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A Szent Mihály Templom tetőjavítását tervezi az Egyházközség, melyhez 
az Önkormányzat is hozzájárul 20 millió forinttal. 

(Részletesebben lásd a képviselő-testületi beszámolóban). Képünk még 2013-ban, Úrnapján készült.

Minden Kedves Olvasónknak meghitt Adventi időszakot, 
majd áldott Karácsonyi Ünnepet, valamint 2019-re

Boldog Új Évet kívánunk!
Paulovics Géza polgármester és a képviselő-testület tagjai, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói, valamint Windhager Károly főszerkesztő

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja             iv. ÉvFolyaM 12. száM 2018. deceMber
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Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja, kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050

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

Kiadónk fenntartja a jogot, hogy a kapott cikkeket szükség szerint átszerkeszti, lerövidíti, vagy kihagyja.
A beküldött írásokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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SleiSz AttilA európA éS Világ-kupA győzteS
kick-bokSzoló A 2018. éV SportolójA

Az Év Sportolója kitüntető címet  ünnepélyesen november 24-én, a Sportbálon hirdették ki. A 
méltatást Hutter József, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismertette, a díjat 
Paulovics Géza polgármester adta át. A díjazott sportoló méltatása az alábbiakban olvashatjuk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mogyoród sportéletének ünnepe ez a mai este, ahol 
ápolunk egy hagyományt, mely nemcsak rangosabbá 
teszi ezt a mai estét, hanem nagymértékben formálja 
is közösségünket: az ÉV SPORTOLÓJA DÍJ átadása 
következik. De mielőtt kihirdetnénk az idei győztest, el 
kell mondanom, hogy Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzata az idei évben kibővítette a kitüntetettekkel 
kapcsolatos rendeletét. A rendelet szerint díjazásban 
fog részesülni az Év Felnőtt sportolója mellett az Év 
Ifjú sportolója is. A mai estén a felnőtt kategóriában 
hirdetünk győztest, a 18 év alattiak pedig Mogyoród 
alapításának ünnepén, március 14-én lesznek díjazva.
A rend kedvéért röviden soroljuk föl eddigi díjazotta-
inkat, egyúttal emlékezzünk két nagyszerű sportem-
berre, akik már nincsenek közöttünk:
+Cserháti Gyula rádiós tájfutó Világbajnok
+Erőss Zsolt az első magyar hegymászó a Mount Everesten
Szarka Krisztina Magyar Bajnok tornásznő, athéni 
Olimpikon
Németh Sándor mesteredző és az NB II-es kézilabdacsapat
Lesku Ferenc Magyar Bajnok kutyakiképző mester
Kamarás Szilárd íjász Világbajnok
ifj BUSAI ATTILA EB bronzérmes labdarúgó
BABICZ BALÁZS strandkézilabdás Világválogatott
ifj. Kéri Zoltán sokszoros Magyar Bajnok VB 5. he-
lyezett birkózó
Sleisz Gabriella sokszoros Magyar Bajnok EB 5. he-
lyezett birkózó
Szabó Luca íjász Európa-bajnok
Mertse Ádám junior Magyar Bajnok EB 5. helyezett 
birkózó
Kivágó Arnold kutyakiképző Világbajnok

Morvai Ákos junior Magyar bajnok, felnőtt váloga-
tott kardvívó!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mai díjazottunk: Sleisz Attila Európa és Világ-kupa 
győztes kick-bokszoló 
Sleisz Attila 1989-ben született, azóta itt él közöttünk 
Mogyoródon a József Attila utcában. Attila sokáig ke-
resgélt a számára hasznos testmozgások és kellemes 
időtöltések között, míg három évvel ezelőtt elkezdett 
egy teljesen új mozgásformát: a mogyoródi kick-boksz 
csoport edzéseit kezdte látogatni. Itt aztán valami olyan 
újdonsággal találkozott, ami nemcsak mindennapos 
mozgást biztosított számára, hanem a hasonló érdeklő-
désűekkel együtt közösséget is jelentett és jelent számá-
ra a mai napig. A közösség vezetője Nagy Lajos az edzé-
sek minőségére és a közösség összetartozására is figyel. 
Nem beszélve azokról a tapasztalatokról, melyeket a 
magyar és nemzetközi versenyek küzdelmei alatt mond 
versenyzőinek. Attila szerint neki rengeteget köszönhet.
Mit kell tudnunk a kick–bokszról, erről az újkori 
sportágról?
A kick-boksz ötvözi a karate, a taekwondo és a boksz 
elemeit, leginkább verseny-centrikus látvány-küzdő-
sportnak mondhatjuk. Leghíresebb követői közül a 
80-as évek filmcsillagait Bruce Lee-t vagy Chuck Nor-
rist bizonyára mindenki ismeri. Az ütések és rúgások 
szerint több kategóriában is megmérettetnek a sporto-
lók egy-egy versenyen. Attila szabadidejét az elkezdett 
edzések hatására ma már teljes egészében kitölti a kick 
– boksz, hiszen a heti három mogyoródi mellette még 
két budapesti edzésen is részt vesz. Minimálisan na-
ponta legalább 1,5 órát foglalkozik a sporttal. A ren-
geteg befektetett munka általában meghozza a sikert 
és így van ez Attila esetében is, méghozzá a szokásos-
nál jóval rövidebb idő alatt. Igazi villámkarrier az övé. 
2017-ben megnyerte a Kempo nemzetközi versenyt és 
az Intersport Kupát light kategóriában
2017-ben két kategóriában is megnyerte a 4Fight orszá-
gos kupát, és a Nemzetközi Mikulás kupát. 2018-ban a 
karlovaci Európa Kupán győzött light kategóriában, Ismét 
megnyerte a 4Fight országos versenyt mindkét kategóriá-
ban. A Budapesti Világ kupán light kategóriában II. helye-
zést ért el, majd a kick-light kategória végső győztese lett!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNY-
ZATA SLEISZ ATTILA, Európa- és Világ-kupa győz-
tes sportolónak 2018-ban elért sporteredményeiért 
AZ ÉV SPORTOLÓJA címet adományozza.
A díj átadására felkérem  Paulovics Géza polgármester urat!

Hutter József

Személyek balról jobbra: Hutter József, Paulovics Géza, 
Nagy Lajos, Sleisz Attila édesapja, Sleisz Attila, Sleisz Attila 

édesanyja, Farkas Tamás

bAlczó AndráS lett peSt Megye díSzpolgárA

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja annak emlé-
kére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 359 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Az ünnepség rangját eme-
li, hogy ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat - elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, 
a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor 
kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik a hivatásukban 
vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.
A Megyenapon díjazottak
• Díszpolgári címet adományoztak Balczó András részére kimagasló sportolói eredményei és 
közéleti tevékenysége elismeréséül. Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok 
öttusázó, a Nemzet Sportolója. Tehetsége és hihetetlen akaratereje már korán a legjobbak közé 
emelte, 1960-ban, Rómában tagja volt az olimpiai aranyérmes öttusa-válogatottnak. Saját maga 
edzőjeként 1963. és 1969. között sorozatban öt világbajnokságon nyert egyéni aranyérmet, az 
1969-es budapesti diadal különösen emlékezetes maradt, mert a befejező napon ezrek futottak 
mellette és ünnepelték a Hármashatárhegyen. Csodálatos pályafutását végül 1972-ben, Mün-
chenben sikerült megkoronáznia, harmincnégy évesen egyéniben is olimpiai bajnok lett. 
• A Pest Megyéért Emlékérmet adományoztak dr. Göböl Zsolt részére – több évtizedes gyógyí-
tó tevékenysége elismeréséül.
• Pest Megyéért Emlékérmet adományoztak Székely Tibor részére – az oktatás, a kultúra, a 
katonai és huszár hagyományőrzés területén elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerep-
vállalásának elismeréséül. Munkája eredményeképpen egyre elterjedtebb lett az állami ünnepeken 
a hagyományőrző huszárok jelenléte, a huszár-kultúra újraéledése. a Nemzeti Vágta főkapitánya. 
Egyik alapító tagja a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének. 
• Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományoztak Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke részére, a szakmai és emberi kapcsolatok kialakításáért, ápolásáért Hargita me-
gye és Pest megye között.
• Nemzetiségekért Díjat adományoztak a Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kul-
turális Egyesület részére a német nemzetiségi kultúra közvetítésében, 
• Év gazdálkodója díjat adományoztak Homoki Iván részére, az állat- és növénytermesztésben 
elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.
• Év Polgárőre díjat adományoztak Simonyi Zsolt részére a szentendrei emberek biztonsága és 
a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért.
• Év Tűzoltója díjat adományoztak Fehér Attila és Sinka Zsolt részére az emberek életét és va-
gyoni biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott helytállásukért.
• Év Iparosa díjat adományoztak id. Schült Ferenc részére, a vállalkozásában elért sikerei és 
közösségi szerepvállalása elismeréseképpen.
• Év Kisvállalkozója Díjat adományoztak Pelle Csilla részére a Pest megyei minőségi élelmiszerek népszerűsí-
tésében, a hagyományok megőrzésében és megújításában elért sikerei elismeréseként.
• Testnevelési és Sport Díjat adományoztak Wagner László részére, testnevelői munkájáért és a helyi közösség 
fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként.
• Feketedió díjat adományoztak Szabó Imréné Zsuzsa, a Gödi József Attila Művelődési Ház igazgatója részére.
• Pest Megye Népművészetéért díjat adományoztak a Kovács László, 
• Pest Megye Népművészetéért díjat adományoztak Tóth Judit néptáncpedagógus, a Veresegyházi Népi Együt-
tes vezető koreográfusa részére.
• Pest Megyei Médiadíjat adományoztak Jáki Réka, a Ráckevei Újság felelős szerkesztő részére.
• Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoztak Hepka György és Ipolytölgyes Község Önkormány-
zata részére 
• Kulturált Települési Környezet Díjat adományoztak Szokolya Község Önkormányzatának 
• A Gyóni rekordpálya lett az Év Pest Megyei Értéke.

