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KönyvbemutatóK

Február 22-én csurig megtelt a Don Bosco Nővérek Oratóriuma, mely 
ekkor egy különleges eseménynek adott otthont. Egyszerre két, frissen 
megjelent mogyoródi kiadvány bemutatójára gyűltek az emberek. 

Marosán László igazgató úr személyesen is bemutatta és köszöntötte Ka-
pitány Attila alpolgármestert, Kisfaludi Arankát, a Pest Megyei Értéktár 
Bizottság elnökét, Herman Katalint, a Mogyoródi Értéktár Bizottság elnö-
két, Tóthné Nagy Mária és Ribai Zoltán önkormányzati képviselőket, az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjait, Benedek Károlyt, a verses-
kötet szerzőjét és kedves édesanyját, a Szent Mihály Kórus tagjait és Jakab 
László kántor-karnagyot, a községi intézmények vezetőit, képviselőit, az 
Egyházi Óvoda munkatársait, Varga Györgyné óvodavezetőt, Beatrice nő-
vért, és a többi nővéreket, valamint minden kedves vendéget. Érdekeség, 
hogy a mogyoródiakon kívül fóti és kerepesi érdeklődők is eljöttek, az 
ottani értéktár bizottságok képviseletében.
Igazgató úr után Herman Katica a helyi Értéktár Bizottság elnöke mutatta 
be ízléses és tartalmas, 350 példányban megjelent új kiadványukat, ami a 
Mogyoród Értékei Épített Örökségünk címet viseli. A füzet történelmi 
adatok és fényképek segítségével mutatja be 15 kiemelten értékes építmé-
nyünket. A Mogyoródi Értéktár Bizottság értékmentő munkájáról Kisfa-
ludi Aranka nyilatkozott elismerően, s kitért arra, milyen fontos a nemzet 
és egy település életében a múlt örökségének védelme és megbecsülése. 
Elmondta, hogy ilyen munkát csak lélekkel és szívvel lehet jól végezni. Ez 
tapasztalható a látottak alapján Mogyoródon, s ezt tapasztalja Pest Megye 
187 településén is. Beszédét Bíró László következő gondolatával zárta: „A 
múlt erős gyökér, jelen, s jövő belőle él!”
Herman Katalin a kiadványok egy-egy példányát adta át annak elkészíté-
sében jelentős szerepet vállalt személyeknek. Az Önkormányzatnak szánt 
tiszteletpéldányt Kapitány Attila vette át, aki szintén örömét fejezte ki a ki-
advány megjelenésével kapcsolatban, kifejtette annak jelentőségét és megkö-
szönte a bizottság eddigi munkáját.

A másik kiadvány 
Benedek Károly 
verseskötete, mely a 
Csöndben kiáltok 
címet viseli. Marosán 
László értékelte a 
kiadványt és a szerző 
verseit, amelyet 
mindenkinek szívből 
ajánlott, s amelyekből 
kiérezhető az örök 
szépségre törekvés. 
Benedek Károly 
részletesen beszélt 
magáról és verseiről, s 
megköszönte azt a sok bíztatást és segítséget, amit a kiadvány elkészítéséhez önzetlenül kapott támogatóitól. 
Ezt követően néhány kedvenc versét el is mondta a népes hallgatóság örömére. Egy ilyen lelkeket is felüdítő 
eseményről nem hiányozhat a hangulatot tovább emelő zene, erről Jakab László gondoskodott a tőle megszokott 
magas színvonalon. Végül zárásként a gratulációk végén közösen elénekeltük Kántor Atya ilyen eseményhez illő 
szerzeményét, az Élj még sokáig… kezdetű köszöntő dalt. Így aztán nem csoda, hogy a hivatalos befejezést 
követően az elhangzottakról beszélgető emberek csak igen lassan indultak el a kijárat felé.

Windhager Károly

Benedek Károly

Kisfaludi Aranka

Az Élj még sokáig c. dalt énekeljük

PEST MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az  általános  iskolai  beiratkozás  rendjét  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény

(továbbiakban:  Nkt.)  50.§  (7)  bekezdése,  valamint  a  nevelési  -  oktatási  intézmények működéséről  és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései

alapján a Gödöllői Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt

követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek

hiányában  tartózkodási  helye  szerint  illetékes,  kötelező  felvételt  biztosító  vagy  a  választott  iskola  első

évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

 a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és

lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés

ellen jogorvoslattal élhet.

A  szülő  az  Nkt.  37.§  (2)-(3)  bekezdései  alapján  jogszabálysértésre  vagy  érdeksérelemre  hivatkozással

nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15

napon  belül.  Az  eljárást  megindító  kérelmet  a  fenntartónak  címezve  az  intézmény  vezetőjéhez  kell

benyújtani.

Amennyiben  a szülő  a  választott  iskola  elutasító  döntése  ellen  nem kíván  jogorvoslattal  élni,  a  döntés

véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első

évfolyamára.

A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola  köteles  felvenni,  átvenni  azt  a  tanköteles  tanulót,  aki

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői  felügyelete vagy gyámsága alatt  álló gyermeket kellő

időben az  iskolába nem íratja  be,  továbbá az a  szülő,  aki  nem biztosítja,  hogy  súlyos  és halmozottan

fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,  szabálysértést

követ el.

Gödöllő, 2019. február „”. 

dr. Jávor Ágnes 

járási hivatalvezető
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Képviselő-testületi ülés
2019. 02. 27.

Ez az képviselő-testületi ülés is a szabályok szerint zajlott, azonban a nagy jelentőségű költségvetés tárgyalása, va-
lamint a labdarúgók jövőjét érintő napirend miatt jóval több látogató érkezett, még pótszéket is kellett behozni.
Volt még egy harmadik napirendi pont is, ami hosszabb tárgyalást igényelt, a településrendezési eszközök mó-
dosítása, amely településünk hosszabb távú fejlődési irányára lehet nagy hatással. Ezen a három napirendi 
ponton túl közel teljes egyetértésben zajlott az ülés. A nagyobb érdeklődést az is mutatta, hogy a helyi FIDESZ 
megbízásából videofelvétel is készült, amire korábban, csak a választásokat követő néhány ülésen volt példa.
A napirend elfogadását követően meghallgatták és jóváhagyták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló polgármesteri beszámolót, meghallgatták polgármester úr tájékoztatóját a két ülés közti időszakban tör-
tént jelentősebb fejleményekről, melyet az alábbiakban közlünk is.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Turisztika
• VEKOP projekt: az építési közbeszerzés végleges 
dokumentációját a Konzorciumvezető megküldte el-
lenőrzésre a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak, 
1-2 héten belül várható visszajelzés és ezt követően 
megindul az építési közbeszerzés a Szent László Kilá-
tó felújítására és a Szent László Emlékhelyre. A többi 
építési elem közbeszerzési megindítása egy későbbi 
időpontban várható.
• VEKOP projekt: február 28-i határidővel a Konzor-
ciumvezető benyújtja a támogatási szerződés módosí-
tását az Irányító Hatóság felé, hogy projekt előkészí-
tésből projekt megvalósításba lépjünk át.
• Az olasz testvértelepülési megállapodás aláírására 
egyeztetések zajlottak február hónapban az olasz féllel 
és várhatóan 3-4 fővel érkeznek a március 14-i ünnep-
ségre, ahol megtörténik a hivatalos testvértelepülési 
megállapodás aláírása.

Igazgatás
• Dr. Hézinger Lajos, Dr. Fekete Ildikó háziorvosok 
és Mádai Sándor fogtechnikus szerződésmódosítása 
aláírásra került.
• Dr. Szilágyi Emese fogorvos feladatellátási szerződésének 
rendelési idejére vonatkozó módosítása aláírásra került.
• Rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató az 
újságban, honlapon, facebook oldalon publikálásra ke-
rült, a tüzelőtámogatási utalványok átvétele folyamatban 
van, a Hotorán Tüzéppel a szerződés aláírásra került.

Településüzemeltető Kft
• Az időjárás kedvezőre fordult, így a földutak stabili-
zálása, gréderezése megkezdődött.
• Ezzel párhuzamosan az aszfalt utak kátyúzását is 
megkezdtük, több, mint 280 m2 melegaszfaltos útja-
vítással végeztünk.
• A későbbi munkánkat nehezíti, hogy 3 fő munkavál-
laló (köztük mind a két kőművesünk) beadta a felmon-
dását, így a hónap végétől a létszámunk a település tisz-
tasági csoportban harmadára csökken. Folyamatosan 
hirdetjük az állást, de sajnos nincs rá jelentkező.

