.
Ezen a helyen egy olyan épület fog állni, melynek szük-
sége Mogyoródon már évtizedekkel ezelőtt meg volt, 
de lakosaink nem kapták meg. Most itt több mint 500 
m2-en orvosi rendelő fog megépülni, ahol 2 gyermek-
orvosi, 2 háziorvosi, Védőnői Szolgálat és egy régen 
óhajtott Idősek Nappali Ellátását szolgáló tevékeny-
séghez szükséges helységek kerülnek kialakításra, a mai 
magas színvonalon és elváráson diktált feltételekkel. Re-
mélem egy éven belül örömmel fogjuk birtokba venni. 
A mérföldkő kifejezést joggal használtam, mert köz-
ségünkben a kultúra és az egészségügy évtizedek óta 
nem kapott méltó támogatást. Most egymást követően 
a felújítás, karbantartás helyett jelentős új középülete-
ket fogunk építeni. Mogyoród új arculatot fog kapni 
és Mogyoród végre elindul egy jelentős fejlődés útján.
A jó érzésű ember nem hálátlan. Ejtsünk szót arról, 

minek köszönhetjük ezt a di-
namikus fejlődést, melynek 
három okát említeném meg.
Először is Mogyoród olyan 
Testületet választott, akik a 
ciklusprogramjukban a szinte 
lehetetlent tűzték ki célul. Az 
épülő intézmények szüksége 
már halaszthatatlan és méltatlan 
volt lakosainkra nézve. Köszö-
net ezért a testületnek. Köszö-
net azoknak, akik tudták, nem 
lehetetlenek a céljaink, akiknek 
nem volt gyors ez a tempó. 
Másodszor a kitűzött célok 
csak álmok lehettek volna, ha 
itt és most nem köszönnénk 
meg az Állam támogatását. 
Százmilliókban mérik ezt a 
segítséget, melyekhez hozzáju-
tottunk. A leendő építménye-
ink állami hozzájárulása eléri a 
bekerülési költségük 70 %-át. 

Ez olyan mértékű forrás, melyet előteremteni mi kép-
telenek lettünk volna. 
Kérem Vécsey László országgyűlés képviselő urat, 
hogy köszönetünket közvetítse az Állam és a Kormány 
felé, mert amit kaptunk, annak óriási jelentősége van 
számunkra.  A fejlesztési hitelhez történő hozzájáru-
lást is köszönjük meg a Kormánynak. 
Harmadszor köszönet Mogyoród minden lakosának, 
akik adóforintjukkal hozzájárultak építményeink meg-
valósulásához. A falu vezetői így igazolni tudják, hogy 
ezek az adóforintok jó hatásfokkal lettek felhasználva 
és erejük megsokszorozódva jelentős értékké változott. 
Ezen épület, mint ígértem, egy éven belül birtokba 
lesz adva, hiszem, hogy célját jól fogja teljesíteni és kí-
vánom lakosainknak, hogy inkább a prevenció, mint 
a betegség miatt keressék fel! 
Mogyoród halad, fejlődik, és töretlen akarással épül egy-
re élhetőbb településsé. A jövőben egyre több beruházást 
tudunk útjára indítani (Művelődési Ház, Közösségi Ház), 
azzal, hogy újabb épületek alapkő letételére kerülhet sor. 
Kérem Vécsey László országgyűlési képviselő urat és kép-
viselő társaimat, hogy ez ünnepi pillanatban helyezzük el 
a kapszulát a tokjába. A kapszula üzenet a jövőnek, utóda-
inknak terveinkről és eredményekről, üzenet a minden-
napjainkról és üzenet, hogy az emberi törekvés örök és 
határtalan. Azt mondom zárszóként, amit a kő készítője 
mondott: „ Ez olyan nagy lépés Mogyoród életében, hogy 
ezt csak arany betűkkel lehet leírni.”
Kérem segítségeteket, kifejezve közös akaratunkat, 
hogy helyezzük el az alapkövet!
Az alapkő letételét mutatja a címlapra helyezett fénykép.
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22/2018. képVisElő-tEstülEti ülés
2018.10.31.

Ez az ülés is a szokott menetrend szerint zajlott. A képviselők valamennyien jelen voltak és igen gyakorlatiasan 
és egyetértésben hozták meg döntéseiket, így az ülés meglepően gyorsan és eredményesen fejeződött be. Na-
pirend előtt elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, majd meghallgatták polgármester úr 
beszámolóját a két ülés közti időszak fontosabb történéseiről, melyet az alábbiakban teszünk közzé.

• A Régi Orvosi rendelő felújítása ütemterv szerint 
halad. Az első rendelő november 5i héten elkészül, a 
másik nem felújított rendelőből visszaköltöznek a há-
ziorvosok a II. ütem folytatásának végéig. November 
végétől a közlekedést korlátozni kell, erről a lakosságot 
időben tájékoztatni fogjuk.
• Az Új Orvosi rendelő szakmai megbeszélésén vég-
leges megoldás született az alapozás tekintetében. Fúrt 
cölöpalapozással készül az alaptest, amely 56 db 40 
cm átmérőjű 6 méter hosszú vasalt betoncölöpöt je-
lent, amit egy komoly technológiával fognak a föld 
alá befúrni és bebetonozni. Az országban összesen 5 
cég csinál ilyet. Nagy szerencsénk van, hogy ebből egy 
novemberig tudta vállalni az elkészítését. A várható 
költség 11 Mft körül fog megállani, de a pontos összeg 
a CPT vizsgálat után lesz véglegesítve. 
• A Körte utca kivitelezése megtörtént. Ez egy teszt 
útszakasz, a jövőbeni útépítéseinknek meghatározó 
elemét adhatja, ha a hozzáfűzött reményeket beváltja.  
• A Hulladékszállítással kapcsolatban október 25-én 
megkaptuk a Zöldhíd.B.I.G.G.Kft. levelét, amely-
ben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a jövőben nem 
tudják ellátni a szolgáltatást, ezért mi sürgősséggel 
kértük a Katasztrófavédelem kijelölését. Ennek fo-
lyamodványaként a Katasztrófavédelem kijelölte a 
Zöldhíd.B.I.G.G. Kft-t közszolgáltatónak, ezzel az 
ügy lezárult. A hulladékelszállítás megkezdődött. Az 
Önkormányzat és a Polgármester folyamatosan egyez-
tetett a hatóságokkal, és az országgyűlési képviselővel 
a kialakult helyzetről. 
• Önkormányzatunkat megkereste egy cég, amelytől 
bútorokat kaptunk nagymennyiségben, amelyeket az 
intézményeink között szétosztjuk és a maradékot fel-
ajánljuk a környező önkormányzatoknak. 
• Turisztikai Kft. A VEKOP projekt kapcsán el-
mondható, hogy a Kaszkád Építész Stúdió Kft leadta 
a kiviteli terveket. A konzorciumvezető Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség a műszaki ellenőri eljárás máso-
dik körének hiánypótlását végzi, de prognosztizálha-
tó, hogy ismételten magasabb összegű ajánlat érkezett, 
ami azt jelenti, hogy ez ügyben szükség lesz majd 
Képviselő-testületi döntésre. November 08-án a Ma-
gyar Természetjáró Szövetséghez egyeztető tárgyalásra 
kell mennünk (Polgármester és Projekt szakmai meg-
valósítói) ahol téma lesz a november végén várható 
támogatói szerződés módosítása/átszerződés projekt 
előkészítésről, illetve az addig hátralévő feladatokat és 
a projekt költségvetését is érinteni fogja az egyeztetés.

• Nonprofit Kft. Az őszi / tavaszi virágültetés befeje-
ződött. Falka József téren és a Főtéren elkészült a kan-
deláberek festése, a Fácános út, Galamb utca, Berek-
tető utca, Borvirág utca. Sok időnket vette el a körzeti 
orvosi rendelők költöztetése és a Hivatal átrendezése.
Felújítottuk a Temetőbe kikerült kopjafákat.
A Gyermekorvosi rendelőhöz és a Védőnőkhöz közvi-
lágítást építettünk ki, hogy a megközelítése a téli korai 
sötétedéskor is biztonságos legyen.
Megkezdtük az csapadékvíz elvezető árkok takarítását
• Igazgatás. A 2. sz. fogorvosi praxisban Dr. Szilágyi 
Emese fogorvos helyettesítésére Dr. Kollár Katalin 
fogorvost az ÁNTSZ elfogadta, így a feladatellátás a 
2. fogorvosi körzetben megoldódott. Az 1. sz körzet 
jelenleg ellátatlan, Dr. Bidjari Leila fogorvosi praxisa 
ugyan eladásra került, de az ÁNTSZ és a NEAK felé 
a kijelölés kérése a betöltetlen praxisra továbbítva lett. 
Az eljárás megindításáról az ÁNTSZ végzésben értesí-
tette az önkormányzatot.
A Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás megtör-
tént, a hallgatói pályázatok folyamatosan érkeznek 
november 06-ig, a beadási határidőig.
Háziorvosi szerződések módosítása megtörtént, az or-
vosok által is aláírva. .
• Pénzügy.
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 
2018.10.31-én 468.115.078 forint, amely tartalmaz-
za a 2018.09.15-én esedékes, és mai napig befizetett 
adóbevételeket.
Az Önkormányzat a 265 millió forintos fejlesztési 
célú hitelkeretből lehívta az 1. ütemet, 23.486.852 
Ft összeggel, amelynek jóváírása megtörtént, az aláb-
biak szerint:

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

Az Általános tartalék keret összege 67.649 Ft.