Balczó András

Székely Tibor

Tóth Judit 
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26/2018.képViSelő-teStületi üléS
2018. 11. 29.

Az ülés a szokott rend szerint zajlott. Elsőként áttekintették a lejárt határidejű határozatok helyzetét, majd meg-
hallgatták Polgármester úr tájékoztatóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, 
melyet alábbiakban olvashatunk.
Turizmus
Vekop projekt: megérkezett a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, valamint a Hangulat utcai ingatlan-
ra tervezett Természetes Energiaállomás és Innovatív Pihenőhely építési engedélye.
A Turisztikai Kft elkészítette a Hév-állomásra tervezett új buszvárót.
Műszaki Iroda
Régi Egészségház felújítása folyamatosan halad, az 
egyik rendelő felújítása megtörtént. Várhatóan a fel-
újítási munkálatokkal a kivitelező 2018. december 18. 
napjáig végezni fog. 
A Hangya épületének felújítása is folyamatban van. 
Ennek határideje szintén december 18. 
A pályázat miatt a fogorvosi rendelőket készen át kell 
adni, ezért a háziorvosoknak a Hangya épületébe át 
kell költözni. Vélhetően ennek időpontja szintén de-
cember 18. lesz. Az új Egészségház építési munkáival 
kapcsolatban készült egy tájékoztató, ez helyben ki-
osztásra került, ebben a legfontosabb információk megtalálhatók. Továbbá egy döntés szükséges még az új 
műszaki ellenőr személyéről, ez azonnali intézkedést igényel a pályázat határidőben történő befejezése miatt.
A Hivatal irodáinak felújítása a végéhez közeledik, határidő: 2018. december 18. 
Pénzügyi Iroda
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2018.11.29-én 398.810.183 forint. 
Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek.

Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta megkötött követelés jellegű szerződések:

Az általános tartalék és a felhalmozási célú kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok:

nApirendi ügyek
Az Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének munkaterv módosítása
A módosításra két időpont megvál-
toztatása miatt került sor. A novem-
beri KT ülést nem 28-án szerdán, 
hanem 29-én csütörtökön tartot-
ták, míg a következő ülést az előze-
tesen meghatározott december 19 
helyett, december 17-re tették.

A Mogyoródi Szent Mihály Római 
Katolikus Egyházközség támoga-
tási kérelme
Paulovics Géza polgármester a 
Szent Mihály Római Katolikus 
Egyházközég jelenlevő képviselőire 
tekintettel a napirendeket megvál-
toztatva tárgyalta a kérdést. 

Mint ismeretes, a Templomtető 
felújítása mintegy 65 millió forint-
ba kerül, melyhez az Egyház állami 
pályázaton nyert 15 millió forintot 
és hasonló összeggel támogatja a 
felújítást a váci Egyházmegye. To-
vábbi 15 millió forintot a Hívek 
adományai jelentek, melyet az el-
múlt néhány hónapban gyűjtöttek 
össze erre a nemes célra. 
A testület egyhangúan úgy határo-
zott, hogy 20 millió Ft támogatást 
nyújt az Egyházközség számára a 
templom tetőfelújításához. 
Tóth József Miklós atya, Mogyoród 
plébánosa megköszönte a Testület 
támogatását, egyben jelezte, hogy 
még folyamatban vannak budapesti 

és országos felajánlások is a mogyo-
ródi Szent Mihály Római Katolikus 
Templom tetőfelújítására.

Vállalkozási szerződés módosítása 
a fűkaszálással kapcsolatban
A döntés szerint meghatározták a 
különböző típusú területeken tör-
ténő kézi és gépi kaszálási díjakat.

Ellátási szerződés a Családsegítő 
Szolgálattal
A képviselők megszavazták a csalá-
dok átmeneti otthoni szolgálat el-
látására vonatkozó szerződéskötést, 
melyhez 2019-re 600.000 Ft éves 
költséget határoztak meg.

Folyik a cölöpök beállítása az új egészségház alapozásához

 
 
 

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés kelte
Szerződés értéke 

(Ft) Szerződés típusa

Dr. Fekete Ildikó
egészségügyi feladatellátási 
szerződés módosítása 2018.09.28 0 Ft

egészségügyi feladat-
ellátási szerződés 
2.sz.módosítása 

Mogyoródi 
Közoktatásért 
Alapítvány

fogyatékkal élőkkel pályázati 
program megvalósításához 
támogatás 2018.11.05 200 000 Ft támogatási szerződés 

Varga Krisztina 
takarítási munkák elvégzése a 
védőnői rendelőben 2018.10.01 30 000 Ft megbízási szerződés 

Varga Krisztina 
takarítási munkák elvégzése a 
védőnői rendelőben 2018.11.05 30 001 Ft megbízási szerződés 

Gódor István hóeltakarítási munkák 2018.10.18

11.500.-Ft/óra/gép 
+ Áfa (szórásra), 

készenléti díj: 
450.000.-Ft/ 
/hó+ÁFA, 

deponált anyagok 
tárolása: 25.000.-

Ft/hó + ÁFA vállalkozási díj

Aperta Kft. 
útszórósó és homok beszerzése és 
tárolása 2018.10.17

szórósó: 28 000 
Ft/tonna + Áfa , 

homok: 6900 
Ft/tonna + Áfa  

vállalkozási 
szerződés 

Dental-Express 
Hungária Kft. Fogászati eszközök beszerzése 2018.11.13 15 305 126 Ft adásvételi szerződés 

Deszka-Land Kft. Rendelői bútorzat beszerzése 2018.11.13 3 712 274 Ft adásvételi szerződés 

Nebuló 
Papíráruház Kft. irodaszer beszerzése 2018.11.19 402 647 Ft szállítási szerződés 

MVM Partner Zrt.
villamosenergia-értékesítési Dózsa 
Gy.út. 33. és 40. 2018.10.02 szerződés szerint

villamosenergia
értékesítési szerződés 

Aperta Kft. 
vállalkozási szerződés módosítása 
(útszórósó, homokvásárlás) 2018.11.26

szórósó: 22900 
Ft/tonna + Áfa , 

homok: 6900 
Ft/tonna + Áfa  

vállalkozási 
szerződés módosítása 

Nimihuni Kft. Hangya épület felújítási munkálatai 2018.11.15 14 380 458 Ft
vállalkozási 
szerződés

Erste Bank Zrt.

önkormányzati pénzforgalmi 
kondíciós listától eltérő 
bankköltségek 2018.10.16

mellékletben 
foglaltak szerint megállapodás
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+ Áfa (szórásra), 

készenléti díj: 
450.000.-Ft/ 
/hó+ÁFA, 

deponált anyagok 
tárolása: 25.000.-

Ft/hó + ÁFA vállalkozási díj

Aperta Kft. 
útszórósó és homok beszerzése és 
tárolása 2018.10.17

szórósó: 28 000 
Ft/tonna + Áfa , 

homok: 6900 
Ft/tonna + Áfa  

vállalkozási 
szerződés 

Dental-Express 
Hungária Kft. Fogászati eszközök beszerzése 2018.11.13 15 305 126 Ft adásvételi szerződés 

Deszka-Land Kft. Rendelői bútorzat beszerzése 2018.11.13 3 712 274 Ft adásvételi szerződés 

Nebuló 
Papíráruház Kft. irodaszer beszerzése 2018.11.19 402 647 Ft szállítási szerződés 

MVM Partner Zrt.
villamosenergia-értékesítési Dózsa 
Gy.út. 33. és 40. 2018.10.02 szerződés szerint

villamosenergia
értékesítési szerződés 

Aperta Kft. 
vállalkozási szerződés módosítása 
(útszórósó, homokvásárlás) 2018.11.26

szórósó: 22900 
Ft/tonna + Áfa , 

homok: 6900 
Ft/tonna + Áfa  

vállalkozási 
szerződés módosítása 

Nimihuni Kft. Hangya épület felújítási munkálatai 2018.11.15 14 380 458 Ft
vállalkozási 
szerződés

Erste Bank Zrt.