Műszak
A régi orvosi rendelő felújítása
• Részben rendeltetés változást követően a gázellátás 
érdekében új gáz bekapcsolásról és vezeték cseréről a 
tervdokumentáció elkészült és engedélyezésre került
• Az áram szolgáltatóhoz a hálózat használat bővítésé-
re a kérelem beadásra került, a gazdasági tájékoztató 
megérkezett, az új csatlakozási hely és csatlakozás át-
építési munkálatok folyamatban vannak
• A röntgen engedélyhez kapcsolódó sugárvédelmi el-
lenőrzés, elszámolás benyújtásra került
• A külső szigetelés elhelyezése megkezdődött

Bölcsőde pályázat
• A telekalakítás befejeződött ,a nyilvántartásban a be-
jegyzés megtörtént,
• A közvetlen szomszédokkal való tárgyalásokat és 
egyeztetéseket követően a tervdokumentáció módo-
sításra került, a módosult tervdokumentáció szerint 
módosított építési engedélyt megkaptuk,
• A szomszédok által aláírt fellebbezési jogról lemon-
dó nyilatkozatok alapján módosított építési engedély 
jogerőssé vált,
• Az engedély szerzése után a pályázati anyag beadása került.

Új egészségház
• Szerződésmódosítás készült a kivitelező kérelmére a 
pénzügyi ütemezés módosításáról
• A kivitelezés folytatódott, rendszeres kooperációk 
zajlottak.

Útfelújítás
(Dózsa György út – Béke utca – Mérleg utca)
• A támogatási szerződés megkötésre került
• A műszaki tartalom egyeztetésre került
• Nagy Lajos tervező kiegészítő és pontosított terv ké-
szítése folyamatban van
• A Dózsa György út felújítása előtt, a DMRV meg-
kezdi az úttest alatti vezeték szakaszok felújítását, 
amely munkálatok miatt lezárások, egyes esetekben 
teljes útzár varható.

Pénzügy
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2019.02.27-én 269.706.934 forint!
Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek.

Az önkormányzat nevében kötött további szerződések

TK HOUSE Kft.
1577/112 hrsz-ú ingatlan 
eladása 2019.02.08 24 000 000 Ft

ingatlan adásvételi 
szerződés

Sztárpadló Kft. 
1577/109 hrsz-ú ingatlan 
eladása 2019.02.07 20 500 000 Ft

ingatlan adásvételi 
szerződés

Gazsó László, 
Mácsai Magdolna

1573/114-ú (kialakítás előtt 
1573/13 hrsz) ingatlan 
ajándékozása 2019.02.07 0 Ft

ajándékozási 
szerződés

Antkar Kft.
1577/108 hrsz-ú ingatlan 
eladása 2019.02.07 15 100 000 Ft

ingatlan adásvételi 
szerződés

Mádai Sándor

bérleti szerződés 1.számú 
módosítása (Dózsa György út 
25. helyiség használat) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

bérleti szerződés 
1.számú módosítása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződéskötés 
dátuma

Szerződés 
ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Varga Krisztina
védőnői szolgálatnál takarítási 
munkák elvégzése (február) 2019.02.01 30 000 Ft megbízási szerződés

NF Solár Hungária 
Kft.

átalányáras vállalkozási 
szerződés 1.számú módosítása 
- "Régi orvosi rendelő átépítése 
és felújítása" 2019.02.06 83 540 147 Ft

vállalkozási 
szerződés 1.számú 
módosítása 

DMRV Zrt.

Sissy lakóparkban lévő
szennyvízrendszer 
működtetésbe és 
vagyonkezelésbe adása 2019.02.07 0 Ft

vagyonkezelési 
szerződés 

Dobsa 
Közbeszerzési 
Tanácsadó Bt.

megbízási keretszerződés 
módosítása (közbeszerzési 
tanácsadás) 2019.02.05 szerződés szerinti

megbízási 
keretszerződés 
módosítása 

Modulárt Tervező 
és Kivitelező Kft.

megállapodás szerződés közös 
megegyezéssel történő 
megszűntetésére 2019.01.31 0 Ft

megállapodás közös 
megegyezéssel 
történő 
megszűntetésére

Ré-Office Bt.

VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 
pályázat projekt supervisori 
feladatok ellátása 2019.01.31 100 000 Ft+ Áfa megbízási szerződés

NF Solár Hungária 
Kft.

Új egészségház építési feladatai 
- vállalkozási szerződés 
2.számú módosítása 2019.02.14 szerződés szerinti

átalányáras 
vállalkozási 
szerződés 2.számú 
módosítása

Dr. Hézinger Lajos

egészségügyi feladatellátási 
szerződés 3.számú módosítása 
(rendelési hely változás) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

egészségügyi 
feladat-ellátási 
szerződés 3.számú 
módosítása 

Dr. Fekete Ildikó

egészségügyi feladatellátási 
szerződés 3.számú módosítása 
(rendelési hely változás) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

egészségügyi 
feladat-ellátási 
szerződés 3.számú 
módosítása 

Babel-Dent Kft.

feladat-ellátási szerződés 
1.számú módosítása (fogászati 
alaptevékenység) 2019.02.05

eredeti szerződés 
szerint

feladatellátási 
szerződés 1.számú 
módosítása 

Hotorán Ház Kft.

tüzelőanyag beszerzése (téli 
rezsicsökkentésben nem 
részesült háztartások részére -
fa, szén, PB gáz, fabrikett, stb) 2019.02.21 1 287 650 Ft szerződés

SZERVEZ-M 
'2003 
Vállalkozásszervez
ő és Kiadó Kft.

"Bölcsőde fejlesztési program" 
című pályázatnál 
szaktanácsadói tevékenység 
biztosítása 2019.02.04 750 000 Ft + áfa

vállalkozási 
szerződés
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DöntéseK a napRenDRe KeRült üGyeKben
Mogyoród 2019-es évre alkotott 
költségvetési rendelete
Mivel a rendkívül részletes, 82 ol-
dalas anyagot a képviselők bizottsá-
gokban is tárgyalták és finomították, 
így az anyag már kellően elő volt ké-
szítve. Mivel azonban az élet hoz új 
fejleményeket Paulovics Géza pol-
gármester még egy módosítást kért 
beilleszteni a költségvetésbe, a csa-
padékvíz pályázattal kapcsolatban. 
A képviselők egyetértettek ezzel a 
módosítással. Polgármester úr vitára 
bocsátotta a költségvetés tervezetett, 
amelyhez személyenként legfeljebb 
kétszer 3 perc hozzászólási idő be-
tartását kérte. A képviselők azonban 
kevesen éltek a lehetőséggel, mó-
dosítási javaslat már nem érkezett, 
csak néhány vélemény hangzott el, 
melyekre polgármester úr válaszolt. 
A tárgyalás során elhangzott né-
hány észrevétel:
Tóthné Nagy Mária arra kért 
magyarázatot miért emelkednek 
a költségvetésben a bérköltségek? 
Valamint szeretné látni a költségek 
évről évre tapasztalt növekedését.
A választ Paulovics Géza polgár-
mester adta meg, kifejtve, hogy az 
utóbbi években milyen munkabér 
emelkedések zajlanak az országban, 
amivel célszerű a Hivatalban - ha le-
maradva is -, de lépést tartani, mert 
a más munkahelyekhez képest ala-
csony béreknek tudható be, hogy 
jelenleg is 5 munkahely nincs be-
töltve a Községházán. Ez nem mo-
gyoródi sajátosság, hanem országos, 
példának Tarlós István budapesti 
főpolgármester egyik, e témában 
tett nyilatkozatát említette. Minden 
munkánál jellemző, hogy a legma-
gasabb összeg mindig bérköltség, 
amelyet járulékok is terhelnek.
Az évekre visszamenő összegek te-
kintetében javasolta, hogy képvi-
selő asszony kérje ki az adatokat, 
mivel minden adat nyilvános.
Veszélyezteti-e a beruházások mi-
att felvett hitel Mogyoród jövőbe-
ni helyzetét?
Polgármester úr válasza szerint a 
hitelt azért kapta meg a telepü-