1. Dózsa György úti parkoló 6 350 000
6. Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok 576 402
8. Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzése 2 000 000
9. Tervdokumentációk 3 429 000
6. Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok 101 600
11. PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új Egészségház építése 8 553 450
11. PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új Egészségház építése 300 000
11. PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új Egészségház építése 1 676 400
12. Régi orvosi rendelő felújítása 500 000

23 486 852

 

Szerződő fél Szerződés tárgya

Szerződés
kötés 

dátuma
Szerződés 

ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Szívó Kft.
nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése 2018.09.26 2223 Ft/m3 közszolgáltatási szerződés 

Sona Hűsítő Kft.

Művelődési Házból és Védőnőktől 9 db klíma 
leszerelés és Szent László Általános Iskolába 
5 db klíma felszerelése 2018.09.03 821 690 Ft vállalkozási szerződés

Solar House 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 
informatikai hálózat fejlesztése (CAT6 kábel, 
optikai kábel) 2018.09.19 1 460 500 Ft vállalkozási szerződés

Benner Miklós 
0225/5 hrsz-ú ingatlan településrendezési 
szerződése 2018.09.27 722 880 Ft településrendezési szerződés 

Juhász Béláné, 
Juhász Marianna

0160/79 hrsz-ú ingatlan településrendezési 
szerződése 2018.09.27 173 760 Ft településrendezési szerződés 

Pásztor Györgyné, 
Pásztor György

0160/81 és0160/82 hrsz-ú ingatlan 
településrendezési szerződése 2018.09.27 1 943 520 Ft településrendezési szerződés 

Kovács Károlyné, 
Szécsény Gábor 
Ferencné, Bukó 
Róbertné

0160/80 hrsz-ú ingatlan településrendezési 
szerződése 2018.09.27 898 800 Ft településrendezési szerződés 

Varga Krisztina 
takarítási munkák elvégzése a védőnői 
rendelőben 2018.09.03 30 000 Ft megbízási szerződés

Községünkért, 
Mogyoródért 
Alapítvány

Tóth József Miklós atya ünnepi koncertjének 
támogatása 2018.10.01 200 000 Ft támogatási szerződés 

dr. Szilágyi Emese helyettesítési szerződés megszűntetése 2018.10.01 0 Ft
megbízási szerződés 
megszűntetése

Bere Anikó 

dr. Szilágyi Emese fogorvos melletti 
asisztensi feladatok ellátásának 
megszűntetése 2018.10.01 0 Ft

megbízási szerződés 
megszűntetése

Nagy Út Vasút 
Kft. 

Körte utca felújítása, javítása, útburkolat 
cseréje kivitelezési munkálatainak elvégzése 2018.10.02 5 485 003 Ft kivitelezési szerződés

MVM Partner Zrt.
villamos energia értékesítés (Főtér 1 és Főtér 
2.,) 2018.08.30 16,40 Ft /kWh

teljes ellátás alapú villamos 
energia értékesítési egyedi 
szerződés 

MVM Partner Zrt.

villamos energia értékesítés (Dózsa 
Gy.21,23,25, 33, 40, Hungaroring út 1, 2/A, 
Templom u. 8., Veresegyházi út 8, Mátyás 
király u. 350/17 hrsz, Sport út 1., 
Középsőhomoki út 63.) 2018.08.30 16,40 Ft /kWh

teljes ellátás alapú villamos 
energia értékesítési egyedi 
szerződés 

Erste Bank Zrt.
adomány elfogadása  Szüreti Fesztiválra és 
Mindenki Karácsonyára 2018.09.27 nettó 500 000 Ft

közérdekű kötelezettségvállalásról 
szóló megállapodás

Dobsa Sándor e.v.
közbeszerzési tanácsadás  - megbízási 
keretszerződés MÓDOSÍTÁSA 2018.07.09

lista szerinti 
megbízási díj 50 
%-a

megbízási keretszerződés 
módosítása 

Manrex Bt.
Körte utca felújítása, javítása, útburkolat 
cseréje műszaki ellenőrzési feladatok ellátása 2018.10.08 250 000 Ft megbízási szerződés

Kosik Balázs 3920 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 2018.09.28 1 481 400 Ft megállapodás költségviselésről

Dr. Hézinger Lajos 
egészségügyi feladatellátási szerződés 
módosítása 2018.09.28 0 Ft

egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés 2.sz.módosítása 

ATI-LAC Bau Kft.

kártérítési igény kielégítése 
(szennyvízelvezető csatorna be nem kötése 
miatt 1590/32 hrsz- ú ingatlanon) 2018.10.15 238 350 Ft megállapodás

Erste Bank Zrt.
Hitelszerződés éven túli lejáratú beruházási 
forinthitel nyújtására (fejlesztési célú hitel) 2018.10.16 180 000 000 Ft hitelszerződés 

Dr. Fekete Ildikó
egészségügyi feladatellátási szerződés 
módosítása 2018.09.28 0 Ft

egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés 2.sz.módosítása 

Mogyoród 
Turisztikai Kft,.

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

feladatellátási szerződés 1.számú 
módosítása

Mogyoród 
Turisztikai Kft.

feladatellátási szerződés 1.számú módosítása 
(30-112/2018) 2018.09.11 1 300 000 Ft

feladatellátási szerződés 1.számú 
módosítása
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napirEndEn tárgYalt ügYEk

Fogorvosi eszközök közbeszerzése
Mivel ez is közbeszerzés köteles 
dolog (a 2 db. fogorvosi szék, ste-
rilizálóval és más szükséges kapcso-
lódó eszközzel) ugyanis az összeg 
meghaladta a törvényi korlátot, így 
kötelező jelleggel, név szerinti sza-
vazással döntöttek róla. Mind a 9 
fő egyetértett a legjobb ajánlat (12 
millió Ft) elfogadásáról.

A Közbeszerzési szabályzat felül-
vizsgálata
Ez esetben csak a szöveg megfogal-
mazásában kellett értelmezési ok-
ból módosítást eszközölni.

A közösségi együttélés szabályairól 
szóló rendelet 
A módosult jogszabályi környe-
zethez kellett igazítani a helyi 
rendeletet, amelyben a közigazga-
tási szabálysértések esetében lehet 
figyelmeztetni, óvadékot, bírsá-
got kiszabni, elkobozni, és egyéb 
szankciókat alkalmazni. A köz-
igazgatási bírság felső határa ter-
mészetes személy esetén 200.000 
Ft, szervezet esetén 2 millió Ft. 
Bírság helyett, ha az ügyfél a sza-
bálysértést elismeri, helyszíni bír-
ság is kiszabható.
A közösségi együttélés szabályai-
ba ütköző magatartásnak minősül 
többek között:
• Az önkormányzat jelképeinek 
(címer, zászló, jelkép) engedély 
nélküli használata
• A közterület engedély nélküli 
használata
• Erő- és munkagépek, nagyobb 
szállítójárművek az úttest és a la-
kóterület határa közti parkoltatása
• Közterület engedély nélküli fel-
bontása
• A csapadékvizet elvezető árok en-
gedély nélküli betemetése
• A használt ingatlan gyommentesí-
tésének, gondozásának elmulasztása.
• Ha a használó az ingatlanon tá-
rolt dolgokkal hozzájárul a rova-
rok, rágcsálók elszaporodásához és 
ezek irtásáról folyamatosan nem 
gondoskodik.

Mogyoród települési környezetvé-
delmi programjának végrehajtása 
A tájékoztatást a képviselő-testület 
tudomásul vette.

A 0114/38 és 0114/39 hrsz. ingat-
lanok övezeti átsorolására
Mivel a jelzett külterületi ingat-
lanok közvetlenül kapcsolhatók 
a kertvárosi övezethez és a tu-
lajdonos vállalta az 1.577.650 
Ft területfejlesztési hozzájárulás 
megfizetését, továbbá a terület-
rendezési eszközök állapota ezt 
lehetővé teszi, a képviselők hoz-
zájárultak az ingatlanok lakóöve-
zeti átsorolásához.

Döntés a mobiltelefon szolgáltatá-
si szerződés felülvizsgálatáról
A december végén lejáró szerző-
dés újrakötéséhez a Vodafon Zrt. 
igen kedvező ajánlatot nyújtott 
be, így azt az ülésen a képviselők 
elfogadták.

Sebességkorlátozás a Berektető 
utca végén 
Az ott lakók 10 km/óra sebesség-
korlátozást igényeltek. A képvise-
lő testület egyetértett a sebesség-
korlátozás szándékával, de annak 
mértékét az érvényes jogszabályok 
szerint - a lakó-pihenő övezetekre 
vonatkozó - 20 km-es felső határú 
korlátozást határozott meg. Ezzel 
kapcsolatban fogalomtechnikai 
szakértőtől kérnek be javaslatot a 
Berekakácos utca végére kihelye-
zendő tábla ügyében.

Vis maior pályázat (Orgona utca) 
önkormányzati többletköltség mi-
atti átcsoportosítás
A 28 millió forintos (90 %-os) tá-
mogatottságú beruházás folyamán 
az önkormányzat a munka célszerű 
elvégzése során költség átcsopor-
tosítást kért, amelyet azonban a 
Minisztérium nem hagyott jóvá. 
Így az önkormányzat saját erő fel-
használása 1,186.472 Ft-el növe-
kedett, mivel ezt az összeget vissza 
kell utalni, mint a támogatásból 

fel nem használt pénzt. Az emiatt 
szükségessé vált költségvetési átcso-
portosítást a testület megszavazta.