önkormányzati pénzforgalmi 
kondíciós listától eltérő 
bankköltségek 2018.10.16

mellékletben 
foglaltak szerint megállapodás

  
 

Dr. Kovács Ágnes 
0114/31 és /39 hrsz-ú ingatlanok 
településrendezési szerződése 2018.11.15 1 577 650 Ft

településrendezési 
szerződés 

Magyar 
Államkincstár/Pénz
ügyminsztérium 
(Nemzetgazdasági 
Minisztérium)

PM-EUALAPELLATAS_2017/23 
pályázat (Új egészségház támogatási 
szerződés 1.számú módosítása) 2018.11.27

eredeti szerződés 
szerint 

támogatási szerződés 
1.számú módosítása 

  
 

Előirányzat Forrás Szabad maradvány

Általános tartalék Saját erő 67 648

Környezetvédelmi Alap Saját erő 0

Óber János Saját erő 224 058

Pályázati Önrész 265 mft hitel 55 171

Tervdokumentációk 265 mft hitel 0

Útépítés - új út I. 265 mft hitel 2 492 000

Útépítés - új út II. 265 mft hitel 129 609

Igazgatási iroda tetőfelújítás Saját erő 1 662 600

Gesztenyés óvoda udvar rendbetétel Saját erő 0
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A 75 év feletti mogyoródi lakosok 
karácsonyi támogatása
A döntés szerint a Karácsonyi ün-
nepekre a község 380 érintett lakosa 
számára egységesen 5000 Ft értékű 
utalványt juttat az Önkormányzat.

A krízishelyzetben lévők lakhatá-
sának feladata
Az önkormányzatoknak kötelessé-
gük a hajléktalanná váló személyek 
számára nem csak nappali melege-
dő helyiség, hanem éjszakai szállás 
biztosítása is. A felmérés szerint 
az eddig megkérdezett mogyoródi 
szállásadók elzárkóztak az Önkor-
mányzat ezen kérésétől. Kapitány 
Attila alpolgármester azonban fel-
ajánlotta, hogy vészhelyzet esetén 
ad szállást rászorult személy részére 
átmeneti időre. Szóba került egy 
palackos gázzal fűthető lakókocsi 
beszerzése, de ezt elvetették, mert 
ennek sok kockázata lenne és eh-
hez tisztálkodási és egyéb kiegészí-
tő feltételeket is kellene biztosítani. 
Eddig ilyen igény Mogyoródon még 
nem merült föl, de mégis fel kell ké-
szülni erre a lehetőségre is. A képvi-
selők úgy döntöttek, hogy további 
lehetőségeket keresnek, és amennyi-
ben ténylegesen szükség lenne ilyen 
ellátásra, akkor azonnal rendkívüli 
ülésen döntenek a megoldásról.

A Mogyoród 3337 hrsz. ingatlan-
ra beadott vásárlási kérelem 
A képviselők elutasították az 1 millió 
Ft-os vételi ajánlatot, mivel az ingatlan 
becsült értéke több mint 3 millió Ft.

Kérelem felülvizsgálata, a 
28/2016.(1.27.) Kt. számú hatá-
rozat újra tárgyalása
A felajánlott ingatlan kisajátítása 
vagy megvásárlása jelenleg még 
nem időszerű a képviselők szerint.

516/2016.(XI.23.) Kt. számú 
határozat javasolt visszavonása 
(VEKOP)
A testület elfogadta a GTB irány-
mutatását és mégsem nem vonta 
vissza a határozatot, csak a hatá-
ridőt tolta ki 2019. június 30-ig.

A Berektető út 2265 hrsz.-ú ingat-
lan belterületbe vonása
A községfejlesztési hozzájárulás ez 
esetben is a szokásos 2000 Ft/m2, 
azonban ennek befizetéséhez 12 
havi részletfizetési lehetőséget sza-
vazott meg a testület.

A Borsó út 2408 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonása
Ezen ingatlan esetében is az előző 
napirendi pontban meghatározott 
feltételekkel járult hozzá a belterü-
letbe vonáshoz a testület.

„Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása 
Pest megyében (PM_BOLCSO-
DEFEJLESZTES_2018)” című 
pályázathoz szükséges telekalakí-
tási dokumentáció készíttetése
A feladatra 317.500 Ft keretet ha-
tároztak meg, valamint felkérték a 
polgármestert, hogy a bekért indi-
katív ajánlatok közül a legkedve-
zőbbel szerződjön.

A mogyoródi patak és vízfolyások 
kezelése és karbantartása
A különböző vízfolyások karban-
tartására az önkormányzat 2019-
től megbízza a Gödöllő – Vác 
Vízgazdálkodási Társulást. Az ön-
kormányzati tulajdonú területek 
jó karba helyezési munkálataira 
14 millió Ft-ot szántak. Felhatal-
mazták a polgármestert az érintett 
patakszakaszon a kikerítések elvég-
zésére az érvényes jogi határokra.

A Pillangós Óvoda fejlesztőszobá-
inak ingyenes biztosítása a PM 
Pedagógiai Szakszolgálat részére
A testület támogatta a mogyoró-
di óvoda és a Ceglédi Tankerületi 
Központ közötti együttműködés 
ezen formáját.

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának 2019. évi költségve-
tési koncepciója 
A jövő évi költségvetésben többek 
közt szerepelni fog a kukukkhe-
gyiek számára a gyalogos átjáró 
kialakítása, valamint a Patakterü-

letek rekonstrukciós munkálatai is. 
Hutter József azt is javasolta, hogy 
az új Művelődési Házra áldozzanak 
nagyobb összeget, hogy valóban 
méltó épület készüljön.

A Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 
terv koncepciója
A testület javasolta, hogy a Kft üzle-
ti tervébe tervezzenek be lehetőség-
ként 10 %-os bérkeret növekedést.

A Mogyoród Turisztikai és Tele-
pülésfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti 
terv koncepciója
A testület elfogadta a Kft 2019-re 
vonatkozó koncepcióját.

A „Községünkért Mogyoródért” 
Alapítvány kérelme 
A testület támogatta az Alapítvány 
kérését, amely a kukukkhegyi lako-
sok számára kérte a patak feletti átjá-
ráshoz a gyaloghid megépíthetősége 
érdekében ennek a tételnek a szere-
peltetését a 2019-es költségvetésben.

A kótyisi ingatlanok (1555 /21;/ 
22;/ 24;/ 25;/ 26 hrsz) értékesítése 
A testület úgy döntött, hogy na-
gyobb nyilvánosságot kíván biztosí-
tani a jelzett ingatlanok áruba bocsá-
tásáról annak érdekében, hogy valódi 
versenyhelyzet alakulhasson ki.

Sissy lakóparki ingatlanok 
(1577/108; /109;/112 hrsz) érté-
kesítése
Az ingatlanok eladása során a fenti, 
kótyisi ingatlanokkal azonos célú 
eljárást kívánnak folytatni.

Szolgálati lakás iránti kérelem 
A volt régi egészségház felújítása 
során keletkező önkormányzati 
tulajdonú lakásra érkezett igénybe-
jelentés. Ez ügyében a lakás tény-
leges elkészülte után, várhatóan a 
januári ülésen kívánnak tárgyalni.

Körzeti megbízott rendőr szolgá-
lati lakás iránti kérelme
A fenti döntéssel megegyező határoza-
tot hoztak a képviselők ez esetben is.

A Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. dolgozóinak jutal-
mazása 
A Kft dolgozóinak jutalmazására 
valamivel több, mint 8 millió Ft 
keretösszeghez járult hozzá a tes-
tület, aminek a szétosztásáról a Kft 
Vezetője dönt.

Javaslat az önkormányzati tulaj-
donú társaságok ügyvezetői jutal-
mazására
A döntés szerint a két ügyvezető 
1-1 havi jutalomban részesül.

Az Önkormányzat és intézményei 
bérmaradvány felhasználásra 
többlet forrás biztosítása
A testület úgy döntött, hogy ju-
talmazási keretet biztosítanak az 
óvónőknek és a technikai dolgo-
zóknak, s a kereten belül az Óvoda 
Vezetője dönt annak szétosztásáról. 
Ezzel együtt a Művelődési Ház 
megtakarítási keretét szintén fel le-

het használni év végi jutalmazásra.
A polgármester jutalmára elhang-
zott az egyhavi és a háromhavi 
javaslat, melyek közül végül a 
többség a 3 havi jutalmat látta in-
dokoltnak, a polgármester rendkí-
vül aktív és eredményes munkáját 
elismerve. A polgármester jutalma-
zásának tárgyalása idejére Paulovics 
Géza elhagyta a termet.