lés, mert a Magyar Kormány azt 
jóváhagyta, éspedig azért, mert 
szakértő pénzügyi elemzők azt ál-
lapították meg, hogy azt a község 
gazdálkodása elbírja a vele járó 
terhekkel együtt, ugyan akkor a 
megnevezett beruházási célokat a 
Kormány is helyeselte. Kiemelte, 
hogy nem működésre vehetik föl a 
hitelt, hanem kizárólag beruházá-
sokra. Az is jelzi a stabil pénzügyi 
helyzetet, hogy mindeddig a 420 
milliós hitellehetőségből mindösz-
sze 23 milliót vettek föl, ennyire 
volt szükség. Az önkormányzat 
kötelező feladatai, valamint az ön-
ként vállat feladatok finanszírozása 
és a település működtetése mellett 
elbírják a pályázott összegeken túl 
szükséges, 125 millióra tervezett 
önrészt a beruházásokhoz. Mindez 
annak is köszönhető, hogy az igaz-
ságosabb adórendeletnek köszön-
hetően ma már jóval többen adóz-
nak a faluban, azaz vesznek részt a 
közös tehervállalásában, mint ko-
rábban. Csak a Szentjakab Parkfa-
luban 40 ingatlan kezdett el adóz-
ni, amelyek eddig nem fizettek be a 
közösbe. Mindemellett Mogyoród 
adóterhei egy főre átlagolva jelen-
leg is alacsonyabbak a környező 
településekhez viszonyítva.
Azt is érdemes tudni, hogy a Kor-
mány által támogatott és engedé-
lyezett hitelösszegek után a kamat 
nem éri el az 1 %-ot. Ez azt jelenti, 
hogy évente 2,5 millió Ft a kama-
tunk, 10 éven keresztül. Ez nem 
mondható veszélyes tehernek.
A hitelfelvételnek köszönhető 
fejlesztési beruházások a képvise-
lő-testület tagjainak a sikere, akár 
megszavazták azt, akár nem. Ér-
dekes, hogy bár részleteiben az el-
lenzékinek nevezhető képviselők 
is majdnem mindenben egyetérte-
nek a többiekkel, ám végül mégis 
NEM-mel szavaznak.
Mivel ez az önkormányzat jelen-
legi ciklusának utolsó éve, polgár-
mester úr azt is megemlítette, hogy 
2015. márciusában, a „kasszában” 
36 millió Ft volt, most pedig több 

mint 200 millió. A beruházások 
befejeződésekor pedig Mogyoród 
vagyona másfél milliárd forinttal 
lesz magasabb.
A legmarkánsabban Dr. Szabó 
István, a Gazdasági és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnöke 
foglalta össze bizottságuk tömör 
véleményét a költségvetéssel kap-
csolatban.
Elismerik, hogy Mogyoród való-
ban szépen fejlődik, köszönhetően 
a mogyoródi lakosságnak és a kép-
viselőknek. Azonban nem min-
denki gondolkodik egyformán. Ők 
kisebb fogás-szélességgel, lassabban 
haladtak volna, akkor kevesebb hi-
telre lett volna szükség, s kisebb 
adómértékekre. 
Azt is elemezte, hogy a beköltö-
zők ugyan valóban adóznak is, ami 
meglátszik a község bevételeiben, 
azonban igényelni is fognak több 
ellátást, például óvodabővítést, 
bölcsődét, stb. Mindezek miatt 
nem szavazzák meg a költségvetést.
Kapitány Attila alpolgármester
visszautasította, hogy a hitelfel-
vétel felelőtlenség lenne, hiszen a 
Kormány szakértői is szigorúan 
elemezték annak Mogyoródra vár-
ható hatását. Azt sem érti, miért 
vetik még mindig föl, hogy hol, mi 
épüljön, amikor a lehetőségeket a 
kötelezően előírt intézményi mű-
ködéshez kiszámolt parkolószám 
eleve meghatározza. Összefoglal-
va megjegyezte, hogy sok önkor-
mányzat küzd nehézségekkel, el-
lentétben Mogyoróddal, ahol most 
5 év alatt több évtizednyi lemara-
dást igyekeznek pótolni.

A végeredmény szerint a költség-
vetés bevételi és kiadási főössze-
ge: 1.922.584.211 Ft.
A 2019-es költségvetési rendele-
tet megszavazta: 
Hutter József, Kapitány Attila, 
Kurfis László, Paulovics Géza, 
dr. Varga A. Tamás, 
ellene szavazott: Dr. Hézinger 
Lajos, , Ribai Zoltán, Dr. Szabó 
István, Tóthné Nagy Mária.

Pályázati kiírás az Ober János 
sportcentrumra 
Az Óber János Sportközpont üze-
meltetését jelenleg az Önkormányzat 
Településüzemeltető Kft-je végzi. Fel-
merült, hogy más is végezhetné ezt a 
feladatot. Polgármester úr elkészített 
egy „biankó” pályázati felhívást, hogy, 
ha a testület úgy dönt, akkor kiírhas-
sák azt. Ez esetben bárki pályázhatna, 
akár szervezet, akár természetes sze-
mély, akár valamelyik sportegyesület. 
Ez egy meghatározott időtartamra 
vonatkozó bérleti szerződés lenne, 
amelyben előírják a bérlő számára a 
fejlesztési feladatokat, az üzemelteté-
si szabályokat, stb. Dr. Szabó István 
hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél a 
tömegsport legyen. 
Hutter József szerint azonban egy 
ilyen bérbeadás veszélyes, ha vala-
melyik egyesület kapja meg. Java-
solta, hogy amíg Mogyoródon a 
„futballbéke” nem jön létre, addig 
ilyennel ne kísérletezzenek, mert 
az csak olaj lehet a tűzre. Ráadásul 
a Településüzemeltető Kft költ-
ségtakarékosan és eredményesen 
működteti a Sportközpontot. Az 
MFC által ígért több mint 200 mil-
liós fejlesztést a jelenlegi üzemeltető 
mellett is végre tudja hajtani. Ha 
egy csapat kapja meg ezt a felada-
tot, akkor a másik akár ki is szorul-
hat, vagy hátrányba kerülhet, de ha 
nem, akkor sem segíti ez a helyzet a 
megbékélést a két egyesület között. 
Dr. Szabó István szerint nem lehe-
tetlen, hogy a pályázat kiírásával a 
jelenleginél még jobb megállapo-
dást is lehetne kötni az üzemelte-
tésre. Tóthné Nagy Mária szerint 
lehet, hogy egy új üzemeltető ese-
tében a teljes erre fordított önkor-
mányzati költség (jelenleg évi 20 
millió Ft) megtakarítható lenne. 
Mindez a képviselő-testületi ülést 
megelőző összevont bizottsági ülé-
sen zajlott. A képviselő-testületi 
ülésen már csak annyi hangzott el, 
hogy ne szalasszák el ezt a lehetősé-
get. A polgármester úr által össze-
állított „biankó” tervezet feltöltését  
a szükséges adatokkal a GTB ha-
táskörébe utalták, s az így elkészí-
tett pályázat kerüljön a következő 

ülésre, ahol majd döntenek a ki-
írásáról. Hutter József azonban a 
döntés ellen szavazott.

A sportlétesítmények bérleti díja
A létesítményeken a Településüze-
meltető Kft az év során fejlesztése-
ket hajtott végre, valamint 10 %-os 
bérnövekedéssel is számolnak, így a 
díjak emelkednek 2019-ben annak 
ellenére, hogy most is önköltségen 
számolnak. Az új díjakat a képvi-
selők megszavazták.

A településrendezési eszközök mó-
dosítása
Tulajdonos kezdeményezte az Őzi-
játék utca folytatásában egy új la-
kóövezet kijelölését. A terület egy 
része a távlati fejlesztésekben már 
szerepel a HÉSZ-ben, most ennek 
kiterjesztésére nyújtottak be igényt. 
A terület jelenleg mezőgazdasági 
övezet, de a művelési ágból már ki-
vonatták. Lakóövezetté fejlesztése 
a szabályozási terv módosításával 
történhet. Az elképzelés szerint a 
területen 18 telek, telkenként 4 la-
kásos lakóházzal készülhet, feltáró 
utakkal és városi zöldparkkal.
A másik módosításra váró terület az 
M3 felé vezető Gödöllői út mellett 
található, ahol sirkőfaragó üzem mű-
ködik. Ez nem beépítésre szánt terü-
let, azonban az üzem működésének 
megfelelő szabályozás szükséges.
Közlekedési területté célszerű át-
sorolni a Gödöllői út, Rózsa utca 
és Csíkvölgy utca kereszteződését, 
hogy az közösségi rendezvények 
megtartására is alkalmas legyen.
A negyedik esetben egy erdő be-
sorolású területet szeretne egy laza 
beépíthetőségű zöldövezetet kiala-
kíttatni a tulajdonos.
Dr. Szabó István aggodalmasnak 
tartotta a tervbe vett módosításo-
kat, mert nem szerencsés erdőből 
lakóterületet, másutt apró telkeket 
kialakítani és beépíteni. Szükséges 
és elkerülhetetlen a lakosság növe-
kedése, de a lakóterületek fejlesz-
tésének ára is lesz, például óvodát 
kell majd építeni. Azt sem tartja 
ésszerűnek, hogy nem a település 
átgondolt, megtervezett fejlesztése 