A Vörösmarty utca, Borvirág utca 
és Bocskai utca tervezése 
Várhatóan a minisztériumok egy-
re több útpályázatot hirdethetnek 
meg a települések számára, ame-
lyekre célszerű felkészülni. Érde-
mes engedélyes terveket készíttet-
ni, ami a pályázatoknál jelentős 
előnyt biztosít. Emiatt kezdemé-
nyezte Paulovics Géza polgármes-
ter a jelzett utcákra vonatkozó 
tervkészíttetést, melyet a képvi-
selők egyhangúlag megszavaztak. 
A beérkezett indikatív ajánlatok 
alapján a költség várhatóan 3,8 
millió Ft lesz.

Morvai László Jánosné kérelme a 
fizetendő községfejlesztési hozzá-
járulás mértékének csökkentésére
A testület ez ügyben fölkérte a 
Gazdasági és Területfejlesztési Bi-
zottságot, hogy az erről szóló VIII. 
hó 22-én hozott határozatát vonja 
vissza.

A Hosszú dűlőben lévő ingatlanok 
értékesítése 
A képviselő-testület fölkérte a pol-
gármestert, hogy a Hosszú dűlő-
ben található önkormányzati tulaj-
donrész eladása ügyében folytasson 
tárgyalásokat, egyelőre kötelezett-
ségvállalás nélkül, amelyek ered-
ményéről majd számoljon be. 

Az Evangélikus temető és oda ve-
zető út telekalakítási ügyében 
szerződés elfogadása
A testület fölhatalmazta a polgár-
mestert a telekkialakítási eljárás 
lefolytatására és a szükséges megál-
lapodások megkötésére, valamint a 
szükséges ingatlanok térítésmentes 
átadására, illetve átvételére.

Kiss Zoltán Gábor köztisztviselő 
szolgálati lakás kérelme
A régi orvosi rendelő felújítása 
során két szolgálati lakás alakul 

ki, amelyek várhatóan a jövő év 
közepére készülnek el. A Hivatal 
dolgozója, aki jelenleg albérlet-
ben lakik, kérte az egyik lakás ki-
utalását, melyet a képviselő-tes-
tület feltételek meghatározása 
mellett megszavazott.

Az 1555/21; 1555/22; 1555/24; 
1555/25; 1555/26 hrsz.  belte-
rületi önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok (Kótyis) 
értékesítése
A testület úgy határozott, hogy 
ha a jelzett ingatlanok egy tömb-
ben történő megvételére nincs je-

lentkező, akkor az ingatlanokat 
egyenként is értékesítik a KVK 
Ingatlanforgalmazási Kft-n keresz-
tül. Ehhez a megállapodás aláírásá-
ra felhatalmazták a polgármestert. 
Azonban az ingatlanok értékesítési 
ára nem lehet alacsonyabb nettó 
6500 Ft/m2-nél.

Az óvodai és általános iskolai fel-
vételi körzethatárok kijelölése a 
2019/20. tanévre
A körzethatár mindkét intézmény 
vonatkozásában a község teljes 
közigazgatási területe.

Döntés intézmény átszervezés 
miatt a Juhász Jácint Művelődési 
Ház-Könyvtár Alapító Okiratá-
nak ismételt módosításáról
A szükséges módosítást a testület 
megszavazta.

Közoktatásért Alapítvány kérése
Az Alapítvány egy fogyatékkal 
élők számára megvalósítható ösz-
szetett programot szervez, mely-
hez támogatást kért.
A képviselő-testület egyetértett 
a kezdeményezéssel, melyhez 
200.000 Ft támogatást ítélt meg.

ki lEsz a köVEtkEző díszpolgára 
MogYoródnak?

Kedves Mogyoródiak: jelöljenek!
Évről évre élénk érdeklődés övezi, hogy kit választ a mindenkori 
Önkormányzat Mogyoród Díszpolgárának, vagy kit tüntet ki a 
tevékenységének elismeréséül Mogyoród Nagyközségért kitüntető 
címmel. A legutóbbi évben a Romankovics házaspár lett Mogyoród 
díszpolgára és az eddigi díjazottak között olyan személyek szere-
pelnek, akik igen sokat tettek Mogyoródért, munkájukkal, egész 
életükkel, példájukkal, kiállásukkal. A díjazottak Mogyoród hármas 
ünnepén március 14-én kerülnek kihirdetésre, nagyszabású ünnepi 
műsor keretében.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata ezt most is így tervezi. A 
jövő év márciusa még messze van, azonban az egyes Jelöltekről már 
most érdemes elgondolkodni. Annál is inkább, mert az Önkor-
mányzat külön rendeletben szabályozza a kitüntetettek jelölésének, 
megválasztásának és jutalmazásuknak részleteit. E rendelet az idei 
évben került megváltoztatásra, elsősorban az egyes jelöltek (pl. dísz-
polgár, vagy Mogyoród Nagyközségért kitüntető cím) jelölhetősége 
kapcsán, melyet a Mogyoródi Krónika is közölt. E rendelet egyik fő 
módosítása, hogy az eddigieknél jóval szélesebb körben ad lehetősé-
get jelölteket állítani akár a Díszpolgári, akár a Mogyoród Nagyköz-
ségért kitüntető címre. Mogyoródon ezentúl nemcsak a Képviselő-
testület tagjainak, vagy a Bizottságok elnökeinek van módja jelölni, 
hanem a község társadalmi szervezetei, helyben működő egyházai, 
alapítványai, intézményei Vezetőinek is!

A jelöltek állítására november 30-ig van lehetősége a község társa-
dalmi életében szerepet vállaló szervezeteknek. Az Önkormányzat 
nagy tisztelettel várja a díjakkal kapcsolatos jelöléseket.

Hutter József OKSB elnök

A Mogyoród KSK 
kézilabda csapatai az 
alábbi időpontokban 

játszanak itthon. 
- Férfi felnőtt (Pest megye A csoport)
2018. november 18. vasárnap
15:00 Mogyoródi KSK- Diósdi DSE
2018. december 2. vasárnap
17:00 Mogyoródi KSK- Dunavarsányi TE

-Fiú Serdülő (III. osztály- Közép)
2018. november 23. péntek
18:00 Mogyoródi KSK - Treff 07 SE 
2018. december 7. péntek
18:00 Mogyoródi KSK- Domony KSE

- Női felnőtt (Pest megye B csoport)
2018. november 18. vasárnap
17:00 Mogyoródi KSK- Kóka KSK
2018. december 8. szombat
17:00 Mogyoródi KSK - Csömöri 
SSZN KFT

- Női ifjúsági (III. osztály- Közép)
2018. november 23. péntek
18:00 Mogyoródi KSK - Kóka KSK
2018. december 8. szombat
15:00 Mogyoródi KSK - Hatvani 
KSZSE
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tájékoztatás
gYakran isMétElt kérdésEk a kutak fEnnMaradási/

üzEMEltEtési EngEdélYE tárgYában

1. Milyen kút engedélyezése tartozik a jegyző hatáskörbe?
Az adott kútból az éves vízkivétel nem haladhatja meg 
az 500 m3-t és helyileg nem esik „vízvédelmi terü-
letre” és csak talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet 
érint, továbbá olyan telken van, amelyen épület talál-
ható - de legalább tervezik az épület építését és erről 
bejelentés vagy engedély rendelkezésre áll - és a vizet 
lakossági ivóvíz vagy más háztartási igény céljára kí-
vánják felhasználni.

2. Mi a háztartási igények kielégítését szolgál vízigény?
Kerti locsolás, tisztálkodás, stb., minden olyan eset, 
amely nem ivóvíz és nem gazdasági céllal történik.

3. Őstermelő vagyok, bejelenthetem a háztartási igényt?
Az őstermelő a bejelentett termelő helyén történő 
öntözés, egyértelműen gazdasági célt szolgál, így nem 
tartozik a jegyző hatáskörébe. Amennyiben a kút nem 
azon az ingatlanon van, ahová az őstermelő tevékeny-
sége be van jelentve, akkor a kút nem gazdasági célú, 
vagyis a háztartási célú használat szabályai szerint elbí-
rálható az ügye.

4. Meddig lehet engedélyeztetni a kutakat bírságmentesen?
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény hatályos 
rendelkezése szerint: 2018. december 31-ig lehet bír-
ságmentesen kérelmezi a kutak fennmaradási engedé-
lyét. Vagyis 2018. december 31-ig be kell érkezzen a 
kérelem! Kérem tájékozódjon az esetleges igazgatási 
szünetről és ne hagyja az utolsó pillanatra a kérelem 
benyújtását, mivel nem a postai feladás, hanem a ha-
tósághoz való megérkezés dátumát vesszük alapul.
A bírság mellőzésének további feltétele - a kérelem ha-
táridőben történő benyújtáson túl -, hogy az engedély 
megadható legyen.

5. Az eljárás lefolytatásáért kell fizetni / illeték / díjmentes?
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) igazgatási szolgáltatási díjra vo-
natkozó rendelkezései a helyi vízgazdálkodási ügyekre 
nem terjednek ki, így az általános tételű eljárási illeték 
megfizetésének kötelezettség áll fenn, mivel az illeték-
törvény mellékletének eltérő rendelkezését hatályon 
kívül helyezték és a tárgyi mentességek között ezen el-
járás nem szerepel. Az eljárási illeték az illetéktörvény 
alapján 3000- Ft kutanként és eljárásonként.