Döntés Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzatának 2019. évi 
adókoncepciójáról 
A települési adók kivetésére állami 
szabályzók vonatkoznak s megha-
tározzák az egyes adónemek felső 
határát is, melyet Mogyoród nem 
ért el. Az építményadó tekinteté-
ben 2018-ban növekedett a befize-
tések összege, így az a javaslat, hogy 
nem kell az adómértéket emelni, 
mindössze az ellenőrzéseket kell 
szigorúan folytatni. Ugyan erre az 
eredményre jutottak a telekadó, 

valamint az iparűzési adó vonatko-
zásában is.

A településrendezési eszközök mó-
dosításával kapcsolatos döntések 
Az államigazgatási szervektől és 
néhány helyi lakostól érkezett 
vélemények figyelembevételével 
módosult a szabályozás. Felkérték 
a polgármestert a végső szakmai 
vélemény kialakításának kezdemé-
nyezésére az országos főépítésznél. 

Ebösszeírás
Az ebösszeírás időpontja november 5-től 
december 31-ig tart a döntés szerint.

A Sissy lakóparkban lévő magá-
nutak elnevezése 
 A képviselők megszavazták a kö-
vetkező közterületi neveket: Gras-
salkovich utca, Fensík utca, Sissi 
sétány, Sissi utca, Ferenc József 
utca, Ludovika utca, Völgy köz, 
Öregbükk utca.

Az Ady Endreutcat útburkolatá-
nak cseréje 
A képviselők megszavazták az Ady 
Endre utca felújítását, melynek 
bonyolítását a Településüzemeltető 
Kft-re bízták. A Kft köt szerződést 
a legjobb ajánlatott tett kivitelező 
céggel br. 5.410.200 Ft összegben.
 
Tájékoztatás a hulladékgazdálko-
dási feladatok ellátásával kapcso-
latosan kialakult helyzetről
Az irodavezető által készített tájé-
koztatást elfogadták.

Tájékoztatás az „Új Egészségház 
építésével kapcsolatban
A talajmechanikai gond miatt az 
alapozás később kezdődhetett meg. 
A vizsgálat eredménye szerint a laza 
rétegszerkezet miatt 68 cölöpöt 
kell besüllyeszteni a leendő épület 
stabilitása érdekében.

A Hangulat utca 0183/41 hrsz. 
alatti ingatlan villamosener-
gia-ellátása ügyében tulajdonosi 
hozzájárulás
A hozzájárulást a képviselő-testület 
megadta.

FELHÍVÁS
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata kétfordulós pályázatot hir-
det a Mogyoród, Ludovika utca 1577/108 hrsz-ú, 1577/109 hrsz-ú, 
és 1577/112 hrsz-ú, belterületi, építési telkeinek (Lke-3 építési öve-
zet, közművekkel ellátott) adás-vétel útján történő értékesítésére.
A pályázati kiírás teljes tartalma az Önkormányzat honlapján (https://
mogyorod.asp.lgov.hu/ingatlanhasznositas ) a  Település főmenü / Be-
fektetői információk /  Ingatlanhasznosítás menüpont alatt érhető el.
Az értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg tör-
vényi rendelkezések alapján.

FELHÍVÁS
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata kétfordulós pályázatot hir-
det a Mogyoród, Sprint utca 1555/21 hrsz-ú, 1555/22 hrsz-ú és a 
Mogyoród, Kótyisi út 1555/24 hrsz-ú, 1555/25 hrsz-ú belterületi, 
építési telkeinek (Lke-5 építési övezet, közművek az utcában nincse-
nek), valamint a Mogyoród, Kótyisi út 1555/26 hrsz-ú, belterületi, 
építési telkének (Lke-1 építési övezet, ivóvíz kivételével közművek az 
utcában nincsenek) adás-vétel útján történő értékesítésére.
A pályázati kiírás teljes tartalma az Önkormányzat honlapján (https://
mogyorod.asp.lgov.hu/ingatlanhasznositas ) a  Település főmenü / Be-
fektetői információk /  Ingatlanhasznosítás menüpont alatt érhető el.
Az értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg tör-
vényi rendelkezések alapján.
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tájékoztatás
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. 

deceMber 9-étől réSzben Változott A buSzMenetrend.
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www.volanbusz.hu

Budapest, Újpest–Városkapu XIII. ker.0,0
Budapest, Újpest–Központ1,2
Budapest, Árpád Kórház2,4
Budapest, Széchenyi tér3,7
Budapest, Juhos u.4,7
Budapest, Szántóföld u.5,9
    Budapest–bérlet szakaszhatár
Fót, AUCHAN elág. (Sikátorpuszta)8,0
Fót, FÓTLIGET9,5
Fót, Vízművek10,1
Fót, Munkácsy M. u.11,3
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április 6 – szeptember 29. között szabad– és munkaszüneti napokon

TÁJÉKOZTATÓ
igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 5/2018. (II.6.) önkormányzati rendeletével
2018. december 27-28. napjára igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel,
a Hivatal zárva tart. 

Halaszthatatlan ügyben (kizárólag haláleset) a 06/30-663-9803-as telefonszám hívható munka-
napokon 08 és 16 óra között. 

A szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:  
2018. december 19. (szerda):  13.00 -16.00 óráig

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 
2019.január 02. (szerda): 13.00 – 16.00 óráig

Minden kedves ügyfelünknek áldott, boldog karácsonyt kívánunk!
dr. Moldván Tünde jegyző
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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

A FŰtéSi időSzAk VeSzélyei
Október 15-ével megkezdődött a hivatalos fűtési szezon. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével 
nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. 
A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önma-
gában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karban-
tartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hi-
szen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az esz-
közöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és 
gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a 
megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazá-
nok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek 
hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma 
már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep 
biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mérté-
kig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve 
az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,

• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből 
eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet 
kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hirdetés
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FogyASztóbArát AdVent

November vége-december az ünnepi előkészület időszaka. Ma már alig van olyan város vagy település, ahol ne 
rendeznének kisebb-nagyobb ádventi vásárt. Ezekre a rendezvényekre az emberek többsége a karácsony előtti 
hetekben legalább egyszer ki is látogat. A legtöbb bevásárlóközpontban, üzletben már hetek óta az ünnepi 
hangulat lett úrrá. Az online webáruházak napról-napra újabb és újabb karácsonyi kampányt hirdetnek. Ah-
hoz, hogy az előkészület tényleg ünnepi és nem bosszankodással teli legyen, érdemes néhány fogyasztóvédelmi 
szabállyal tisztában lennünk. Számos probléma megelőzhető kellő felkészültséggel és tudatossággal. Ezt segítik 
az ünnepi időszakot megelőző és az ádventben is folytatódó fogyasztóvédelmi ellenőrzések is.
„Mindannyiunk közös célja, hogy minden érintett szereplő számára az előkészületi időszak jó hangulatú és komfor-
tos legyen. A kereskedők tisztában legyenek a rájuk vonatkozó előírásokkal, a vásárlók pedig minél kevesebb olyan 
termékkel és eladói magatartással kerüljenek szembe, ami káros, vagy sérti érdekeiket. Fogyasztóvédelmi Osztályunk 
szakemberi próbavásárlások soránvizsgálják a termékek minőségét, jogszabályi megfelelőségét, valamint a vállalko-
zások fogyasztókkal szembeni jogkövető eljárását. Célunk, hogy időben ki tudjuk szűrni a megtévesztésre alkalmas 
megoldásokat és a veszélyes termékeket”- fogalmazott dr. Tarnai Richárd, kormánymegbízott. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal vezetője hozzátette:  célunk a családok biztonságának és a fogyasztók vagyoni érdekének védelme.