történik ezáltal, hanem mindig ép-
pen ott, ahol valamelyik tulajdonos 
kéri a módosítást. Még 2005-ben 
azért vitáztak, hogy apró telkekkel 
ne sűrítsék be a falut, most pedig 
550 m2-es telkek is szóba jönnek.
Ribai Zoltán kifejtette, hogy ilyen 
döntéssel többek közt szabálytalan 
működést kívánnak törvényesíteni 
a társai.
A Válasz szerint azonban ezek a 
módosítások még csak lehetősé-
get jelentenek, ez még nem vég-
rehajtás, ezek még majd későbbi 
döntéseket igényelnek, amikor 
HÉSZ-ről döntenek. Attól pedig 
még jó ideig nem kell tartani, hogy 
nem lesz elegendő óvodai férőhely, 
ugyanis jelenleg 84 üres hely van 
az óvodákban, tervben van egy 
bölcsőde építése és jelenleg mind-
össze 45 várandós nő él Mogyoró-
don a védőnők adatai szerint.
Hutter József kifejtette, hogy cél-
szerű mindezt beilleszteni az Or-
szággyűlés előtt álló Agglomerációs 
törvénybe, amelyből Mogyoród 14 
hektár területe valamilyen okból 
kimaradt. Hosszú távon erre szük-
ség lehet, legyen a községnek moz-
gástere a jövőben.
Dr. Hézinger Lajos megjegyezte, 
hogy a település zöldfelülete erő-
sen megfogyatkozott a Hungaro-
ring létesítésével, azóta nincs meg 
a Hármasforrás sem. Mégis ide 
kívánkoznak a „zöldbe” a fővárosi 
lakótelepekről az emberek.
Paulovics Géza azonban kijelentet-
te, hogy az erdőterület és a fameny-
nyiség időközben a másfélszeresére 
nőtt a községben. Azt is hozzátette, 
hogy sok mindent kell rendbe ten-
ni, például a Parkfaluban 48 lakás 
eddig nem fizetett építmény adót, 
a Kukukkhegyen sok komoly ház 
épült, holott ott csak szerszám-, ill. 
gyümölcstárolók lehetnének, isme-
rünk engedély nélküli épületet is, 
stb. Miért ezt az egyetlen szabályta-
lan működést akarják akadályozni, 
hogy végre rendeződjön a helyzete.
Végül Dr. Szabó István úgy fogalma-
zott, hogy ha a döntés jó a községnek 
is, akkor csinálják, de ha az kizárólag 
a vállalkozónak jó, akkor ne.
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A hosszúra nyúlt vitát a szavazás zárta, 
amely ismét 5 IGEN, 4 NEM lett.

A beruházás menedzsment szerző-
désmódosítása
Egyhangú döntéssel megszavazták 
a szerződés 2. módosítását.

A Viszlói Ügyvédi Iroda szerződése
Egyhangú döntéssel megszavazták 
a szerződés módosítását.

Beszámoló a Mindenki Karácso-
nya rendezvényről
A beszámolót elfogadták.

A Mogyoród Turisztikai Kft 2019-
es üzleti terve
A számos felsorolt feladathoz be-
állított 11.440.000 Ft működési 
támogatással egyhangúlag megsza-
vazták a Kft üzleti tervét. 

A GT Bizottság 2019-es évre szóló 
munkaterve
A munkatervet elfogadták.

A Kótyison található 1555/21-26 
hrsz önkormányzati ingatlanok 
értékesítése
Másodszor is meghirdették a ko-
rábban már ismertetett ingatla-
nokat, amelyre magasabb vételi 
ajánlatokat vártak, s ez alkalommal 
versenytárgyalást is folytattak. A 
pályázat végül érvényes és ered-
ményes lett. A nyertes pályázó az 
5-ből 4 ingatlant pályázott meg, de 
az ötödiket is meg szeretné vásá-
rolni, csak valamilyen hiba folytán 
arról lemaradt. A testület úgy dön-
tött, hogy nem gördít akadályt elé-
je. 1 ingatlant a testület hirdetmény 
útján kíván értékesíteni.

Az Önkormányzati Vagyonrende-
let módosítása
Ezt a rendeletet az önkormányzat 
még 2012-ben alkotta. Az azóta 
eltelt időszakban több tényező mi-
att is itt volt az ideje a rendelet mai 
helyzethez igazításának. A módosí-
tást egyhangú döntéssel elfogadták.

Megbízási szerződés a Hosszú 
dűlő ingatlanjainak értékesítésére

A 8 darab, összesen 32 hektár területű 
ingatlanok eladása érdekében ingat-
lanközvetítői szolgáltatásra az önkor-
mányzat ajánlatkérő eljárást indít. Az 
ajánlatkérő eljárás értékelési szem-
pontja összességében a legelőnyösebb 
ajánlat, de nem zárják ki, hogy több 
közvetítő is kínálja az ingatlanokat.

A Mogyoród Településüzemeltető 
Kft üzleti terve 2019-re
A Kft-t az önkormányzat 2011-ben 
alapította. Az egyre több feladattal 
megbízott cégben a dolgozó létszám 
is növekedett az évek során, amíg 
2017-ben az iskola üzemeltetését 
és fenntartását az állam nevében a 
Dunakeszi Tankerület át nem vette.
Üzemeltetik az 500 adagos konyhát, 
a Grosics Gyula Sportcsarnokot, Az 
Óber János Sportközpontot, játszó-
tereket, a Temetőt, részt vesznek és 
munkát vállalnak a község közössé-
gi életében. Üzleti tervük 251 mil-
lió Ft bevétellel számol, melyből 3 
millió Ft nyereséget terveznek.

Tájékoztatás a 75 éven felettiek 
támogatásával kapcsolatban
Karácsony előtt összesen 380 mo-
gyoródi bejelentett lakos kaphatott 
5000 forintos ajándékutalványt az 
önkormányzat döntése szerint. Eb-
ből 33 utalvány bent maradt, amit 
nem vettek át vagy nem jöttek érte. 
Örvendetes, hogy a kezdeti 200 fő 
helyett, ma már közel kétszer több 
75 éve feletti polgárunk van.

Az Ág utca önkormányzati tulaj-
donba vétele
Az önkormányzat ingyenesen átve-
szi az Ág utcában található vízelve-
zető árkot, mely egyrészt a Pisok-
májból érkező vizeket, másrészt az 
M3 autópálya átereszén keresztül 
is kap vizet. A számítások szerint 
62 hektár területről érkezik ide a 
csapadékvíz, amely 21 mm eső ese-
tén 1 órán belül megjelenik az 500 
méter hosszú árokban. A gondok 
orvoslása és az árok működőké-
pességének megőrzése, folyamatos 
karbantartása érdekében a képvi-
selők úgy döntöttek, hogy önkor-
mányzati tulajdonba veszik ezt a 
vízügyi létesítményt.

Kukukkhegyi ingatlanok átminő-
sítése
Ez esetben csupán megnevezési 
módosításról van szó. A 4 db hely-
rajzi számos ingatlan út művelési 
ág helyett zártkert művelés alól ki-
vett terület megnevezést kapott.

A 3509 hrsz önkormányzati in-
gatlan helyi közúttá nyilvánítása
Ezzel a döntéssel az átlagban 4 mé-
ter széles Eper út szélesedik további 
6,4 méterrel, 102 m hosszon.

A polgármester szabadsága 2019-ben
Polgármester úrnak szeptember vé-
géig 34 szabadságnap jár, amelynek 
ütemezéséről döntött egyhangúlag 
a képviselő-testület.

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-700; Fax: 28/540-715,

E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
KRID azonosító: 706179366
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Kedves Mogyoródi Polgár! Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a 2018. évben sem felejtkezett meg a helyi adók befizetéséről!
A 2018-as adóévhez képest 2019. adóévben nem történt a helyi adók mértékeiben változás.

Tájékoztatás a helyi adók befizetéséről: 
Fizetési ha-

táridő Bevallási határidő Az adó mértéke Mentesség, kedvez-
mény

Építmény-
adó

03.15. 
és 09.15.

Minden változást (pl. eladás, 
átminősítés) a változástól szá-
mított 15 napon belül

300.-Ft/m2, 400.- Ft/m2

700.- Ft/m2, 1.400.- Ft/m2

12.000.-Ft/m2-
reklámtábla
a helyi adó rendeletben 
részletezve

a rendeletben részle-
tezve

Telekadó 03.15. 
és 09.15.

Minden változást (pl. eladás, 
átminősítés) a változástól szá-
mított 15 napon belül

20.- Ft/m2, 40.-Ft/m2
a helyi adó rendelet sze-
rinti mentességekkel

a rendeletben részle-
tezve

Iparűzési 
adó

03.15.és 
05.31.és 
09.15.

05.31. (feltöltés:12.20.) Az adóalap
1,8 %-a*

100.000.-Ft alatti adó-
alap

Gépjármű-
adó

03.15. 
és 09.15.

Minden változást (pl. eladás, vé-
tel) az okmányirodában kell be-
jelenteni

A gépjármű adó törvény 
szerint

A gépjármű adó tör-
vény szerint

Idegenfor-
galmi adó

A szolgálta-
tás igény-
bevételét 
követő hó

A szolgáltatás igénybevételét
követő hónap 290.- Ft/vendégéj.

a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 
alapján

Talajterhe-
lési díj: 03.31.