6. Mikor kell fennmaradási és mikor kell üzemeltetési en-
gedélyt kérni?
Minden kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni!
Az 1960 óta engedély nélkül fúrt kutakra fennmara-
dási engedélyt is kell kérni, míg az azt megelőző idő-

szakban létesített fúrt kutakra nem. Tehát 1960 után, 
engedély nélküli fúrt kútra üzemeltetési és fennma-
radási engedélyt is kérelmeznie kell a tulajdonosnak.
Az ásott kutakat 1992-től kell engedélyeztetni (Ásott 
kutakra 1964-től speciális esetekben engedélyt kellett 
kérni.), így az 1992 után engedély nélkül létesült ku-
takra fennmaradási és üzemeltetési engedélyt kell kér-
ni. Az 1992 előtti ásott kutakra csak speciális esetek-
ben kell kérni fennmaradási engedélyt.

7. Mit kell benyújtani a fennmaradási engedélyhez?
Az önkormányzat honlapján elérhető kérelem nyom-
tatványokat és mellékleteit (https://mogyorod.asp.lgov.
hu/kutak-jegyzoi-engedelvezese), illetékbélyeget vagy 
az elektronikus megfizetésének bizonylatát. Minden 
egyéb iratot, amelyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 
(XII. 29.) BM rendelet meghatároz, így:
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumen-
táció tartalma
II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési 
helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító ha-
tóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell ki-
tölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, 
házszáma, helyrajzi száma, koordináták földrajzi vagy 
EOV), terepszint (mBf).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivó-
vízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenysé-
gekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízmi-
nőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi 
vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakí-
tása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmé-
rője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott 
kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, 
kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, 
elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a Kútr. 13. § (2) bekezdésének 
való megfelelés igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében 
a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási 
engedély kérelem esetében a Kútr.1 13. §-ban megjelölt 
szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a 
kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szeny-
nyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tarto-
zó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési 
helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító ha-
tóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell ki-
tölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, 
házszáma, helyrajzi száma, koordináták földrajzi vagy 
EOV), terepszint (mBf).
4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.
5. A kútr.1 13. § (2) bekezdésének való megfelelés iga-
zolása. ”

8. Mikor kell a felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelmé-
nyeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
(Kútr.) 13. § szereplő szakemberrel aláíratni az en-
gedélyhez szükséges kérelmet, nyilatkozatot?
Csak Fúrt kút esetében!

bEltErülEti Vadászat

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, a nyári hónapok-
hoz hasonlóan, novembertől-december végéig, a Gödöllői Rendőrkapitányság engedélye alapján, ismét 
belterületi vadászatot tart az alábbi közterületeken:

• Szántó utca
• Őzjáték utca
• Feszty Árpád utca
• Benczúr Gyula utca
• Lotz Károly utca
• Tölgyes utca
• Közép utca
• Összekötő út
• Bolnoka utca
• Hév köz
• Tölgyfa utca
• Lomboserdő utca
• Diófa utca
• valamint a Tölgyes és Tölgyfa utcák sarkán talál-
ható önkormányzati ingatlanon.

A belterületen kárt okozó vad elejtése a fentiek-
ben megjelölt területeken, lőfegyverrel történik, 

fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező 
vadászok által, a jogszabályi előírások szigorú be-
tartásával.
A vadászati tevékenység az esti, éjszakai órákat 
érinti, 19:00 és a másnap reggel 07:00 óra között.
Ismételten kérjük a Lakosságot hogy a vadászat ál-
tal érintett közterületeken, az esti óráktól, körül-
tekintően, fokozott figyelemmel tartózkodjanak, 
mivel a vadászat lőfegyverrel történik.
További információ a Mogyoródi Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodájától kérhető a 06-30/663-
9803-as telefonszámon, a 06-28/540-716/110-es 
melléken vagy elektronikus úton a tadics.attila@
mogyorod.hu e-mail címen.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy értesítsék szom-
szédaikat is!

Paulovics Géza s.k. polgármester

Változás bejelentés.
A gázszolgáltató új 

elérhetősége:

Gáz: MAGÁZ Kft
28/545-515,
93/500-500

magaz@magaz.hu, 
godollo@magaz.hu
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tájékoztatás

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mogyoród Nagyközségben

2018. december 05-től – 2018. december 06-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

2018. december 05. (szerda) 8.00 - 18.00
2018. december 06. (csütörtök) 8.00 - 18.00

A tüdőszűrés helye:

Grosics Gyula Sportcsarnok
 (2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A tüdőszűrés az idei évtől új, korszerű digitális géppel történik!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP 

által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. 
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szük-
séges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 

előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van az előző évi tüdő-

szűrő igazolást!
        dr. Moldván Tünde sk. jegyző

tisztElt Ebtartók!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Mogyoród nagyközség köz-
igazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 

2018. november hó 5. napja – 2018. december hó 31. napja 
között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során 
az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott 
adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz bekül-
deni.

A formanyomtatvány 2018. november 5-től átvehető a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a 
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 33. szám alatt, vagy letölthető a honlapunkról: www.mogyorod.hu/hivatal/
ügyfélszolgálat/nyomtatványok/általános igazgatás/ebösszeíró adatlap 

Az adatszolgáltatás 2018. november 5-től 2018. december 31-ig az alábbi módon teljesíthető:
az újságban megjelent, honlapról letöltött, vagy egyéb módon beszerzett, kitöltött adatlapokat 
• a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz (2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.) postai úton beküldve, vagy
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (ügyfélfogadási időben: hétfőn: 08-18-ig (12 és 13 óra között ebé-
didő) vagy szerdán: 13-16 óra között) személyesen leadva, vagy
• az adatlapot a fila.laszlo@mogyorod.hu email címre (szkennelve) beküldve.
Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy 
• a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben 
az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja! A 
kötelezettség nem teljesítése esetén 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
• amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft 
állatvédelmi bírsággal sújtható. 
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántar-
tásban szereplő ebeket is be kell jelenteni! 
• Az ebtulajdonosok kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 8 napon belül bejelenteni 
az állatokat ellátó állatorvosnál.
Mogyoród, 2018. november 05.

Paulovics Géza polgármester

kitöltési útMutató 
a túloldali, kivágható adatlaphoz

(Egy háztartásban tartott ebek esetén minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni!)

I. pont az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy,
II. pont az eb fajtája a törzskönyv alapján (vagy az eb külleme alapján azonosítható be), de fajtajellegek hiányá-
ban „keverék” megjelölést kell beírni, 
III. pont a mikrochipet beültető állatorvos által feltüntetett chip sorszámát (csak számokból álló sorozatszám, 
általában az oltási könyvbe ragasztott vonalkódos matrica alatt) kell beírni és a dokumentumon lévő pecsét 
lenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ez vonatkozik az 
ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A 4. és 5. pontban a helyes válasz aláhúzásával kell megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigye-
lési státuszát (az eb megfigyelés alatt áll vagy sem,) illetve az eb veszélyessé minősítésének megtörténtét (az eb 
veszélyessé lett minősítve vagy nem).
 IV. pont az állatorvos által az oltási könyvben szereplő adatok alapján kell kitölteni,

Állatorvos neve és kamarai száma: az oltási könyvben szereplő bélyegzőlenyomaton olvasható adat. 
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

1. az eb tulajdonosának neve:………………………………..………………………………….…………...........………

lakcíme: ………………………………………….……...............................…………………….

2. az ebtartó 
neve: ………………………………………………...………………..……............

lakcíme:……………………………………………………………………………………........ ….

                               Telefonszáma:……………………………………..e-mail 

II. A ebre vonatkozó általános adatok: 
1. az eb fajtája: ……….…………………, neme: ………………….., színe:…………….……
2. születési ideje:………………….……………, hívóneve:. ……..……………………..         
3. az eb tartási helye: ……………………………

III. Az ebre vonatkozó speciális adatok:
1. transzponderrel ellátott eb esetén a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ………….…
          a beültetés időpontja: …………………………………………………………………..
          a beültetést végző állatorvos neve: ……………………………………………………..
          a beültetést végző állatorvos neve kamarai bélyegzője száma: …………………………

2. ivartalanított eb esetén 
az ivartalanítás időpontja: …………………..…………… 
az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: ……………………………
az ivartalanítást végző magánállatorvos kamarai bélyegzője száma: ………………………………

3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
az útlevél száma: ……………………………….……,
kiállításának időpontja:………...……………….....…,
az útlevelet kiállító állatorvos neve: ……………………………………,
állatorvos kamarai bélyegző száma: …………………………………………

4. a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:

állatorvos által megfigyelt / nem megfigyelt*

megfigyelés kezdő időpontja és időtartama: ……………………………….……………

5. az eb veszélyessé minősített: igen / nem *
ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ……..…év ……..…..……... hónap ……..…nap

IV. Az eb veszettség elleni védőoltására vonatkozó adatok
- az eb oltási könyvének száma: ……………………………………………………
- az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: …………………………………
- kamarai bélyegzője száma:…………….……………..
- utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:……………………………………
- veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:…………………………
- az oltóanyag gyártási száma:…………………………… 
- oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:…………………………………. 