Nem mind csoki, ami annak látszik
Kicsi vagy nagy. Plüss figurával vagy más édességgel 
egybecsomagolt, üreges vagy töltött.. Amilyen nagy 
a választék, olyan nagy lehet a különbség termék és 
termék között. Hatósági szempontból a Magyar Élel-
miszerkönyv előírása a mérvadó. Ez alapján csokoládé 
(vagyis étcsokoládé) a kakaótermékekből és cukrok-
ból készülő figura, míg a tejcsokoládé a fentieken túl 
tejet és tejterméket is tartalmazhat. Ezen felül előírás 
ezen kategóriák tekintetében, hogy kakaóvajon kívül 
nem tartalmazhatnak más egyéb növényi zsírt, csupán 
néhány - az Élelmiszerkönyvben nevesített - kivétel 
(például: pálmaolaj, mangó magzsír) engedélyezett. 
Fontos szabály továbbá, hogy ezen zsírok mennyisége 
is legfeljebb 5% lehet. Abban az esetben viszont, ha 
a termék a kakaóvajon kívül más növényi zsírokat is 
tartalmaz, a „csokoládé”, illetve „tejcsokoládé” meg-
nevezések mellett, kötelező feltüntetni a „kakaóvajhoz 
adott növényi zsírokat tartalmaz” jelölést, méghozzá 
jól látható helyen.
Fényes karácsony
Az ünnepi dekoráció fontos eleme a különböző színű, 
hosszúságú és mintázatú fényfüzér. Az égősorok on-
line áruházakban, üzletekben és piaci árusoknál is 
beszerezhetők. Minőségük és a vásárlói jogok érvé-
nyesíthetősége azonban nem mindenhol egyforma, 
eredetük pedig sokszor kérdéses. Érdemes kellő kö-
rültekintésseleljárni a vásárláskor, mert a rosszul meg-
választott termék súlyos áramütést okozhat, valamint 
tűzveszélyes is lehet. 
Hatósági tapasztalat alapján a leggyakoribb probléma 
a fényfüzérek tekintetében, hogy:
- túl keskeny a vezeték keresztmetszete, amely foko-
zott tűzveszélyt jelent,
- nem megfelelő a termék szigetelése, vagy csatlakozó-
dugója (aránytalanul kicsi),
- némely izzó nem működik a füzéren. Ilyen állapotban 
nem szabad üzemeltetni a dekorációt, mert a működő 
izzók túlhevülhetnek, növelve a termék tűzveszélyességét.

Vásárláskor érdemes meggyőződni arról, hogy a fény-
füzéren látható-e a CE jelölés, valamint megtalálha-
tók-e rajta a gyártói-forgalmazói adatok és csatoltak-e 
hozzá magyar nyelvű használati leírást. Ha ezek hi-
ányoznak, élhetünk a gyanúval, hogy a termék nem 
felel meg a hazai minőségi és biztonsági előírásoknak- 
fogalmazott a Pest Megyei Kormányhivatalkiemelt 
fogyasztóvédelmi szakügyintézője. A szakember hoz-
zátette: fényfüzért lehetőség szerint szaküzletben vá-
sároljunk.Általánosságban elmondható, hogy minden 
termékre – így a fényfüzérre is - 2 éves szavatossági idő 
érvényes.Ha piacon vagy utcai árusoktól vásárolunk, 
nézzük meg, hogy a számlán, nyugtán szerepel-e a vál-
lalkozás neve, székhelye, hiszen probléma esetén joga-
ink érvényesítése akadályba ütközhet, ha nem tudjuk, 
hogy hol reklamálhatunk.
Nincsen szilveszter virsli nélkül
Igaz, hogy még messze van az év utolsó napja, de a meg-
előzést és a felkészülést sosem lehet elég korán kezdeni. 
A PMKH fogyasztóvédelmi egységei megkezdték a szil-
veszteri menük egyik közkedvelt ételének, a virslinek is 
az ellenőrzést. Azt vizsgálja hatóság, hogy a terméke-
kenszereplő megnevezés összhangban van-e a Magyar 
Élelmiszerkönyv rendelkezéseivel. Ahúskészítmény 
megnevezés ugyanis csak bizonyos összetevőarány 
esetében használható. Virslik esetében a fehérje-, víz-, 
zsír- és sótartalom a meghatározó. Visszatérő problé-
ma, hogy a tesztelt termékek fehérjetartalma nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak, nem éri el a rendelkezés 
minimumértékeit sem. Gyakran tapasztalt eltérés ezen 
felül, hogy míg túl magas a virslik víztartalma, addig a 
tápértéke alacsony, továbbá a termék sótartalma nem 
felel meg a címkén feltüntetettnek.
Ha az ellenőrzések során szabálytalanságot tapasztal-
nak, a hatóság azonnal megteszi a szükséges lépéseket a 
nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására.

Pest Megyei Kormányhivatal

nők éS lányok ezreinek FigyelMét híVták Fel A Mellrák 
VeSzélyeire

Eredményesen zárult a Mellünk Egészségéért Védőnői Program

A védőnők ereje a tudásukban és a kapcsolatrendszerükben rejlik. Az idén máso-
dik alkalommal elindított Mellünk Egészségéért Védőnői Program továbbképzés 
sorozatán több mint ötszázan vettek részt, akik nők és fiatal lányok ezreinek fi-
gyelmét hívták fel a mellrák veszélyeire és a rendszeres önvizsgálat fontosságára.

Sokat hallunk róla, de mégsem vesszük kellően komolyan a mellrákot, a betegséget, 
amely Magyarországon évente 7500-8000 nőt érint. A betegség túlélési esélyeit jelen-
tősen növeli az időben történő felismerés, ehhez azonban rendszeres önvizsgálat, a szű-
rővizsgálatokon való részvétel és a kór ismerete szükséges. Annak érdekében, hogy minél kevesebb nő életét vegye 
el az emlőrák és a hozzá kapcsolódó szövődmények, a Mellrák Gyógyításáért Alapítvány az AVON támogatásával 
idén második alkalommal indította el a Mellünk Egészségéért Védőnői Program elnevezésű továbbképzés soroza-
tot, amelyen ebben az évben több 500 védőnő, háziorvosi asszisztens és egészségügyi szakdolgozó vett részt.
„Idén megújult előadásokkal és kibővült résztvevői körrel indítottuk el a Mellünk Egészségéért Védőnői Program to-
vábbképzéseit. Első alkalommal a SOTE Egészségügyi Karának védőnő hallgatói vehettek részt a programon, ezt kö-
vetően a védőnők és háziorvosi asszisztensek számára három alkalommal tartottunk akkreditált képzést. Továbbkép-
zésünk egyik újítása volt, hogy a záróeseményen az előadások mellett egy workshopot is tartottunk, ahol a résztvevők 
mutathattak be olyan eseteket, amelyekkel a munkájuk során találkoztak. A workshopon részt vett a Mellrák Elleni 
Küzdelem Hétköznapi Hősei pályázat egyik nyertese is, aki saját tapasztalatait osztotta meg a betegségről, valamint 
a mellrák elleni küzdelemhez kapcsolódó önkéntes tevékenységéről. Az idei pozitív visszajelzések után bízunk abban, 
hogy jövőre folytatni tudjuk a Mellünk Egészségéért Védőnői Programot”- nyilatkozta Dr. Drajkó Veronika az Em-
lőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke. 
„Hatalmas öröm számunkra, hogy második alkalommal is ilyen népszerű volt a programunk. A védőnők és az 
orvosi asszisztensek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészségügyi rendszerben. Mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint az, hogy az idei továbbképzés résztvevői a 
képzést követően renegeteg nő és lány figyelmét hívták 
fel a mellrák veszélyeire és az önvizsgálat fontosságára. 
Hiszünk abban, hogy ha sokat beszélünk erről a beteg-
ségről, akkor azzal hozzájárulunk ahhoz, hogy csökken-
jen az emlőrák áldozatainak a száma. Büszkeséggel tölt 
el minket, hogy egy ilyen szakmailag és szervezettségét 
tekintve is profi kezdeményezést támogathatunk, ami 
a nők jóllétéért és egészségéért dolgozik” – nyilatkozta 
Végh-Kósa Anita, az AVON Magyarország szóvivője.

A Mellünk Egészségéért Védőnői Programról további 
információ a www.mellunkegeszsegeert.hu/ honlapon 
található.

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 

 

Hirdetés

Hirdetés
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Elkészültek a mászófalak
Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítünk benneteket, hogy a tava-
szi Western Farsangi Bál bevételét a Mogyo-
ród Gesztenyés Óvodáért Alapítvány kurató-
riuma kiegészítette, így a Pillangós Óvodában 
az elmúlt hetekben, a Gesztenyés Óvodában 
pedig december elején elkészül a MÁSZÓ-
FAL, 1.200.000 forint összértékben. Ez a 
fejlesztő eszköz számos készséget,képességét 
fejleszt gyermekeinknél, például segíti:

• a térbeli tájékozódást, • a figyelem összpontosítását,
• a túlmozgásos gyerekek mozgásfejlődését, • karizom 
erejét növeli, • fejleszti az egyensúlyt, • önbizalmat ad,
• türelemre nevel.
A fal tisztaságának megőrzése érdekében, kérjük a szü-
lőket, sáros cipőben ne engedjék gyermeküket a falra! 
Dráb Orsolya, a Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány elnöke
Márton napi lámpás felvonulás
A Mogyoródi Pillangós Óvodában és a Gesztenyés Tagó-
vodában régi hagyomány megemlékezni Szent Márton 
napjáról. Az adott héten megvalósuló óvodai tevékeny-
ségek valamilyen módon kapcsolódnak a legendához, il-
letve a ludakhoz. Az idén sem volt ez másként. A legtöbb 
csoport morzsolt kukoricát, tanult libás körjátékokat és 
dalokat, megismerték Szent Márton történetét. Többük 
elsétált élő libát nézni, megismerkedni az élőhelyével, táp-
lálkozásával, esetleg a hangjával is. Fújtak tollat, építettek 
kukoricacsutkából tornyot, táncoltak népzenére, sütöttek 
lúd alakú aprósüteményt, készítettek lámpást. A tél kez-
detén valódi felpezsdülést jelent ez a hét. 
Ebben az évben napsütötte időben készültünk Márton 
napjára. A Nyuszi csoportos pedagógusok (Eszenyiné Koi 
Brigitta és Mészáros Zsuzsanna) pedig valami újat eszel-
tek ki a kicsinyek és szüleik számára: Rendezzünk lámpás 
felvonulást! Az elhatározást tett követte. Mindenki - veze-
tőként én is- az ötlet mellé állt, bővítve és kiteljesítve a nap 
programjait. Kiplakátoztuk a rendezvényt: Márton napi 
sokadalom-ként. A Pillangós Óvodából a Nyuszi csopor-
tosok (legnagyobbak) műsort készítettek ludas játékok-
ból, meghívtuk Tóth Editet egy esti táncház vezetésére, a 
Gesztenyés Tagóvodában dolgozó felnőttek világító hun-
garocell libákat készítettek és helyeztek el óvodájuk udva-
rára. A vendéglátáshoz libazsíros kenyérrel, lilahagymával, 
libatepertővel (Papp Péter udvaros bácsi maga sütötte ki!) 
és meleg teával készültünk, melyet közösen készítettek a 
konyhás és dajka nénik. Péter bácsi liba ketrecet gyártott, 
melyben 3 kölcsön kapott liba várta a látogató gyerekeket 
a Gesztenyés tagóvoda udvarán, ahol Mártonunk (Kama-
rásné Rácz Kati néni) is elbújt. 
A rendezvényre érkező gyerekeket népi játszóház fogadta 17 
óra körül a Pillangós Óvoda aulájában: kukoricamorzsolás 
fa teknőbe, libatoll fújás és tapintás, csutka építő, de lehetett 
libát színezni is előre nyomtatott lapon. A részvétel feltétele: 

a saját készítésű világító lámpás hozatala volt. A gyülekező 
után a Pillangós Óvodába érkezők megtekintették a gyere-
kek által előadott műsort, majd felöltözve és lámpásokkal 
felszerelkezve útnak eredtünk a sötétben. A világító fények 
a jócselekedeteinket szimbolizálták. Már a jelentkezések 
előrejelzései alapján is tudtuk, hogy nagy lesz az érdeklődés 
a családok részéről, ezért útzárat kértünk a rendőrségtől. 
Csányi József, Mogyoród körzeti megbízottja szívesen állt 
a rendelkezésünkre. A Polgárőrséget bevonva biztosította a 
balesetmentes lejutásunkat gyalog a Gesztenyés Tagóvoda 
udvarára. A közel 250 fős csoport fegyelmezetten, jó han-
gulatban, énekelve érkezett meg a Gesztenyés Tagóvodába.
Szikszai Éva tagóvoda-vezető népviseletben, egy nagy 
kosár pattogatott kukoricával fogadta a felvonulókat. Az 
udvaron hangos libagágogás segített Márton keresésében, 
majd az elkészített finomságok enyhítették a séta fáradal-
mait. A liba-simogató felfedezése és kipróbálása után azo-
nos módon jutottunk vissza a Pillangós Óvodába, ahol 
Tóth Edit várta táncházzal a kitartó érdeklődőket. A sétát 
követően, a sötét és az esti időpont ellenére szép számban 
ropták a táncot minden korosztályból az udvaron, a lám-
pások fényében. Este nyolc órára már mindenki elfáradt, 
de a tartalmas nap mindenki számára emlékezetes marad.
Ezúton is köszönetet mondok minden – név szerint 
nem említett kollégáimnak is - a rendezvény megszer-
vezésében és kivitelezésében nyújtott segítségéért.

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

Márton legendája
Valamikor réges-régen élt a ma Szombathelynek nevezett 
településen egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton 
édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő 
is  jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, 
lóháton ülve harcolt a csatákban. Bátorsága mellett jószívű 
is volt. Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén 
egyszer csak megláttak egy koldust. Hideg volt, de a sze-
gény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, s 
megszólította Mártont: - Segíts rajtam, megvesz az Isten 
hidege! Mártonnál saját ruháján kívül nem volt nála sem-
mi más. Hirtelen levette a köntösét, kardjával kettévágta 
és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Később, ami-
kor Márton lefeküdt aludni, különös álmot látott: Jézust 
látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a 
koldusnak. Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és 
pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos 
volt és mindenkinek segített. Hamarosan meg akarták vá-
lasztani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki 
díszes palotában lakik és szolgák veszik körül, ő ezután is 
egyszerű életet akart élni. Amikor érte jöttek, hogy püspök-
ké szenteljék, elbújt a libák közé, az ólban. A libák azon-
ban hangosan gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét, 
s mégiscsak püspök lett belőle, ám ezután is ugyanolyan 
jóságos és szerény maradt, mint előtte. 

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

   2018. december 18. 
               kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

FÁJ A FEJEM

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén
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MEGHÍVÓ A Juhász Jácint Mûvelõdési Ház
        szeretettel meghívja Önt

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
 ünnepi zenés-verses délutánra

2019. január 20-án 
   vasárnap 15.00 órára

                       

                        Juhász Jácint 
                 Jászai Mari-díjas színmûvész

             

Megemlékezés 

halálának 20. évfordulója alkalmából

MAGYARNAK LENNI
címmel

közremûködõk

Udvarhelyi Boglárka énekmûvész

Kautzky Armand Jászai Mari- díjas színmûvész

a Szent László Általános Iskola tornatermébe

Díszvendégeink:

Juhász Csaba, Juhász Attila és Juhász Jázmin

             
    JÓZSEF ATTILA 
         SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ-BÉRLET 
    KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA

 
Gerhart Hauptmann:

 január 26. szombat
       buszindulás:17.45

a megszokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

Naplemente elõtt

2019.

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

TóTh Tímea manikűr, műköröm
30 616 8851

szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket!

06 30 411 4856

Forrás Üzletház

 
 

új év, új élet…új év, új élet…új év, új élet…   
   

Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások 
a a a MogyoródiMogyoródiMogyoródi   FaluházbanFaluházbanFaluházban   

2019. január 9. szerda 17—19 óra között 
 

barátság karkötő készítése 
egyszerű kumihimo technikával  

2019. január 16. szerda 17—19 óra között 
 

kavicskép készítése 
fa alapra, natúr kavicsokkal 

2019. január 23. szerda 17—19 óra között 
 

gyöngyállatkák készítése 
lapos gyöngyfűzés műanyag gyöngyökből 

2019. január 30. szerda 17—19 óra között 
 

állatok farsangja 
állatfigurás mézeskalácsokra írókázás 

A Poldy Műhely 2019. januárjában 
a következő programokkal várja az alkotni vágyókat: 

Részvételi díj az alkotóknak: Részvételi díj az alkotóknak: Részvételi díj az alkotóknak: 500 Ft / fő / alkalom500 Ft / fő / alkalom500 Ft / fő / alkalom, , , mely a helyszínen fizetendőmely a helyszínen fizetendőmely a helyszínen fizetendő   
   

Előzetesen is lehet regisztrálni, illetveElőzetesen is lehet regisztrálni, illetveElőzetesen is lehet regisztrálni, illetve   
további tájékoztatás kérhető az alábbi számokon:további tájékoztatás kérhető az alábbi számokon:további tájékoztatás kérhető az alábbi számokon:   

+36 30 914 0775 
Juhász Éva Leopoldina 

 Poldy Műhely 

+36 70 458 1762 
+36 70 709 3880 

Mogyoród Turisztikai Kft. 

kötény vagy 
„játszós” ruha 

ajánlott 
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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

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

§
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!