03.30-ig, a DMRV Zrt által kö-
zölt adatok alapján erről külön 
hatóságom bevallást nem 
küld, azt az adózónak kell ki-
töltve visszaküldeni, a márci-
usi újságban megtalálja

1.800 .- Ft/m3

a talajterhelési díjról 
szóló16/2011  (V.04.) 

számú rendelet

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről:
Adóhatóságunknál lehetősége van az ügyeit elektronikusan is intézni. 2019.01.01. napjától a társas vállalkozások és az 
egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket.
További információt, a https://mogyorod.asp.lgov.hu/ honlapon talál, intézze ügyeit elektronikusan címszó alatt
Tájékoztatás a bankszámlaszámainkról:

Adónem: ÚJ Bankszámlaszámok:
1. Építményadó 11600006 – 00000000 - 80753744
2. Telekadó 11600006 – 00000000 - 80753768
3. Iparűzési adó: 11600006 – 00000000 - 80754219
4. Idegenforgalmi adó: 11600006 – 00000000 - 80754082
5. Gépjárműadó: 11600006 – 00000000 - 80754374
6. Talajterhelési díj: 11600006 – 00000000 - 80754305
7. Késedelmi pótlék: 11600006 – 00000000 - 80754288
8. Birság: 11600006 – 00000000 - 80754240
9. Eljárási illeték: 11600006 – 00000000 - 80754161
10. Egyéb bevételek: 11600006 – 00000000 - 80754350
11. Idegen bevétel: 11600006 – 00000000 - 80754329
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: 11600006 – 00000000 - 80754563

Elérhetőségeink:
• Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig, Szerda: 13.00-16.00-ig, 
• Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Telefonszám: 06/28/540-700
• E-mail : siklosi@mogyorod.hu, , illes-nemeth@mogyorod.hu, juhasz.andras@mogyorod.hu

Tisztelettel: dr. Moldván Tünde
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paRlamenti választás az 
euRópai unióban 

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjá-
ra, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament 
tagjainak választását, ahol Magyarország kép-
viselőket választ az Európai Parlamentbe.
Magyarország 21 képviselőt küldhet majd az 
Európai Parlamentbe. 
A 3/2019. (II. 27.) IM rendeletben foglaltak alap-
ján a választás településenkénti lebonyolításáért a 
helyi választási iroda és vezetője a felelős.
Ezen rendelkezésnek megfelelően az alábbi adato-
kat teszem közzé:

A Helyi Választási Iroda vezetője:
dr. Moldván Tünde jegyző 
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Telefon: 06-28/540-716, 06-30/663-9801
Fax. 06-28/540-715
e-mail: moldvan.tunde@mogyorod.hu

A Helyi Választási Iroda helyettes vezetője:
Tenki Péter aljegyző
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 33.
Telefon: 06-28/540-716/270-es mellék
Fax: 06-28/540-715
e-mail: tenki.peter@mogyorod.hu

 A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
választással, névjegyzékkel, átjelentkezéssel kap-
csolatos ügyek intézése
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 33.
Tel.: 06-28/540-716/250-es mellék, 100 mellék, 
110 mellék, 103 mellék, Fax: 06-28/ 540-715
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Egyben tájékoztatom Önöket, hogy a Választá-
si Iroda a Hivatal nyitvatartási idejében (hétfő: 
08 – 18, kedd, szerda, csütörtök: 08 – 16, pén-
tek: 08 – 12) felkereshető, elérhető

A Választási Iroda az Európai Parlamenti vá-
lasztással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, 
ügyfeleket helyben az Igazgatási Irodán (2146 
Mogyoród Dózsa Gy. út 33.) fogadja. A tájékoz-
tatóban megadott email címek mellett a kertesz-
ne@mogyorod.hu e-mail címen is elérhető a vá-
lasztási iroda. A választással kapcsolatos híreket, 
közleményeket, és a Választási Iroda határozatait a 
következő web címen lehet elérni: https://mogyo-
rod.asp.lgov.hu/hivatal/hivatalos hirdetmények/
választási hirdetmények 
Mogyoród, 2019. március 04.

dr. Moldván Tünde
a Helyi Választási Iroda vezetője

táJéKOztatás a téli 
RezsiCsöKKentséRől és annaK 

FelHasználásáRól mOGyORóDOn

Magyarország Kormánya a 1602/2018. (XI. 27.) 
Korm. határozat, és Mogyoróddal kötött Támoga-
tói Okirat alapján úgy döntött, hogy a téli rezsi-
csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartásokat egyszeri, vissza nem térítendő 12.000 
Ft-os természetbeni támogatásban részesíti. 
A tüzelőanyag-juttatás 1.308.000 Ft-ot támoga-
tást jelent Mogyoródnak, és mind a 109 háztartás 
megkapja a 12.000,-Ft értékű tüzelőanyagot, aki 
határidőre (2018. október. 15.) leadta az igényét 
a Polgármesteri Hivatalban.
A Kormány rendelkezése alapján a 12.000 Ft 
összegű támogatást pénzben kifizetni nem lehet, 
azt csak természetbeni juttatásként (tüzelőfa, pa-
lackos gáz, brikett, szén) lehet kiutalni. A 12.000 
Ft értékű tüzelőanyag háztartásba történő eljut-
tatásának, szállításának költségei a támogatásban 
részesülő háztartást terhelik.
A 12.000,-Ft értékű tüzelőanyag-utalványt a 
jogosultak (vagy helyettük két tanúval ellátott 
meghatalmazással mások is) a Mogyoródi Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfél-
fogadási időben vehetik át: Hétfőn: 8-18 óráig, 
Szerdán: 13-16 óráig. 
Az utalvány beváltási helye: a fóti Hotorán Tü-
zép, 2151 Fót, Németh Kálmán út 68-70. nyit-
va tartás: hétfőtől péntekig 07:00-tól 16:00-ig, 
áprilistól szombatonként is 07-13:00 óra között. 
Telefonszám: 06-27-358-929.
A Hotorán Tüzépen 2019. március 31-ig az alábbi-
ak szerint válthatóak be a tüzelőanyag-utalványok:
A) AKÁC TÜZIFA:  2,67 mázsa/háztartás
B) SZÉN (NÉMET BRIKETT): 1,25 mázsa/
háztartás
C) PB-GÁZ: 2 palack + 2800 Ft értékű 
egyéb tüzelőanyag
D) FABRIKETT (11 KG/CSOMAG): 15 cso-
mag/háztatás
A 2019. Április 1-jét követően az árak nem 
garantáltak, ezért a piaci viszonyok függvé-
nyében azok kis mértékben ugyan, de változ-
hatnak! Éppen ezért, akinek lehetősége van a 
12.000,-Ft értékű tüzeőanyag-utalvány átvé-
telére, és annak beváltására, azt 2019. március 
31-ig tegye meg! 
Az utalvány végső felhasználási határideje: 
2019. december 15! Ezen határidő után a Mo-
gyoródi Polgármesteri Hivatal által kiadott tü-
zelőanyag-utalványokat nem lehet beváltani! 

Paulovics Géza polgármester

                                                                                                                                                                                    jegyző
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevallás érkezett:_____ év______hó____nap
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.
Tel: 28-540-700: Fax: 28-540-705

„TALAJTERHELÉSI DÍJ” BEVALLÁSÁNAK NYOMTATVÁNYA: 2018. adóév
(A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő –

testületének 16/2011. (V.4.) sz. rendelet alapján.) 
A bevallás benyújtásának, befizetésének határideje: 2019.03.31.

A befizetést teljesítheti: csekkel, átutalással (Talajterhelési Díj beszedési számla:11600006-00000000-80754305

I. A díjfizető /kibocsátó/:

Neve (cégneve) :
Születési helye, ideje:
Anyja születési család és utóneve:
Adóazonosító jele  :
Lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma, Munkahelye: (Nyugdíjas törzs-
száma):

Székhelye: 

Telephelye:
Adószáma:                                   
Statisztikai számjele:
Pénzintézeti számlaszáma:
Bevallás kitöltőjének neve: (tel:) 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:
Helyrajzi száma:

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve (cégneve) :
Születési helye, ideje:
Anyja születési család és utóneve:
Levelezési címe:
IV. díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
A 2018. évi fogyasztás a DMRV ZRT. által kapott adatok (vízszámlák) alapján: m3
1.A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m3

3. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
• a fogyasztási helyen, műszakilag a közcsatornára rákötés nem lehetséges

• a fogyasztási helyen van saját kiépített bio- zárt emésztőrendszer (igazolás,- műszaki tervdokumentáció,-
szükséges)

m3

m3

4. Az önkormányzat szerinti talajterhelési díj alapja csökkenthető:
• kizárólag csak kerti csap található

• Amennyiben az ügyfél nem csak kerti csappal rendelkezik, akkor egyértelműen igazolni kell, (pl.: almérő 
felszerelésével) a locsolási célú felhasználást. Az igazolás hiányában, a locsolási célú kedvezmény az 
összes éves fogyasztás 10%-val csökkenthető. A kedvezmény jogosultságát, az Önkormányzat adóirodája 
vizsgálhatja;

• Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:

• a fogyasztási helyen a jelentős fogyasztás miatt,- csőtörés történt (a DMRV ZRT. által kiadott igazolás 
szükséges)

• a vizet kizárólag építkezés céljára használta és a fogyasztási helyen még nincs kiépített közcsatorna (iga-
zolás,- építési, /használatba vételi engedély szükséges)

m3

m3

m3

m3

m3

5 A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1200.-Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) 1.5
8. A számított talajterhelési díj: 1200 X 1.5 =1800.-Ft/m3 1800.-Ft/m3
9.. Fizetendő talajterhelési díj: (a talajterhelési díj alapja szorozva 1800.-Ft/m3-rel.)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek!
Kelt:______________2019. év………………..hó…….nap

aláírás:
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meGHÍvó nyÍlt napRa
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt és a település bármely lakóját

2019.03. 20-án 9 órától 12 óráig óvodánk nyílt napjára, ahol betekintést nyerhetnek a
Mogyoródi Pillangós Óvoda (Veresegyházi út 8.)