* a megfelelő válasz aláhúzandó      

Mogyoród, 201…. …………………….hó………nap                                …………………….
állattartó aláírása

jElEs nap és a zöld óVodaság -
állatok Világnapja az önkorMánYzati óVodákban

Óvodánk jeles napjai közül ez az egyik legkedveltebb nap 
a gyermekek körében, hiszen ilyenkor lehetőségeinkhez 
mérten olyan kirándulásokat, sétákat szervezünk, ahol a 
gyermekek testközelbe kerülhetnek az állatokkal. Meglá-
togatjuk a medvéket, farkasokat Veresegyházán, buszos 
kirándulást szervezünk a budapesti, illetve a jászberényi 
állatkertbe, meglátogatunk a faluban olyan gazdákat, 
akiknek különféle állataik vannak.
Idén a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gyermekeknek szer-
vezett állatvédelmi projektjén vettünk részt a cég ke-
repesi telephelyén, ahova az általuk biztosított busszal 
jutottunk el. Megérkezésünkkor sok látványos dolog 
fogadott bennünket. Hulladékból készített óriás álla-
tok, újrahasznosítással készült játékok, és érdekes, de 
sokszor szomorú képek az állatvilágról, akik az embe-
rek által elszórt hulladékok miatt sérültek meg. Min-
den gyermekből előtörtek az emlékek saját kisállataik-
ról és sorra mesélték élményeiket velük kapcsolatban. 
A foglalkozás végén a helyszín, a téma és az állatok 
világnapjához is kapcsolódóan közösen megnéztük  
„A kiskakas gyémántfélkrajcárja” című mesét.
Ezután még játékos beszélgetés keretében hulladékokat 

szelektáltunk a megfelelő színű gyűjtőedényekbe, ját-
szottunk raklapból készített célbadobóval és a műanyag 
poharakból felállított „tekepályát” is kipróbálhattuk.
Három évvel ezelőtt csatlakoztunk az országos Zöld 
Óvoda Programhoz. Azelőtt is, de azóta még tudato-
sabban és hangsúlyosabban foglalkozunk a gyerekekkel 
együtt a környezet- és állatvédelemmel, az újrahaszno-
sítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel és a komposztá-
lással, igyekszünk környzettudatosan együtt nevelődni 
a családokkal. Ennek kapcsán sokszor készítünk az óvo-
dában újrahasznosított játékokat, tárgyakat és ilyenkor 
az állatok világnapján - a szülőket is bevonva - külön-
böző anyagokból, hulladékokból állatokat, melyből a 
folyosón kiállítást is szervezünk, amit minden belépő 
érdeklődő megtekinthet.
A gyermekek nagyon szeretik az állatokat, így ők azok, 
akikkel - a fogékonyságuk és az érzelemvezéreltségük 
miatt – meg tudjuk értetni és tanítani, hogy miért is 
kell rájuk vigyázni és ahogy a szüleink értünk, mi is 
felelősséggel tartozunk értük, hiszen ugyanolyan élőlé-
nyek, mint mi.
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrö-
ződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” (Gandhi)

hagYoMánYőrzés a gEsztEnYés óVodában –
 a MagYar népi játék napja októbEr 9.

„A magyar népi játék kimeríthetetlen pedagógiai esz-
köztárként van jelen mindennapjainkban. Fejleszt, 
nevel és ismeretet közvetít.” - Balatoni Kata, e hagyo-
mányőrzés kezdeményezője.
Az óvodában célunk, hogy a gyermekek megismerjék 
a magyar népi játékokat, melyeket sokan ismernek 
már, hiszen aki most felnőtt, ő is ezeket és hasonló 
játékokat játszott gyermekkorában. 
A Gesztenyés óvodában szerettünk volna egy családi 
délutánt tartani, ahol a Szivárvány és a Csigabiga cso-
portba járó gyermekek és családjaik megismerkedhetnek 
egymással, illetve az óvoda dolgozóval is közvetlenebb 
kapcsolatot alakíthatnak ki. Megbeszéltük, hogy a ma-
gyar népi játék napja nem is lehetne ennél jobb alkalom. 
Balatoni Kata szavaival élve: „Szóljon ez a nap a játékról, 
pedagógiáról, értékekről és legfőképpen a gyerekekről!” 
Összedugtuk hát a fejünket és kitaláltuk, hogy milyen 
programokkal szórakoztathatnánk az érdeklődőket.
A családok érkezése uzsonnázás utáni időben kezdődött. 
Nagyon kedvesek voltak, mert süteményekkel és üdí-
tőkkel kedveskedtek egymásnak, mint egy igazi családi 
összejövetelen. Eközben, Gizike néni és Marika néni 
már kézműves sarokkal várták az alkotni vágyókat. Zöld 
Óvoda lévén és az Állatok világnapjának lezárásaként 

dióhéj, kupakok és más érdekes anyagok 
újrahasznosításával katicabogarak, pókok, 
teknősök sokasága lepte el az asztalokat.
A munkálatokat nem megzavarva Szik-
szai Éva tagóvoda vezető köszöntötte a 
résztvevőket és egy rövid, gondolkodtató, 
ámde szórakoztató kitalálós játékra invi-
tált mindenkit. Felnőtt nyelvezetre átírt 
gyermekdalok, dalos játékok és mondókák 
megfejtését várta, melyeket a kitalálás után 
közösen elénekeltek, eljátszottak. A „Benn 
a bárány, kinn a farkas” című dalos játék 
eljátszásával zárult a délután e része, ahol 
öröm volt látni, hogy a szülők ugyanolyan 
partnerek a fogócskázásban, az éneklésben, 
mint az óvodai aktualitások komoly ellátásában. A dél-
után utolsó játékait Betti néni irányította. Eszköze főként 
a gumi és egy pár darab szék volt, amin a szülők ülték a 
sorfalat. Népzenére, játékos feladatokkal kellett áttáncol-
ni, átugrálni, alatta átbújni és így eljutni a túloldalra.
Sokat nevettünk, jókat beszélgettünk, előkerültek a 
felnőttek gyermekkori emlékei. Zárásként kedves sza-
vakkal búcsúztunk egymástól, megbeszélve, hogy ta-
vasszal is játszunk újra együtt.
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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

az Európai diáksport napja a szEnt lászló általános iskolában

A 2018. tanévben iskolánk újra csatlakozott a Nem-
zetközi Sportnaphoz. Kötelezően lefutottuk a 2018 
métert.  Ezután az alsó és a felső tagozat külön spor-
tolhatott. A lényeg, 120 perces mozgás mindenkinek!
Az alsó tagozat az Apródavatáson vett részt a Kolom-
pos együttes Gergelyjárás zenéjére. A feladatok:
• Kézfogással a kialakított akadálypályán végig menni
• Labdaszedés „tölcsérbe” színek szerint
• Fogadalomtétel, az iskola jelvényének átadása
• Sport programok választási lehetőséggel: labdapat-
togtatás, célba dobás, hullahopp, ugrókötél, kapura 
rúgás, gólyaláb, kosárra dobás, akadálypálya.
Felső tagozat:
Gémesi Csanád  európabajnok, világbajnok 3. helye-

zett kardvívó és Morvai Ákos kadet- ifjúsági válogatott 
kardvívó élménybeszámolója  életéről, sportpályafutá-
sáról,  további terveiről. Ákos iskolánk kitűnő tanulója 
és sportolója volt 8 évig. Nagyon érdekes és tanulságos 
volt mindenkinek, de főleg azoknak, akik élsportolók 
szeretnének lenni.
Sport programok választási lehetőséggel: röplabda, 
kosárlabda, kapitánylabda, pókfoci, tollaslabda, aszta-
litenisz, kézilabda, labdarúgás.
Gyönyörű időben, érmekkel gazdagodva élvezték ta-
nulóink és tanáraink ezt a felejthetetlen napot.
Jelmondat: „Egészséges életmód, ép testben, ép lélekkel!”

Szervező: Z.T.I. 

tankErülEti ökoVErsEnY gödöllőn

Iskolánk csapatai ismét remekeltek ezen a természetis-
mereti versenyen.
6. osztályos csapat:  I. helyezés, csapattagok: Schmidt 
Zsófia, Dráb Benedek, Kain Bence
7.osztályos csapat. I. helyezés, csapattagok: Juhász 
Janka, Demeter Blanka, Tokaji Evelin
Részlet az előadásból: A vándorsólyom bárhol megte-
lepszik, ahol költésre megfelelő sziklafalat talál, vagy 
fészket foglal magának. Magyarországról 1964-ben 
eltűnt, 1997-ben újra költött, azóta folyamatosan nő 
az állománya, ezért is lett szavazás nélkül az év madara
Magas épületek mellett járva,
Elsuhanó árnyékokat látva,
A nyomokból ítélve, galamb volt ebédre.
Oly kecses és gyors voltál, mint a villám,
Te a vándorsólyom, a legszebb példány.
/Saját költemény/
Gyönyörű előadás volt mindkettő, élő vándorsólyom-
mal, saját vándorsólyom festéssel, énekkel, ajándékokkal.
Gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!

Z. T. I.

Valóban látványos és 
újszerű, beleélésre alkal-
mas, remek előadással 
emlékeztek az 1956-os 

hősökre az iskola tanulói 
tanárai és a megjelent 

vendégek, a forradalom 
évfordulóján. 

Képünk a műsor utolsó 
jelentét örökíti meg.