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

GyÁSZKÖSZÖNET

Hálás szívvel köszönöm 
mindazoknak, akik osztoztak 

szeretett férjem elvesztése miatti 
gyászomban; imával, jó szóval, 

vagy bármilyen segítséggel 
támogattak.
Köszönettel: 

Tóth Mihályné (Eta néni) és 
családja

honiSMereti kiránduláS október 21-én, egy SzentjAkAb pArki 
lAkoS SzeMéVel

A Juhász Jácint Művelődési Ház programjai között láttuk ez év elején a mogyoródi újságban, a Szenior Öröm-
tánc program lehetőséget, melybe így rögtön bekapcsolódhattunk. Mindketten, férjemmel együtt élvezzük 
Radvánszki Edit oktatóval a „tánc a felejtés ellen” szlogennel hirdetett alkalmakat. 
A Velencei tánctáborhoz is azonnal csatlakoztunk, ahol ízelítőt kaphattunk a honismereti programokról, mivel 
a Kápolnásnyéki Halászkastélyban a győri Dzsem együttes és Grászli Bernadett művészettörténész előadását 
hallhattuk. Az Idősek Világnapján a kedves köszöntő program mellett, együtt táncoltunk a mogyoródi iskolá-
ban a résztvevőkkel. Beléptünk a Színházbarát Kör tagjai közé is és megvettük a József Attila Színház premier 
bérletét. Nagyon kedvező számunkra a külön busszal történő eljutás a színházba. „A pápanő”-című előadás 
szeptember hónapban nagyon különleges és érdekes volt.
A számunkra első mogyoródi honismereti kiránduláson Herman Katica kedvesen bemutatott bennünket a csapat-
nak. A program Zebegényben a Havas Boldogasszony templom megtekintését követően a Szőnyi múzeummal foly-
tatódott. Felejthetetlen volt a festőművészről szóló filmvetítés és a tárlatvezetés. Ezután megtekintettük a Trianon 
emlékművet. Márianosztrán egyháztörténeti ismereteinket bővíthettük Szent Hedvig lengyel királynő, Remete Szent 
Pál és Kapisztrán Szent János oltárával. Verőcén sétáltunk a városközpontban. Megálltunk a palmettás szökőkútnál, 
Géza fejedelem lovas szobra mellett, a Duna partról csodálatos kilátás nyílt a Visegrádi várra. Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, főleg a buszozás alatt esett csak. A kirándulás nagyon jól sikerült. Köszönjük a szervezőknek.
Örömünkre szolgál, hogy mi, a Szentjakab Parkfalu lakosai is bekapcsolódhatunk és részt vehetünk a Juhász Já-
cint Művelődési Ház által rendezett igényes kulturális programokon. Ezáltal aktív részesei lehetünk Mogyoród 
színes kulturális életének, mely rendezvényeken mindenki szeretettel fogad bennünket.

Makkay-Hallóssy Márta / Szentjakab Parkfalu 

Autósok figyelem! Itt a tél, és előttünk az ünnepek!

Legyünk óvatosak a téli útviszonyok között. Jelenleg a bevásárlások miatt használjuk a gépkocsinkat többet, emiatt 
sok a torlódás, nehéz a parkolás, romlanak a látási és láthatási feltételek. Karácsony táján megindul a népvándorlás 
a távolabbi rokonok meglátogatására, oda, majd vissza. Ezt követi majd a szilveszteri, újévi ünnepkör, amikor a 
síelést választók is hosszabb útra kelnek. Figyeljünk egymásra, legyünk óvatosak, készítsük fel a gépkocsinkat a téli 
körülményekre. Figyeljünk az akkumulátorra, az ablakok folyamatos tisztántartására, a téli gumik használatára, 
szélsőséges esetekben a hóláncra is szükségünk lehet. Ne felejtkezzünk el az autópálya díjfizetésről, ügyeljünk a kötele-
ző felelősség biztosítás rendezettségére, és az időjárásnak megfelelő öltözetre. A dugókban, útlezárások esetén legyünk 
türelmesek és udvariasak! Jó utat és örömteli utazást ,valamint épségben történt hazatérést kívánunk mindenkinek!

WK

elektroMoS Vezeték AlAtti VédőSáV tiSztítáS

A Gts Investment Kft. 
(1174 Bp. Orgoványi u. 
4.) tájékoztatása szerint, 
a hétvégén az - az ELMŰ 
megbízásából - a kis és 
középfeszültségű villamos 
hálózatok nyomvonalá-
ban növő vegetációt ritkí-
tani, gyéríteni fogják.  Az 
érintett szakaszt (Berekte-
tő út, Erdősor út és kör-
nyéke) a cég által küldött 
mellékelt kép ábrázolja.
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rendőrségi hírek
rendőrSégi FelhíVáSok

Az adventi, karácsonyi időszak veszélyei

Közelednek az ünnepek, az év végére azonban fárad-
tabbak és figyelmetlenebbek vagyunk. Pedig ebben az 
időszakban fokozottan ki vagyunk téve annak, hogy 
sérelmünkre bűncselekményt kövessenek el. Az év végi 
ünnepek közeledtével különösen jellemzőek a lopások és 
gépjárműfeltörések. Annak érdekében, hogy az ünnepek 
valóban kellemesen és bosszúságmentesen teljenek. 
Íme néhány jó tanács:
• Pénztárcáját, bankkártyáját tegye biztonságos helyre, 
például ruházata belső zsebébe, vagy kézitáskája belső 
részébe (nem biztonságos hely a farzseb, a külső ka-
bátzsebek és a hátizsákok.
• Ha teheti, ne tartson magánál sok készpénzt, illetve 
azt több helyen tárolja, ahol lehet, inkább bankkár-
tyával fizessen! 
• Használjon olyan, a kiskereskedelmi forgalomban 
kapható pénztárcát, amely egy kis lánccal az övhöz 
vagy a táskához rögzíthető!
• A bankkártyáját, és annak PIN-kódját soha ne tartsa 
egy helyen. Pénzfelvétel esetén idegen személy ne lássa 
a beütött kódot, illetve azt, hogy mennyi pénzt vett fel,
• továbbá a bizonylatot se hagyja a helyszínen!
• Mobiltelefonját lehetőleg ne látható helyen viselje!
• Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyel-
jenek értékeire, és a már megvásárolt ajándékokat 
soha ne hagyják felügyelet nélkül!

• Gépjárművét lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja!
• Semmilyen értéktárgyat, okmányt, csomagot ne 
hagyjon a gépjárműben látható helyen!
• A gépjárműtől való távozás előtt győződjön meg az 
ajtók, valamint az ablakok zárt állapotáról, a riasztó 
bekapcsolásáról, a mechanikus biztonságtechnikai 
eszközök felhelyezéséről!
• Használja a csomagmegőrzőket, a vásárolt árukat 
csakis egyszerre, a vásárlás befejezését követően helyez-
ze el a gépjármű csomagtartójában. A bepakolásnál ne 
tévessze szem elől értékeit, azokra akkor is figyeljen, 
ha éppen a csomagtartóba pakol, mert az elkövetők 
kihasználhatják ezt az időtartamot.
• A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, 
hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható 
helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban 
megvásárolt ajándék! 
• A parkolóban mielőtt magára hagynák a gépkocsit, 
ne pakoljanak a csomagtartójába, mivel ezt a tolvajok 
kifigyelhetik. Érdemes már elindulás előtt a csomag-
tartóba rakni azokat a dolgokat, amire a következő 
megállónknál már nem lesz szükségünk!

Áldott Békés Karácsonyt és Örömökben Gazdag Új Esz-
tendőt kíván a Gödöllő Rendőrkapitányság összes mun-
katársa Önnek és Kedves Családjának

„UNOKÁZÓS CSALÁS” áldozatai Gödöllőn is…

Tisztelt Polgárok!
Településünk idősebb lakosaitól többször próbáltak ve-
zetékes telefonon pénzt kicsalni a közelmúltban. Az ese-
tek száma ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt hetekben, 
még úgy is, hogy az ehhez hasonló bűncselekményeket 
nem mindig jelentik be a károsultak. Ezért a Gödöllői 
Rendőrkapitányság fokozott figyelmet kér Önöktől.
Mit tegyen, ha valaki azzal hívja fel, hogy az Ön egyik 
családtagja veszélyben van, és sürgősen készpénzre van 
szüksége?
• 1., Az „unokázós csalások” egyik fő ismérve, hogy a 
bűnözők mindaddig vonalban akarnak maradni, amíg 
társuk fölkeresi Önt a lakcímén. Ezért minél előbb 

szakítsa meg a beszélgetést!
• 2. Hívja fel a beszélgetésben említett családtagját, és 
érdeklődjön hogyléte felől személyesen.
• 3. Tárcsázza a rendőrséget a 112-es számon, és kérjen 
segítséget!
• 4. Csak akkor árulja el a címét, és vállalja a személyes 
találkozót a telefonálókkal, ha a rendőrök már kiér-
keztek az Ön címre.
• 5. A legfontosabb, hogy soha ne adjon át pénzt 
olyannak, akit nem ismer!
Köszönjük, hogy vigyáz magára, és éberen figyel 
ismerősei biztonságára is.

legyél rendőr!
VálASzd A rendéSzeti iSkolát, VálASSz hiVAtáSt!

UGYE TE IS ALKALMAS VAGY RÁ?
A felvételi orvosi, pszichológiai, fizikai erőnléti, vala-
mint műveltségi alkalmassági tesztből és feladatokból 
áll. Ha sikerrel teljesítesz, elegendő pontszámot érsz 
el, és az életviteled is kifogástalan, felvételt nyersz az 
általad választott rendészeti szakgimnáziumba.