és a
Gesztenyés Tagóvoda (Dózsa Gy.út 23.) mindennapi életébe.

Megnézhetik az óvodák épületeit, udvarait, foglalkoztatóit, illetve az aktuálisan folyó csoport életet. Kérdé-
seket tehetnek fel menet közben az intézmény vezetőinek, udvari játék közben akár a pedagógusoknak is.

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a pillangos.ovoda@mogyorod.hu email címen, vagy a 30/663-98-13-
as telefonszámon 2019.03.19-ig 8-16 óra között, a megtekintésre szánt épület megjelölésével.

A 2019-20-as nevelési évben ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ csoportot indítunk - kellő számú jelentkező 
esetén- a Pillangós Óvodában, ahová

szeretettel várunk minden 5-7 éves korú gyermeket!Érdeklődni az intézményvezetőnél lehet.

itt a FaRsanG áll a bál….
Farsangi mulatság az óvodában

A farsang a vízkereszttől  húshagyó keddig, a nagyböjt kez-
detéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. A farsanghoz sok-
féle hiedelem, népszokás, hagyomány fűződik. Ezek közé 
tartoznak az időjárásjóslások, a termésvarázslás, az álarcos 
alakoskodás, a táncmulatságok. 
Ez az időszak a télkergetés, a tavaszvárás vidám ünnepe.
Zöld óvoda lévén nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok 
ápolására. A gyerekek egyik kedvenc ünnepe a farsang. 
Ezekben a hetekben megpróbálunk a gyerekekkel vicces 
játékokat játszani, nevetni, mókázni, énekelni, mulatozni. 
Élénk színekkel, vidám dekorációval díszítjük az ovit és 
gyakran perdülünk táncra! Vidám farsangi mondókákat, 
verseket, dalokat tanulunk, farsangi álarcokat, kalapokat, 
szemüvegeket készítünk.
A farsangi mulatság napján a szülők már reggel a kis ki-
rálylányokkal, indiánokkal, cicákkal, serifekkel, érkeztek az 
óvodába. Ezután minden csoportban kezdetét vette a tánc, 
a mulatság, és a játékos vetélkedő. A vigasság szünetében süteményt ettek és üdítőt ittak a jelmezbe bújt gyere-
kek. Nem maradhatott el a finom farsangi fánk kóstolása sem. 
A nap fénypontja az óvó nénik mese előadása volt, melyet közös vidám tánc követett. A bál egészen ebédig 
tartott, amikor a gyerekek fáradtan bújtak ki jelmezükből és változtak újra óvodásokká.

TEN-LINE  TEFLON®-bevonó,
Szinterező és Kereskedelmi Kft.
2146 Mogyoród, Kerektó u. 4.

Mogyoródi telephelyünkre
betanított munkára

munkatársakat keresünk.
Jelentkezni személyesen, vagy 

telefonon.
Tel: 28/ 440 440

Mobil: 30/ 817 2170

Mogyoród területén a 
berendezések árából

10% kedvezményt adunk!
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Hirdetés

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.
+36 28/441 002

jankovicsne@upcmail.hu

§

blaCK & ReD paRty az isKOlában

Nagysikerű retro bulira került sor február 
9-én az iskolánkban, melynek bevételét az 
Alapítványunk javára fordítjuk. A fantaszti-
kus zenékről és a káprázatos fénytechniká-
ról DJ Polgi (Paulovics Géza polgármester 
úr) gondoskodott. Egy zenei blokk erejéig 
ifjú kollégája, Gulácsi Attila is megmutat-
hatta tehetségét. 
Bőven volt részünk meglepetésekben is! 
Egy szülőkből, lelkes támogatókból és kol-
légákból verbuválódott csoport zumba pro-
dukciót mutatott be Matl Andrea oktató és 
tehetséges lányai vezetésével. A hatodikos 
szülők „Anyuka- fia” produkciót adtak elő, 
fergeteges spanyol tánccal örvendeztették 
meg a résztvevőket. A party elnevezéséhez 
híven mindenki piros és fekete öltözetben 
jelent meg, tovább fokozva ezzel a hangula-
tot. A legkitartóbbak hajnali 3-ig ropták a 
táncot. Hálás szívvel köszönjük a szervezést 
és a munkát a Szülői Munkaközösségnek,  a 
Mogyoródi Közoktatásért Alapítványnak és 
a kollégáknak.
Köszönjük továbbá a sok felajánlást, 
tombola ajándékot, és a támogató részvé-
telt is a következőknek: 
1.b osztály, 6.a. osztály, 6.b osztály, 3KOMA, 
Abelovszky Gábor, Almay-Gölöncsér Berna-
dett, Antal család, Babicz Pincészet, Babják 
Gábor, Bagoly bár Gödöllő, Bagyinka Árpád, Békési Sándor, Berecziné Sleisz Rita (Forrás Üzletház), Bereczki Rita 
(Forrás Üzletház), Bogár Pál, Buris Zoltán, Czibere Mónika, Csábi Csongor, Cselőtey Csaba, Csorba Krisztián, 
Dobrovszki Marcell, Dr Tiricz Éva, dr. Varga A. Tamás, Dráb Gáz Szerviz Kft, Egervári Ildikó, Faragó Péter 
András, Farkas Tamás, Fazekas Róbert, Fortu-Max Kft (Busai Zsolt), Füsti János, Gábor család, Gódor család, 
Goldance Tánciskola, Gulácsi Judit, Gyenes Rita, Gyetvai Mária (Mangó szalon), Gyönyörű család, Hajzer 
György, Herbai Attila, Herbert Zoltán, Hevér Sándor, Horváth Tibor, Hutter Magdolna, Illés-Tóth Szilvia, 
Jankó család, Juhász Tamás családja, Kabafalvi Dániel, Kain Krisztián, Kalmár Dávid, Kralovics Antal és csa-
ládja, Kamarás Tamás (Kamiker Nyomda), Klacsán Team Kft, Kóborné Hrutka Teréz, Koppány Zsolt, Kósik 
Helga, Kurfis László, Kurucz Ágoston, Laczkó Péter, Magyar Birkózó Szövetség, Majzerné Makádi Anita, Matl 
család, Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány, Moldovánné Bényei Anna, MOLKER Ház Kft, Morvai Miklós, 
Morvai Péter, Nádas András, Nagy Antal, Nagy Norbert, Nagy Regina, Nebuló papíráruház, Orosz Zoltán, Pa-
lásthy Szabolcs, Pálfi Norbert, Panákné Suhajda Ildikó, Papp-Bartók család, Pásztorné Farkas Marika (29.sz.Coop), 

Pogi vegyes, Puczi Mónika, Rátesy Ferenc és családja, 
Rátesy Tamás és családja, Ribai család, Roger Fruit, Ró-
zsa család, Sárközi Ferenc, Schmidt László, Schrik Sán-
dor, Sleisz György, Sleisz Rudolf, Smith Joyce Evelien, 
Solymosi Roland József, Somogyi Gábor, Sona-Hűsítő 
Kft, Stefanovics Szilárd, Szász István, Szülői Munka-
közösség, Szokolai Balázs, Takács Ágnes, Takács Beáta, 
Takács Renáta (Forrás Üzletház ), Takács Zoltán, The 
Boksz Donut –H. Deák Andrea - Jónás Ottóné - Ri-
bai Richárd, Tóth Lajos, Tóth Tímea (Forrás Üzletház), 
Tulkovicsné Tóth Krisztina, Vámosi János, Varga A. Ta-
más, Vázsonyi Zoltán, Zámba János, Zombor Gergely.

Hutter Magdolna

bROnzéRem a meGyei előDöntőn!