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

   2018. november 27. 
               kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

EPE-ÉS EMÉSZTÉSI
      PROBLÉMÁK

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

AZ IDÉN
LJÖVÖK

 IS E
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H ZZ TOK! IDÉN
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K
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 IS E ÖVÖ

HOZZÁTOK!

  2018. december 6-án

csütörtökön 10.00 órakor

a RÉGI MOZI VENDÉGLÕBEN
a Béketéren

        Sok szeretettel várok 

 minden 3 év aluli gyermeket!

TALÁLKOZUNK

             
    JÓZSEF ATTILA 
         SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ-BÉRLET 
    KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA

 
Rejtõ Jenõ

címû elõadása

 december 8. szombat
       buszindulás:17.45

a megszokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

Vesztegzár a Grand Hotelben

Forrás Üzletház
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közélet

az aradi Vértanúkra EMlékEztünk!
Nemzeti Gyásznapunkon fejet hajtottunk az Aradi Vértanúk előtt és kivégzésük napja alkalmából, méltó mó-
don emlékeztünk a Szent László Általános Iskola tornatermében.
169 évvel ezelőtt az aradi tizenhárom mártírhalála az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megtorlásának 
szimbóluma.
A himnusz közös eléneklése után a Jakab Mihály Népdalkör az alkalomhoz illő dalokkal adózott a hősök em-
lékének. Ezt követően a Mogyoródi Sándor Huszárok díszsorfala előtt, Sipos Imre színművész, Mogyoródi 
Sándor Huszár szuggesztív előadásában, ismeretlen szerző tollából, „A huszár” című versét szavalta el.

Hutter Magdolna a Szent László Általános Iskola igaz-
gatónője beszédében, méltó módon emlékezett a ti-
zenhárom vértanúra.
Megemlékezésünk különlegessége volt, hogy Pornai Éva, 
nyugdíjas tanárnő a gyásznapunkra emlékező, különle-
ges hangvételű „Az aradi tizenhárom” című saját versét 
szavalta el. Harangszó mellett mécseseket helyeztek el a 
Mogyoródi Sándor Huszárok tagjai,  miközben a megje-
lentek gyertyagyújtással adóztak a hősök emlékének.
Emlékműsorunk zárásaként közösen elénekeltük a 
Székely himnuszt.
A tizenhárom aradi hős halála kimondhatatlan fájda-
lom, veszteség, de egyben olyan erkölcsi győzelem és 
büszkeség számunkra, amelynek megélése itt, a jelen 
pillanatában, a mécsesek és gyertyák meghitt fényében 
felelevenedett és büszke kisközösséggé tudta formálni 
az emlékezőket.
Ezúton köszönjük a közreműködőknek és a megjelen-
teknek, hogy szereplésükkel, mécses gyújtással és fő-
hajtással közösen emlékezhettünk vértanúinkra.

Marosán László

Az aradi Tizenhárom

Sötét felhő gyűl az égen, gyászol a magyarság. 
Ólmos esőcseppek hullnak, haldoklik az ország.
Leverték a szabadságot, a börtönök telve,
Ki a hazájáért küzdött: halálra ítélve!
Itt most éppen létrejön a kegyetlen ítélet: 
Aradon a vezéreknek ér véget az élet.
Jön a szekér. Rajta ülnek mind a Tizenhármán, 
Szabadságért küzdöttek a rab magyar hazában.
Erőslelkű férfiak ők. Hős vezérek. Bátrak.
És Haynautól kegyelmet el nem fogadnának!
Megy a szekér. Megérkeznek az aradi sáncra. 
Négyet golyó és kilencet a bitófa várja.
Hullanak az esőcseppek. Sír, sír a magyarság. 
Összevegyül eső és könny. Haldoklik az ország.
Letérdel a négy tábornok-. Szemük be van kötve. 
Puska dörren, s holtan esnek mind a négyen össze.
Jobban hull a csendes eső. Mégis többen jönnek. 
Hull az eső, ólmos eső, s hullanak a könnyek.
Vonzza őket a dobpergés, s Haynaura átok.
Pereg a dob... Gyászzene szól... Haynaut vártátok?
Haynaut, aki vért kíván, ki minket megölne,
S büszke rá, hogy holtan esett négy tábornok össze?
Pereg a dob. Hull az eső. Sötét, sírós az ég.
És szemében és szívében sír, sír a magyar nép.
S jön már a kilenc tábornok, nem kérnek kegyelmet, 
Felajánlják életüket népünkért, Istennek.
...Pereg a dob. Meghaltak már mind a Tizenhármán. 
Emléküket megőrizzük a magyar hazánkban...

Pornai Éva

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

§

októbEri forradalMunk ünnEpE

Október 23-án ragyogó szép időben gyüle-
keztek a forradalomra méltósággal ünnepel-
ni szándékozó mogyoródiak a Községháza 
előtt. Szokás szerint a menetet a polgármes-
ter és a képviselő-testület megjelent tagjai 
vezették, utánuk következtek a koszorúkat 
hordó iskolások, majd a többiek. A vonulást 
a polgárőrök és Csányi József körzeti rendőr 
biztosította. Örömmel tapasztaltuk, hogy jó 
hosszú a sor, sokan voltunk.
A Hősök Ligetébe érve Marosán László 
igazgató úr megnyitotta a megemléke-
zést, elénekeltük a Himnuszt. A tartal-
mas és alapos történelmi visszaemléke-
zést is adó ünnepi beszédet Tóthné Nagy 
Mária képviselő asszonynak köszönjük. 
Elhangzottak ritkán hallott szép versek: 
a Pesti József - Leány imája apjáért 
címűt Tóth Sarolta, a Dutka Ákos: Em-
ber és magyar címűt Kovács Istvánné 
szavalta. Az alkalomhoz illő szép énekek-
kel a Jakab Mihály Népdalkör szolgált. 
A koszorúzáskor a koszorúkat a Katonai 
Hagyományőrző Egyesület egyenruhás 
fiataljai helyezték el a hősök kopjafája 
előtt. Mindez igen komoly és ünnepélyes 
hangulatot varázsolt mindenkibe. 
Az ünnepség itt a szózat eléneklésével zá-
rult, azonban, ahogy azt Mezei Tibor lel-
kész úr korábban javasolta, az emberek jó 
része felsétált a református temetőbe a szé-
pen rendbe tett és feldíszített előtérbe. Itt 
lelkészünk távollétében Balogh Béla refor-
mátus lelkipásztor jelenlétében és fohásza 
mellett szintén megtörtént a koszorúzás, s 
közösem elimádkoztuk a Miatyánkot. Ve-
rőfényben, emelkedett lélekkel sétálhatott 
ki-ki délben haza. Mogyoród ismét meg-
adta az ünnep módját! Akadtak, azonban 
akik délután még elzarándokoltak Buda-
pestre is, a Terror Háza elé szervezett orszá-
gos ünnepi gyűlésre.

Tóthné Nagy Mária Kovács Istvánné

Református megemlékezés

Tóth Sarolta
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hitélet
tóth józsEf Miklós pap zEnEszErző jubilEuMi koncErtjE 

MogYoródon

Pap és művész kétszeresen áldoz. A barokk költő: Arkan-
gyali Vándor Isten „pihenését” is műnek nevezi, amit az 
esztétika nyelvére így fordíthatunk: analógiája ez a fizikai 
alkotásnak, amelynek fontosak a szünetek is...
A művész a hivatásában a Teremtő társává válik, és ez 
lélekpróbát, benső gyötrelmet is okoz. Ezért nem lehet 
igazán köznapi gondolkodással megérteni. A művé-
szetek közül a zeneszerzés a legösszetettebb, legkifeje-
zőbb alkotói munka. 
Az Egyház mindig gondosan követte ezeket a műve-
ket (és minden művészi alkotást). Az alkotókat tehát 
tisztelet illeti.
Kivételes, ha egy fölszentelt pap Istentől kapott talentu-
mát kamatoztatva fölmutatja műveit, vagyis nem rejti 
véka alá tehetségét. Papi szolgálatának „szüneteiből” is 
az értékálló munkáit. Így tartozik össze nála a benső 
készség: az örök liturgia gazdagítása és az akció, amely 
nem hiányzik az oltár előtti leborulásból: hangokkal is 
kifejezni dicséret áldozatát. Külön fejezet a szent zene 
történetében a komponáló papok, karmesterek mun-
kássága. Vegyük csupán a XX. századi római Capella 
Sistina zeneszerzőjét, Lorenzo Perosit, aki gazdag egy-
házzenei művein kívül írt szviteket, versenyműveket, 
kamarazenét. A zene ugyanis önmagával azonos, Isten-
től ihletett törvényszerűség a tehetség jegyével.
Magyarország is nevezetes zenei múltjában, és most, 
hogy Mogyoród szóba kerül a Váci Egyházmegyében, 
a múltjából előlép Falka József szalézi szerzetes, a cim-
balom legavatottabb mestere, tudója, és előléphetnek 
itteni énekművészek a jelenben is. 
Most Tóth József Miklós plébános az, aki zeneszerzői 
munkásságának harminc évét regisztrálta és mutat-
ta fel népes hallgatóinak a mogyoródi Szent Mihály 
templomban október 13-án helyieknek, tisztelőinek 
az ország különböző részeiből. Jelen volt főpásztora: 
Beer Miklós püspök, az Országos Magyar Cecília 
Egyesület (OMCE) elnöke. Az alkotói három évti-
zedet neves előadók Tóth József Miklós válogatott 
műveinek előadásával „igazolták”, az értékek mentén 
színes mozaikokkal. A pap zeneszerző eddigi alko-
tó tevékenységének bizonyítéka például a 2001-ben 
megrendezett protestáns zenei fesztiválra írt Psalmusa. 
Magyar szerzők művei közül Kodály Zoltán, Farkas 
Ferenc mellett Tóth József Miklós kompozíciója hang-
zott ott el. Felvételi darab a Szegedi Tudományegye-
tem Zeneművészeti Karán a Boldogasszony Anyánk 
fantáziája, szerzőnk orgonára írt műve, melyet a hang-
verseny zárásaként -- fúvós zenekari átiratban az egye-
tem fúvós zenekara játszott Csikota József karnagy, a 
zenetudományok doktora vezényletével.
A jubiláns a csendes szolgálat híve. Amint e sorok író-
jának elmondta: „A szent zene, és más egyéb műfajok 