A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
• magyar állampolgárság,
• a jelentkezés évében betöltött 18. életév,
• cselekvőképesség,
• állandó bejelentett belföldi lakóhely,
• büntetlen előélet és kifogástalan életvitel,

• közép- vagy emeltszintű érettségi,
• egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság.

AMIT KÍNÁLUNK
• rendőri hivatás,
• új, belátható életpálya, tervezhető előmenetellel,
• változatos szakterületek és kihívások,
• szakmai gyakorlati hely biztosítása,
• B kategóriás vezetői engedély térítésmentes megszerzése,
• állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez 
anyagi hozzájárulás,
• szakirányú továbbtanulás támogatása tanulmányi 
szerződéssel,
• motiváló ösztöndíjrendszer, tanulói juttatások és 
szociális támogatások: kollégiumi elhelyezés, napi há-
romszori étkezés kedvezményes biztosítása. 
• színvonalas egészségügyi ellátás

HOL SZERETNÉL TANULNI?
ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3., 2090 ^ 1281 Buda-
pest, Pf. 209.
 +36-1/391-3545 @ felveteli@arszg.hu, www.arszg.hu

KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
Körmend, Alkotmány utca 5-7., 9900 9901 Kör-
mend, Pf. 98.
+36-94/592-650, tano@krszg.police.hu, www.ren-
deszkepzo-kormend.hu

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
Miskolc, Szentpéteri kapu 78., 3526 8S 3501 Mis-
kolc, Pf. 82.
+36-46/412-060, mrszg@mrszg.hu, www.mrszg.hu

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
Szeged, Bajai út 14., 6701 Szeged, Pf. 495, +36-
62/559-577, iskola@szrszg.hu, www.szrszg.hu

KÉSZÜLJ FEL A SZOLGÁLATODRA!
A szakgimnáziumi képzés nappali iskola rendszerű, 
két év időtartamú, és magába foglalja a rendőrségnél 
töltött gyakorlatot is. Ha a képzést eredményesen be-
fejezed, a rendőrség állományába kerülsz, és megnyílik 
előtted a szolgálati életpálya. 
Később lehetsz gépkocsis járőr,kerékpáros, motoros, 
kutyás, lovas, vízirendőr is.Hivatásos rendőrként szá-
modra is biztosított lesz a belátható, tervszerű előme-
netel, az anyagi megbecsülés. Pályád során végezz el 
szaktanfolyamokat, így akár bűnügyi nyomozó vagy 
helyszínelő is lehetsz
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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.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com, Ügy-

vezető: 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: 28/545-515, 93/500-500
magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
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

kÖSzÖnet A Sportbál táMogAtáSáért

Szeretnénk megköszönni minden kedves 
vendégünknek a részvételt a Mogyoródi KSK 
Kézilabda szakosztálya által szervezet bálon. 
Vendégeink szórakoztatása jól sikerült. Min-
denki jó hangulatban, kellemes élményekkel 
tért haza. 
Ezúton köszönjük a támogatóinknak a fel-
ajánlásokat, a segítséget:
3 Koma Pálinkafőzde
Albert László földszobrász
Babják Gábor 
Bereczki Rita 
Bereczkiné Sleisz Rita 
Busai Zsolt
Coop Mázsa tér
Coop Újfalu
Cserhalmi Rita
Dráb György
DVD Téka / Márti Téka
Fénymánia Lámpaüzlet / Watt-art Kft
Ford Solymár
Gerti Virágbolt
Hantos hidegkonyha
Herendi Porcelán Manufaktúra
Hutter Cecília
Hutter József
Hutter Magdolna
Juhász Béláné
Kamarás Dénes
Kovács György (Pogi vegyes bolt)
Kovács Pékség (Dunakeszi)
Kovács Zoltán (Rogewr Fruit)
Községünkért Mogyoródért Alapítvány
Mogyoródi KSK Női felnőtt csapat
Orosz Nóra
Paulovics Géza Polgármester Úr
Pest Megyei Kézilabda Szövetség
Sebi Művek 
Takács Renáta 
Tündérem Világa
Valasek Ranch
Varga Szandy fodrász
Vitália Biokuckó  
Külön köszönetet mond a Kézilabda Szak-
osztályunk a 2018 évi támogatóinknak, és 
ezúton kívánunk nekik nagyon kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és eredményekben gaz-
dag Boldog Újévet:
- Alu-Redőny Kft
- Arts & Crafts Exhibition Kft.
- Bestpaper Kft
- Kurfis Tüzép
- Max-Design Exhibition Kft.
- Palota Környezetvédelmi Kft
Akit esetleg véletlenül nem említettünk meg, 
attól elnézést kérünk. Mindenkinek nagyon 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kíván a Kézilabda Szakosztály.

Németh Sándor Szakosztály vezető

A Mogyoród KSK kézilabda csapatai az alábbi eredményeket érték el 
novembertől lapzártáig

Férfi felnőtt (Pest megye A csoport)
2018. november 11. vasárnap
Mogyoródi KSK - Hurrikán KE Tápiószele 24-24 (12-9)
2018. november 18. vasárnap
Mogyoródi KSK - Diósdi DSE 36-13 (19-6)
2018. november 25. vasárnap
Erdőkertesi SE - Mogyoródi KSK 22-39 (8-21)
2018. december 2. vasárnap
Mogyoródi KSK - Dunavarsányi TE 21-15 (13-9)
Fiú Serdülő (III. osztály- Közép)
2018. november 9. péntek
Mogyoródi KSK - Szent István SE 22-25 (13-12)
2018. november 17. szombat
Vecsési SE- Mogyoródi KSK 28-25 (10-9)
2018. november 23. péntek
Mogyoródi KSK - Treff 07 SE 30-33 (13-13)
2018. december 1. szombat
Főnix ISE- Mogyoródi KSK 32-19 (16-9)
Női felnőtt (Pest megye B csoport)
2018. november 11. vasárnap
Jászárokszállás VSE- Mogyoródi KSK 26-33 (13-19)
2018. november 18. vasárnap
Mogyoródi KSK - Kóka KSK 25-25 (13-13)
2018. november 25. vasárnap
IN-ÖR KC. II.- Mogyoródi KSK 29-29 (15-16)
2018. december 1. szombat
Floor Trend Hatvani KSZSE - Mogyoródi KSK 30-16 (19-10)
Női ifjúsági (III. osztály- Közép)
2018. november 11. vasárnap
Mogyoródi KSK - Csömör KSK 45-28 (19-11)
2018. november 16. péntek
Mogyoródi KSK - Kézilabda Sportakadémia Bp. 17-22 (8-12)
2018. november 18. vasárnap
GVM Europe-Vác II.- Mogyoródi KSK 31-34 (17-18)
2018. november 23. péntek
Mogyoródi KSK - Kóka KSK 40-33 (18-19)
2018. december 2. vasárnap
Martonvásári KSE - Mogyoródi KSK 20-43 (9-21)
2018. december 6. csütörtök
Mogyoródi KSK - Hatvani KSZSE 39-19 (15-13)

A 8. Cserháti József emlékverseny (Héreg 2018 10. 27-28.)
Az idén is megrendezték az elhunyt, 2000. év rádiós-tájfutó világbajnok, Cserháti József 
emlékverseny. A verseny Héregen és környékén elterülő nagyon szép hegyes völgyes tájon 
került megrendezésre. A versenyszámok RH-n (rövid hullámon) és URH-n (ultra rövid 
hullámon) a nemzetközi szabályzatnak megfelelő kategóriákban kerültek kiírásra, 14 és 
70 év közötti korosztályok számára. A versenyen 7 rádióklub vett részt, 24 fő részvéte-
lével. Az időjárás az évszaknak megfelelően hűvös és esős volt, de ez nem vette el a ver-
senyzők kedvét, a legjobb tudásuk szerint álltak helyt a versenyen. A legnagyobb összetett 
teljesítményért járó Cserháti József vándorkupát az idén nem nyerte el senki, mert nem 
volt senkinek olyan összetett eredménye, amiért ezt megkaphatta volna. A résztvevők az 
érmeken és emléklapokon kívül, egy „VIII. Cserháti József emlékverseny” feliratú pó-
lót, továbbá egy törülközőt kaptak. A szervező Tóth Csaba (Intercisa Rádió Klub) volt. 
Regály Gyula az FMV RK részéről a helyszínen megköszönte a versenyzők részvételét. A 
család részéről Cserháti Gyula járult hozzá a verseny lebonyolításához. Ezúttal köszönjük 
a FMV Rádió Klub, a Mogyoród KSK és Cserháti Edit (Dimi Butik) támogatását.

Cserháti Józsefné