Iskolánk fiú kézilabda csapata (5-6. osztály) a körzeti verseny megnyerése után ismét odatette magát. Bronzér-
met szerzett! Nagy dolog ez, hiszen Dunakeszi csapatát a végjátékban hozott drámai csatában egy fával vertük, 
végig pulzáló, látványos meccsen. Első félidőben 3 oda, a második derekán 3 ide, majd a vége előtt egy perccel 
x. De a finis a miénk lett. A másik két csapat, Szentendre és Pilisvörösvár, már nagyon komoly erőt képviselt. 
Ők összeszokott, minden poszton jó, néhol kiváló kézisekkel operáltak. Egybe volt mind két társaság, köszön-
hető ez a heti 3-4 edzésnek és a hétvégi bajnoki fordulóknak. Na, ez hiányzott nálunk. Velük is pariban voltunk 
egy félidőig, volt, amikor vezettünk is, a végjátéban már fejben elfáradtunk. Senkinek ne legyen kétsége, hogy 
ezekkel a srácokkal folyamatosan előre fogunk lépni.  Nagyon büszke vagyok a csapatomra!

KZ
Hirdetés
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HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

a Juhász Jácint Mûvelõdési Házban

       2019. április 12-én

             
húsvéti ajándékok készítése

(COOP alagsora a régi posta helyisége)

pénteken 10.00-12.00 óra között

EMLÉKLAP
részére

A VÍZ VILÁGNAPJA 

alkalmából

rendezett programon való

részvételéért

Nagy Réka

Marosán László

kultúrális szervezõ

mûvelõdési ház igazgató

Szeretettel várjuk a gyermekeket

2019. március 22-én

pénteken 10.00 órakor

a Juhász Jácint Mûvelõdési Házba

alkalmából  MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

       2019. március 26. 
                   kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

TÁMADNAK A VÉRSZÍVÓK

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

        
                              Mogyoródi Sándor Huszárok és Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete 

 
 

2019. április 7-én vasárnap 15.30-kor
Mogyoródon halad keresztül

mely méltó emléket állít

a 171 évvel ezelõtti eseményeknek

megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tart a Hõsök Ligetében

XXXI. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT
a

                A Mogyoródi Sándor Huszárok
 és a Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Szeretettel meghívjuk

a
Magyar Költészet Napja 

 alkalmából rendezett

MARATONI VERSMONDÓ NAPRA
2019. április 9-én, kedden

10.00 órától - 17.00 óráig

az ideiglenes Juhász Jácint Mûvelõdési Ház helyiségébe

Tel: 06-28-440-730JácintJuhász

- a Mázsa-téri COOP alagsorába - 
(a régi posta helyén)
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tisztelt támOGatóinK! KeDves mOGyORóDiaK!
A Községünkért Mogyoródért Alapítvány ebben az évben együttműködve a Mogyoród Turisztikai Kft-vel a 
Faluház fenntartására, felújítására gyűjti az adó 1%-ot. Amennyiben arra méltónak találják a célt, kérjük, tá-
mogassák a kezdeményezést! Köszönjük!

Adószámunk: 18678723-1-13

„Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot ala-
pítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó 
pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fia-
taljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem 
volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű 
élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében.
Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban 
nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk.
Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapá-
latlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!”

Böjte Csaba

Mogyoródon,
 - a központhoz nagyon közel – 

eladó
egy 604 nm-es, saroktelken épült,

80 nm-es, felújítandó
régi építésű parasztház.

Érd:Balogh Györgyné
tel: +36-20-3265-603

+36-20-23-66-582

támOGassa ön is a mOGyORóDi FaluHázat!
A Mogyoród Turisztikai Kft. felhívása

Aki járt mostanában a Mogyoródi Faluház kör-
nyékén, láthatta, hogy sajnos a Faluház nem 
éppen a fénykorát éli. A Mogyoród Turisztikai 
Kft. elkötelezett híve annak, hogy ez az állapot 
mielőbb változzon és a Faluház mielőbb méltó 
jelképe legyen a településünknek, egy kiemel-
kedő kulturális és hagyományőrző központtá 
váljon, illetve a leendő tanösvénynek az egyik 
legkedveltebb állomása legyen. Ahhoz, hogy 
ezeket a célokat el is érjük, és maradandó érté-
ket teremtsünk, még rengeteg teendő van, és bi-
zony összefogásra van szükség.Ezért a következő 
felhívásokat intézzük Önök felé:
Felhívás 1: Keresünk minden olyan lelkes ön-
kéntest, aki rendszeresen vagy alkalomszerűen 
segíteni tudná munkánkat a Faluházban, segí-
teni tudna a Faluház fejlesztésében, állagmeg-
óvásában vagy felújításában. Vannak fizikai te-
endők (kertészkedés, kerítésfestés, barkácsolás, 
átrendezés stb.), és vannak szellemi feladatok 
(kiállított tárgyakról tájékoztatók összegyűj-
tése és szerkesztése, fordítás angolra, németre 
stb.). Jelentkezni lehet személyesen a Mogyo-
ród Turisztikai Kft. irodájában (Mogyoród, 
Dózsa György út 25.) vagy a 0670/458-1762-
es telefonszámon.
Felhívás 2: Van arra lehetőség, hogy a Faluház 
működését és fejlesztését anyagilag támogas-
sák, legyen az bármekkora összeg. A hozzájá-
rulásokat a következő alapítványi bankszámla-
számra tudják átutalni:
Alapítvány neve:
Községünkért Mogyoródért Alapítvány
Alapítvány bankszámlaszáma:
10700323-24516602-51100005
A közleményben pedig, kérjük, tüntessék fel, hogy „Faluház”.
Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Támogatókat, hogy a jelen felhívás kizárólag a Mogyoród Turisztikai Kft. kez-
deményezése, és a beérkező hozzájárulásokat csak a Faluházra fogjuk fordítani. A Községünkért Mogyoródért 
Alapítvány csupán technikai segítséget nyújt, amit ezúton is hálásan köszönünk!
Köszönjük szépen szíves együttműködésüket!

Mogyoród Turisztikai Kft.

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

 
 

Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások 
a a a MogyoródiMogyoródiMogyoródi   FaluházbanFaluházbanFaluházban   

   

gyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyaránt   

2019. április 3. szerda 17—19 óra között 
 

„Kukac Tóni” készítése 

2019. április 10. szerda 17—19 óra között 
 

mézes - húsvéti készülődés 

2019. április 17. szerda - szünnap 
 

Békés Húsvéti Ünnepeket kívánunk  
és mindenki legyen sokat a szabadban! 

2019. április 24. szerda 17—19 óra között 
 

pénztárca készítése 
 

a Zoli és Ágik Kézműves Műhely Bt. közreműködésével 

A Poldy Műhely 2019. áprilisában 
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   
   

Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.Helyszín: Mogyoród, Templom út 8.   
   
További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:További tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:   

Juhász Éva Leopoldina 
+36 30 914 0775 

 

bepoldy@gmail.com 
www.facebook.com/poldymuhely 

Mogyoród Turisztikai Kft. 
+36 70 458 1762 
+36 70 709 3880 

 

mogyorod.turizmus@mogyorod.hu 

A képek tájékoztató jellegűek! 
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közélet
a szent lászló szaRvasGOmba lOvaGRenD

a babiCz pinCében

Az idei már a 18. alkalom, hogy ez a lovagrend, itt tartja télűző, tavaszváró nyitórendez-
vényét a Babicz Pincében. A rendezvény céljáról, és a szarvasgombászat elterjesztésével 
kapcsolatos tevékenységükről Dr. Bratek Zoltán nagymestert kérdeztük.

Hogy zajlik egy ilyen évindító rendezvény?
Mivel nem csak üdvözölni akarják egymást a lovagjaink, hanem igényük van szakmai előa-
dásokra is, így most is beiktattunk egyet. A belső szakmai megbeszéléseket követően gaszt-
ronómiai élményben is lesz részünk. Ez fontos, mert a mai Magyarországon még nem eléggé 
ismertek a szarvasgombás ételek. A Kárpát-medence igen gazdag e téren is, számos szarvas-
gomba faj található itt, s nem szerencsés, hogy a nagy értékű magyar szarvasgomba olasz 
konzervgyárakban végzi. A helyi fogyasztásnak illenék emelkednie, ahogy az évszázadokkal 
korábban természetes volt. Sajnos ez a hagyomány eltűnt, most kell újra életre keltenünk. 
Minket most Pietro, egy Toszkánából származó, ide nősült olasz szakács örvendeztet meg 
téli szarvasgombás olajjal készített tavaszias lazanyával. 
Egy komoly kihívással is szembe kell néznünk. Meg kell találnunk, hogy a magyar szarvas-
gombás ételekhez milyen magyar borok illenek. Ezért vagyunk mi itt a Babicz pincében. A 
mai napra Ilosvai János pincemester a szarvasgombás lazanyához könnyű, fehér, félszáraz 
muscat ottonellel és egy félszáraz Zenit fajborral készült.