(dalok, kamaraművek, hangszerszólók) sorában első a 
szakrális vonal: misék, himnuszok, orgonaművek, né-
pének feldolgozások, ünnepi liturgiák zenei gazdagítá-
sa. Folytatása ez a hazai egyházzenei örökségnek, Kodá-
lyon kívül Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Lisznyai-Szabó 
Gábor, Koloss István és mások életművének. Nem sze-
retem a feltűnést -- tette hozzá, harminc év múlva -- ha 
megérem -- majd újra lesz szerzői estem.”
A mogyoródi jubileumon elhangzott Tóth József Mik-
lós szerzői méltatása is Tóka Szabolcs orgonaművész 
írásából: „...egyházzenész, karnagy. Iskolai tanulmá-
nyait Nagykanizsán (szülővárosában), egyházzenei 
studiumait Székesfehérváron és Budapesten végezte. 
Harmincéves egyházzenei munkássága rendkívül gaz-
dag... A musica sacra iránti elkötelezettsége megnyil-
vánul hivatásának eddigi életszakaszai során: 1994-ig 
Nagykanizsán két templom kántoraként szolgált, 
megalapította a Kaposvári Egyházmegye kántorkép-
zőjét... Székesfehérváron kántor-karnagy, az OMCE 
fehérvári kántorképzőjének (...) tanára. 1995-ben 
kezdeményezésére alakult meg a Lisznyai-Szabó Gá-
bor Kamarakórus, hangverseny-sorozatokat szervez, ő 
maga is koncertezik, államilag kinevezett vizsgaelnök 
és egyházzenei kommunikációs szakértő.”
Tóth József Miklós mára plébánosként szolgálja Krisz-
tust, gondolkodásában nyitott, ökumenikus szemléle-
tű, a közös értékek fontosságát hangsúlyozza. Nem kis 
szakmai elismerés volt számára, hogy a Dohány utcai 
zsinagóga nagyünnepi orgonista feladataira 15 évig 
kapott felkérést...
A mogyoródi hangversenyen a magyar zenei élet fiatal, 
neves művészei játszották, vezényelték, énekelték Tóth 
József Miklós kompozícióit, köztük Dobszay Péter (kö-
zönségdíjas) karmester, orgonaművész, Dobszay-Meskó 
Ilona zeneszerző, karnagy, Szentes Anna énekművész, a 
Brüsszeli Királyi Zeneakadémia kinevezett tanára, mo-
gyoródi születésű énekes, Ács Dávid László, Tóka Ágos-
ton orgonaművészek, Jakab László egyházzenész.
Nem maradhat ki a Divitiae Vegyeskar és a Falka Jó-
zsef Énekkar a szólistáival, valamint a Camerata Per-
sonore Vonóskar.

Az egyéni stílusú, hangzásában különleges Tóth Jó-
zsef Miklós művek közül álljon itt néhány: Ave Ma-
ria, Repülj szellő népének feldolgozás, Eucharisztikus 
himnusz (Tóth Sándor versére), Szent Ignác Oltári-
szentség fohászai, Nagyboldogasszony tiszteletére írt 
ünnepi mise, Szent László fantázia, Canzonetta.

A közel három órás hangverseny égi és földi közelsé-
gében ilyen gondolatokat is kiváltottak a krónikásból: 
Csillaghinták játékában / szeretet-virág. Hangok rez-
gésében / is a lényeg: Kenyér aranytálon / angyalok 
asztalán.

Tóth Sándor

falka józsEf kántor atYa asztalitEnisz bajnokság

2018. október 27-én került megrendezésre – immár 
19. alkalommal – a Falka József Kántoratyáról elne-
vezett asztalitenisz bajnokság az Oratóriumban. A 
hagyományos versenyre a mogyoródiak mellett ez-
úttal is több településről érkeztek fiatalok, bár – ta-
lán a kezdődő iskolai szünet miatt – a megszokottnál 
kisebb volt az érdeklődés. A remek hangulat viszont 
most sem maradt el. Ennek kialakulásához nagyszerű 
kezdőlökést adott helyi animátorok tánca. Erre most 
először került sor a bajnokság történetében, de a siker-
re tekintettel bízunk abban, hogy lányok hagyományt 
teremtettek. Ezután Ágnes nővér megnyitó gondolatai 
következtek, majd Babicz László üdvözölte a verseny-
zőket. A résztvevők ezúttal sem maradtak étlen-szom-
jan, számos szorgos és gondos kéz serénykedett a 
szendvicsekkel, finom süteményekkel és a forró teával. 
A lányok versenyében a mogyoródi versenyzők vitték 
el a pálmát, de a fiúknál is sikerült megcsípni egy har-
madik helyezést a legfiatalabb versenyzőnek, Rákosi 
Máténak. Az eredményhirdetést követően valamennyi 
résztvevő egy kis ajándékkal távozott Mogyoródról. A 
serlegeket és az érmeket Ágnes nővér és Babicz László 
adták át. A győztesek névsora a következő:
Lányok
1.) Horváth Kamilla 
2.) Rózsa Brigitta 
3.) Jeles Vivien 
Fiúk
1.) Györke Alexander (Nagytarcsa) 
2.) Szabó Benjamin (Újpest)
3.) Rákosi Máté (Mogyoród)

Az esemény végén Babiczné Krisztina köszönte meg 
a szalézi munkatársak, animátorok és mindazon se-

gítők munkáját, akik a verseny alatt gondoskodtak a 
résztvevőkről. Külön köszönetet mondott a Kovácsné 
Marika néninek, aki ezúttal is több nagy tepsi süte-
ménnyel örvendeztetett meg mindenkit. Gratulálunk 
a nyerteseknek – és mindenkit szeretettel várunk visz-
sza Mogyoródra, a 2019. március 23-ra tervezett XX. 
jubileumi cso-csó bajnokságra!

a szervezők
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 

 

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

+36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika
2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

+36-30/22-177-23
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MogYoród anno
Egy fotókiállítás margójára

A Mogyoród anno fotókiállítás 
egy 10 évvel ezelőtti gondolat 
nyomán született, amikor is a 
Községünkért, Mogyoródért 
Alapítvány tagjai régi mogyo-
ródi képekből szerettek volna 
egy könyvre való anyagot ösz-
szeállítani, és azt a lakosság 
számára is elérhetővé tenni. 
Akkor ez több okból nem va-
lósult meg, viszont az össze-
gyűjtött anyag kiváló alapja 
lett ennek a kiállításnak. 
Szeretném megköszönni Hat-
házyné Juhász Erzsikének és 
a Kamiker Nyomdának a ko-
rábbi anyaggyűjtést és digita-
lizálást. Hálás vagyok mindenkinek, aki az elmúlt hónapokban nekem képet adott, és időt szakítva rám azt egy-
egy történettel ki is egészítette. Köszönöm a Mogyoród Turisztika Kft-nek, hogy a faluház esküvői népviseletbe 
öltözött párját a rendelkezésemre bocsájtotta; az Arts&Crafts Kft-nek, hogy az idei kiállításainkhoz felületet 
biztosított; Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának, hogy az ötletet támogatta; és nem utolsó sorban kö-
szönöm mindenkinek, aki eljött, és megtekintette a kiállítást. 
A nagyságrendileg 300 látogatóból a legfiatalabb és a legidősebb között 90 év korkülönbség volt. Ültek egymás 
mellett és beszélgettek. Az egyik legmeghatóbb pillanat volt azon a hétvégén, de az egész esemény igazi élmény 
volt fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Egy valódi időutazásban lehetett részünk! 
A tervek szerint ez a kiállítási anyag az új művelődési házban helyet kap majd, hogy folyamatosan elérhető 
legyen az érdeklődők számára. 

Trabalka Szilvi

Az első látogatók a kiállításon

2018-BAn IS!

„kistérségi hétpróba” VErsEnYEn MogYoród csapata 
isMét gYőztEs

Az idei évben Mogyoród csapata ismét részt vett Du-
nakeszin a települések közötti versenyen (Kistérségi 
7próba), melyen az alábbi települések mérték össze 
erejüket és tudásukat: Dunakeszi, Göd, Szigetmonos-
tor, Mogyoród. A csapatösszeállítást és a versenyre fel-
készülést a Mogyoród Turisztikai Kft szervezte.