Milyen terveik vannak erre az évre?
Az idén szeptemberben Magyarországon tartják az eu-
rópai szarvasgombász lovagrendek konföderációját. A 
tervek szerint a fő helyszín Kecel lesz, de biztos, hogy 
elhozzuk az európai lovagokat ebbe a pincébe is. Azért 
választották helyszínnek Magyarországot, mert isme-
reteik szerint a magyaroknak van a legrégibb történel-
me a szarvasgombászatban.

Hogyan zajlanak a mikorrhizált tölgycsemetékkel 
történő szarvasgomba telepítések?
Ma már több mint 50 ültetvény létesült az országban. 
Azonban azért lassú a terjedés, mert állami támogatási 
rendszer egyelőre nem alakult ki, ezekre az intenzív, 
kertészeti jellegű vagy triflakert beruházásokra. Csak a 
szarvasgombás erdőtelepítésekre lehet támogatást igénybe venni. Pedig csak a modern technoklógiával telepí-
tett és gondozott, kezdetben locsolást igénylő telepítések képesek nagy hozamokra. Ezek általában 4-6 hektáros 
családi birtokok.

Milyen szarvasgomba fajok telepítését javasolják?
Kiforrott termesztéstechnológia a nyári szarvasgombára van, és kidolgozás alatt van a késői szarvasgomba ter-
mesztésre is. Bízunk benne, hogy lesz idővel termesztéstechnológia a homoki szarvasgombára is, mert ez csak 
Magyarországon van és a többitől abban is különbözik, hogy ez az egyetlen édes faj.

Windhager

az első iDei aRanyéRmes bOR

A Babicz Pince benevezett a februárban, Nagymaroson megtartott országos borversenyre. 
Néró-Zweigelt kűvével indultak. A kűvé kategóriában az első helyet szerezték meg, büszkék 
lehetnek rá, hogy igen neves, elismert bírálók értékelték a versenyben résztvevő borokat, tőlük 
kapták az első helyezés díját. Mogyoródról más nevezés Nagymarosra nem érkezett. – ismer-
tette eredményüket Ilosvai János.

WK

Dr. Bratek Zoltán 
nagymester

Pietro a szavasgombás lasagne titkait ismerteti

Ilosvai János

mOGyORóD ismét az utazás KiállÍtásOn

A Hungexpón megtartott tavaszi Utazás Kiállításról Mogyoród ez évben sem hiányozhatott, annak ellenére, 
hogy most nem a Mogyoród Turisztika Kft foglalt standot. Jelenlétünkről a Babicz Pince és a Karikás Néptánc-
együttes gondoskodott. Az idei utazás kiállítás díszvendégei Algéria és Bács-Kiskun Megye volt. Az egzotikus 
és a hazai látványosságok és a kóstolásra is kínált finomságok ellenére Mogyoród bemutatkozása  sok nézőt 
vonzott. A standon természetesen a borok mellett Mogyoród turisztikai vonzerejét is erősítették, s egyben a 
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületet (GKRTE) is reklámozták.(fotók: Kónya Attila)

„A tenger is cseppekből áll”

KeDves testvéReinK!

Kérünk minden jószán-
dékú és saját egyházköz-
ségünk érdekeit szem 
előtt tartó testvérünket, 
hogy ajánlja adója 1%-
át a Mogyoródi Szent 
Mihály Templomért 
Alapítvány javára, hogy 
a templom és az egy-
házközség tulajdonának 
megóvásában, fejleszté-
sében, fenntartásában 
minél nagyobb szerepet 
tudjon vállalni.

A felajánláshoz 
szükséges adószám: 

18683837-1-13

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt 
önmagunknak adjuk!

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás 
szeretettel köszönünk!

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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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 között ebédidő), Sze: 13-16, 
28/540-716, 30/663-9801, fax: 28/540-715
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 
09-16 (előzetes bejelentkezés alapján) 
28/540-716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700, 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 28/540-701, 30/230-7648
Igazgatási Iroda: 30/663-9803
Falugazdász: Kurucz István 06/20-288-
7400, kurucz.istvan2@nak.hu, P: 8-11 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 25.
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 megállóhelytől 
120 méter gyaloglással, vagy a 324-es Volánbusz 

járat igénybevételével és 400 méter gyaloglással. 
Személygépjárművel történő parkolás az intéz-
mény 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 Gö-
döllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-889 
1. számú körzet: Dr. Nagy Dezső
rendelése: hétfő és szerda: 15.00 - 22.30
28/741-887, 2.számú körzet (Dr. Szilágyi 
Emese helyett): Dr. Kelemen Réka 
rendelése: H: 07.00 – 13.00, Cs: 07.00 -13.00
Dr. Radácsi Pál: rendelése: hétfő: 14.00 -20.00
Fogtechnikai labor: Dózsa György út 25. Mádai 
Sándor, 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 Könyvtár - 
Fóti út 24., e-mail: muvelodesihaz@mogyorod.
hu, Igazgató: Marosán László, Honlap: https://
www.mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-goog-
le, facebook: Jácint Juhász, T: 28/440-730
Support Alapítvány Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat: Hungaroring út 2/a., e-mail: 
mogyorodicsaladsegito@gmail.com, Ügyfél-
fogadás: 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 Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 314., 
telefonon: 1818 ingyenesen hívható, weboldal: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak: Gödöl-
lő, Kotlán S.u.1., Telefon: 1818 Ügyfélfogadás: H: 
07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 08-20, P: 08-16
Gödöllői Járási Hivatal Települési ügysegéd: 
Mogyoród, Hungaroring út 2/A., Ügyfélfoga-
dás: szerda 09.00 -11.00, 06-70/504-1286
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 
1818, 28/588-661 fax: 28/588-660, Ügyfél-
fogadás: 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

paRáDés évKezDés!
A téli álmot meghagyjuk a medvéknek, nálunk nincs szünet. A január az alapozás és az övvizsgára való felkészü-
lés időszaka, nem volt ez másképp idén sem. Alapos felkészülést követően, február 3-án Stricz Richárd V. dan 
és mesterünk, Sensei Nagy Lajos III. dan előtt harcosaink sikeres vizsgát tettek.
Ezután viharos gyorsasággal követték egymást az események. A vizsgát követő hétvégén már Karlovacban, majd az 
azt követő hétvégén Pozsonyban, az idei Világkupa sorozat két állomásán kellett helyt állni versenyzőinknek. A felké-
szülés sikerességét jelzi, hogy a két eseményről 10 arany-, 7 ezüst-, és 11 bronzéremmel gazdagabban térhettünk haza.
Ezt követően egy több egyesülettel közösen szervezett, sikeres, csapatszintű tréningen vettünk részt nagy lét-
számban, ahol lehetőség volt új ellenfelekkel gyakorolni a technikákat. Köszönet a lehetőségért és a szervezésért.
Ebben a felpörgetett üzemmódban megyünk tovább, a következő állomás a Nyílt Kempo Világkupa lesz Szi-
getszentmiklóson, márciusban.
Hajrá L.S.P Team!

ismét Kiváló maGyaR baJnOKsáG mOGyORóDOn!
Minden meg volt, ami egy tökéletes birkózó bajnokság kelléke. Drámai csaták, szinte hibátlan bíráskodás, 
méltó helyszín, gazdag büfé választék, és a szakmának, szponzoroknak verhetetlen birkapörkölt. A verseny 
végén számtalan edző, csapatvezető jött oda hozzám, köszönte meg, gratulált a rendezéshez. Többek között 
Komáromi Tibor, az MBSZ szakmai alelnöke (egyéb iránt 3x világbajnok), Sike András, a felnőtt válogatott 
szövetségi kapitánya ( nem mellesleg olimpiai bajnok). Nagyon sok ember hónapokig tartó munkája kellett 
ehhez a sikerhez. Köszönöm nekik!
A VI. Duna Autó Kupa U23 kf. Magyar Bajnokság támogatói: Duna Autó (fő támogató), Mitsubishi Hungary, 
MBSZ, Mogyoródi KSK, Mogyoród Önkormányzata, Mogyoródi Szent László Általános Iskola, Ökrös Antal, Hun-
garo Ring Zrt., Sleisz Lajos, Elek Lajos és neje, MrSale Divat, Lévai István, Kovács Imre és barátai Békéssámsonról.
És a végén, de nem utolsó sorban, az a rengeteg kis birkózó és szülei, akik nélkül semmi nem ment volna ilyen profi módon.

KZ

Vizsga utáni boldog arcok



néHány épÍtKezés állapOta lapzáRtánKKOR

A faluban épül az új művelődési ház, valamint megújul, korszerűsödik a régi egészségház. 
Két képünk pedig az új autópálya csomópont építése során elért eredményt mutatja, az autópálya 

fölött már átível az új híd.