Településünk az alábbi csapattal vágott bele a küz-
delmekbe: Babicz Bálint, Bezzeg Mónika, ifj. Pásztor 
Dénes, Pásztor Dénes, Juhász András, Kohut Bianka, 
Kralovits Erika, Németh Dániel, Novák Péter, Pal-
kó László, Pásztor Csanád, Pásztor Gergő, Pásztorné 
Csobáncy Katalin, Pásztor Magdolna, Palkó Boglárka, 
Kertész Gábor, Kertész László, Juhász Janka, Zádecky 
Veronika, Zádecky Zsolt, Ketészné Hegedüs Erika, 
Horváth Bánk, Juhász Rudolf, Molnár Gábor, Za-
chárné Kertész Eszter, Varga Sándor és Zachár Zsolt 
(csapatkapitány).

Lássuk a versenyszámokat és az elért eredményeket: Sár-
kányhajó versenyben a III. helyen végeztünk, nagy küz-
delem volt Szigetmonostor és Mogyoród között a bron-
zéremért;a főzőverseny ezüstérmet jelentett számunkra; 
falmászásban a III. helyen végzett településünk;
A „Kistérségi Hétpróba” sörivó, kötélhúzó, ügyessé-
gi játék és rodeó bika versenyszámaiban nem akadt 
legyőzőnk, csapatunk az I. helyen végzett ezekben 
a számokban, aminek köszönhetően az összesítésben 
az idei esztendőben (zsinórban harmadszor: 2018., 
2017., 2016.) ismét a dobogó legfelső fokán végzett 
településünk ismét megszereztük a torna aranyérmét! 

Nagyon köszönöm csapattársaimnak ezt a szép ered-
ményt és, hogy képviselték Mogyoródot!
Továbbá szeretném megköszönni Dunakeszi város 
polgármesterének Dióssi Csaba polgármester úrnak, 
Iklódy-Szathmáry Eszternek és Bauer Márton főszer-
vezőknek a meghívást!
Hajrá Mogyi!

Zachár Zsolt ügyvezető Mogyoród Turisztikai Kft.

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsücs 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS, KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat, 

Porcelánt, Régi Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szőnyeget, Bizsukat, 
Ékszereket és Mindenféle Régiséget, Hagyatékot, Könyvet.

Tel.: 06/20-465-1961, 06/1-293-1759, 06/70-942-0806

Hirdetés

Hirdetés
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Lapzárta utáni hír
közMEghallgatás

November 7-ére írta ki az Önkormányzat az őszi közmeghallgatás időpontját, de nem a megszokott (időközben 
lebontott) Művelődési Ház-ba, hanem az iskola ebédlőjébe. A közmeghallgatás egyben rendes képviselő-testületi ülés 
is, így az ülések szabályai szerint zajlott, minden képviselő jelen is volt. Ennek megfelelően Polgármester úr köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd elfogadták a napirendi pontokat, s azok sorrendjében kezdődött a tanácskozás.
Érdekes módon a képviselők és a hivatalnokok majdnem többen voltak, mint a megjelent érdeklődő lakosok. 
Ez az egyik hozzászóló szerint is bizonyára azt jelenti, hogy nincs különösebb gond a településen.
Az első napirendi pontban Paulovics Géza polgármester ismertette a beruházások helyzetét, azok költségeit és 
más kapcsolódó tudnivalókat. Lapunkban mindebből csak a legfontosabb adatokat van módunk közreadni az 
alábbiakban.

Befejezett beruházások
• Vis maior úthelyreállítás a Nyulas a Bocskai és az 
Őzike utcában. A teljes összeg 21,4 millió Ft, az el-
nyert támogatás 19,2 millió Ft, azaz 90 %.
• Vis maior úthelyreállítás a Bocskai, a Mély és a Kút-
völgy utcában. A teljes összeg 26,8 millió Ft, az el-
nyert támogatás 24,1 millió Ft, azaz 90 %.
• Vis maior úthelyreállítás az Orgona utcában. A teljes 
összeg 32,3 millió Ft, az elnyert támogatás 29,1 millió 
Ft, azaz 90 %.
• A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fel-
újítása. A teljes összeg 77,3 millió Ft, az elnyert tá-
mogatás 53,7 millió Ft. Szigetelés, nyílászárók cseréje, 
napelemrendszer telepítése, tetőszerkezet erősítés, bá-
dogozás, víztelenítés, akadálymentesítés, térkőborítás 
az udvaron, vízelvezető rendszer felújítás.

Folyamatban lévő beruházások
• VEKOP projekt turisztikai fejlesztés kapcsolódva a 
Magyar Természetjáró Szövetség és a Pilisi Parkerdő 
Zrt-vel.A teljes költség 129,8 millió Ft. Tartalma: a 
Szent László Kilátó-Kápolna felújítása, Szent László 
Tanösvény létesítése, Szent László Emlékhely és Láto-
gatóközpont építés. Közel két év előkészítő tervezést 
követően a kivitelezés 2019 tavaszán kezdődik, amely 
2020 őszén fejeződik be.
• Új Egészségház építés. A teljes összeg 358,7 millió 
Ft, az elnyert támogatás 193,4 millió Ft. Az emeleten 
332 m2-en alakulnak ki a rendelők és a védőnői szol-
gálat helyiségei. A földszinten143 m2–en egyéb szol-
gáltatások számára, köztük az idősek nappali foglal-

koztatására alkalma s helyiség készül. A munkavégzés 
2019 őszére fejeződik be.

Elbírálás alatt álló pályázatok
• Vis maior úthelyreállítás a Petőfi és a Somogyi utcá-
ban. A várható teljes költség 32,4 millió Ft, a megpá-
lyázott összeg 29,2 millió Ft.
• Vis maior úthelyreállítás a Berekakácos utcában. A 
várható teljes költség 25 millió Ft, a megpályázott ösz-
szeg 22,5 millió Ft.
• Vis maior úthelyreállítás a Mogyoródi patakban ke-
letkezett meder és patfal károsodás helyreállítására. A 
várható teljes költség 180,7 millió Ft, a megpályázott 
összeg 162,7 millió Ft
• A településközpont útjainak felújítása. A várható tel-
jes költség 152 millió Ft, a megpályázott összeg 144,3 
millió Ft. A terv szerint a Dózsa György út, a Béke 
utca, a Béke utca térrésze, Mérleg utca újulhat meg, 
járdával, parkolókkal, akadálymentesítéssel, vízelveze-

téssel és zöldfelület fejlesztéssel.
• A Táncsics utca felújítása. A várható teljes költség 
19,8 millió Ft, a megpályázott összeg 14,8 millió Ft. A 
megromlott útburkolat felújítása 350 méter hosszban, 
3 méter szélességben.
• A régi orvosi rendelő felújítása. A várható teljes költség 
104,5 millió Ft, a megpályázott összeg 29,8 millió Ft. A 
beruházás során többek közt röntgen készülék is kerül, 
így majd nem kell Gödöllőre járni ezért a szolgáltatásért.

Tervezett pályázat
• Bölcsőde kialakítására. Az igényelhető támogatás 
300 millió Ft.

Saját forrásból történt beruházások
• a Kálvária lebontása 4,8 millió Ft

• a Somlói utca területrendezése 420.000 Ft
• Irodák felújítása a Polgármesteri Hivatalban 11 millió Ft
• az Ügyfélszolgálat kialakítása és az Igazgatási Iroda 
893.000 Ft
• az életveszélyessé vált Pince tető felújítás  2,7 millió Ft
• Térrendezés a Dózsa György út 32 és 40 közötti sza-
kaszon. 8,7 millió Ft
• Közösségi Ház a tervezett Szent László Emlékhely 
mellé, 2019-es forrásból.
• a Gesztenyés Óvoda felújítása. Szigetelés, nyílászá-
rók cseréje, belső festés, villamoshálózat és lámpates-
tek cseréje, kerti játékok festése. 21,1 millió Ft.
• a Tűzoltószertár felújítása, tetőszerkezet, szigetelés, 
nyílászárók, burkolat, villamoshálózat és lámpatestek,  
6.9 millió Ft.
• a Hangya épület felújítása is megkezdődött. A várható 

költség 15 millió Ft. 

Beszámolt még Zachár 
Zsolt, a Turisztikai Kft 
vezetője, valamint Szőnyi 
Enikő, a Településüze-
meltető Kft vezetője a 
cégek által végzett tevé-
kenységekről. 

A lakossági hozzászólások 
a gyér érdeklődés ellenére 
hosszúra nyúltak, de lega-
lább volt alkalom a feltett 
kérdésekre részletes és ala-
pos magyarázatokat adni.  

A felvetett témák a kö-
vetkezők:
• A Mogyoród alatt, a 
mélyben található rétegvíz 
hasznosításának lehetősége. 
• Sok a kidobált szemét és 
lom az utak mentén. 
• A Kútvölgy helyzete.
• A Bolnoka utca vízelvezetése. 
• A Jégvirág utcában ígért 
további közvilágítási lám-
pák kihelyezésének föl-
tétele az ismételt terület 
leadás az oszlopok elhe-
lyezéséhez. 
• Mért olyan lassú a Posta? 
• A Közútkezelő hatáskö-
rébe tartozó utak menti 
árkok elhanyagoltsága. 
• A KSK és az MFC szur-
kolói közt elmélyült el-
lenségeskedés, stb.

Windhager Károly

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

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

Hirdetés



Jegyek megvásárolhatók:
Coop boltokban, Pogi Vegyesboltban (Fő tér), Roger Fruit-ban (Posta mellett), Forrás 
Üzletházban (Zrínyi út 2), Maródi Istvánnál (Mogyoród, Temető út 10. esténként), DVD 

Téka (Márti Téka)


