
MOGYORÓDI      KRÓNIKA
Mogyoród 945 éves, 
mivel a község első 

említése az itt lezajlott 
csatával kapcsolatos, 
ahol a (Szent) László 
és bátyja Géza vezette 

csapat legyőzte és 
megfutamította 

Salamon királyt és 
seregét.

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja             v. ÉvFolyaM 5. száM 2019. MájUs

Célegyenesben a beruházásaink!

EU választás
május 26.

Táncoljuk ki a májusfát!

Defibrillátor készülék a 
Sportcsarnokban
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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.

MOGYORÓDI      KRÓNIKA

Célegyenesben a község beruházásai

Interjú Paulovics Géza polgármesterrel

Milyen előzmények után készült el a régi egészségház felújítása, átalakítása?
2017-ben pályáztuk és nyertük meg a hozzá szükséges összeget. Ennek örül-
tünk, de közvetlen utána megjelent egy másik pályázat is, amelyet teljesen új 
egészségházra írtak ki. Az első pályázatunkat a háziorvosi rendelők felújítására, 
korszerűsítésére adtuk be, az új kiírásban pedig szintén szerepelt a háziorvosi 
rendelő, kiegészítve a fogorvosi, védőnői és gyermekorvosi szolgálattal. Ezért 
előre megérdeklődtük a Kincstártól, hogy, ha ezt a második kiírást is elnyerjük, 
akkor módosíthatunk-e az eredeti pályázaton. Szerencsére ezen a másodikon is 
nyertünk és az első tekintetében a módosításhoz is megkaptuk az engedélyt. Így 
a régi egészségház felújítása során két fogorvosi rendelőt készíthettünk a föld-
szinten, az emeleten pedig két szolgálati lakást. Az összes többi, szükséges egész-
ségügyi szolgáltató helyiséget pedig az új egészségházba terveztük, kiegészítve az 
idősek nappali foglalkoztatójával, valamint egy további helyiséggel, amelyben 
szűrővizsgálatoknak biztosítunk lehetőséget. Így mindkét pályázatra nyert össze-
get fölhasználhattuk. A régi egészségházra nyert összegből elkészült egy minden 
tekintetben korszerű, a XXI században elvárható minőségű szolgáltató épület, 
amihez mindössze 5 millió Ft önrészt kellett hozzátennünk.

Milyen minőséget jelent a mai szabványokhoz és elvárásokhoz igazodó épület?
Kezdjük azzal, hogy van mozgáskorlátozottak számára készített feljáró, ugyan csak van mozgáskorlátozottak 
számára kialakított illemhely is. Tágas és szép váróterem, két remek, minden szükséges eszközzel fölszerelt 
rendelő áll a betegek szolgálatára. Modern, kis fogyasztású ledes világítást építettünk ki az egész épületben, 
mennyezetfűtéssel, amihez az energiát hőszivattyú termeli. Igyekeztünk az épület energia hatékonyságát növel-
ni, amely két fokozattal javult. Az összes ablak a hőszigetelés mellett hangszigetelt is, az utca zaja nem zavarja a 
benti tevékenységeket. Ki kell emelni a modern, sokféleképpen mozdítható fogorvosi székeket (az előző fogor-
vosi szék 20 éves volt, elavult, javítani nem volt értelme), valamint az önálló helyiségben elhelyezett fogröntgen 
készüléket. Ez már nem filmre dolgozik, hanem digitális, azaz azonnal megjelenik a kép az orvos laptopján, 
hogy a beavatkozás előtt áttanulmányozhassa a fog és az állkapocs szemmel nem látható állapotát. Mindehhez 
az összes szükséges engedélyt a hatóságoktól időben beszereztük. Nem kell többé ilyen röntgen miatt Gödöllő-
re, vagy máshová menni, félnapot azzal tölteni. December óta jönnek is a fogorvosokhoz sokan, kihasználva ezt 
a lehetőséget, amit korábban legföljebb maszek fogorvosnál tapasztalhattak meg, igen borsos áron. 
Ugyancsak elkészült az udvar beültetése dísznövényekkel, valamint kialakítottunk telken belül 15 parkolóhe-
lyet, s ezt még kiegészíti a közterületen létesített további 5 parkolóhely. Az épület átalakításába beletartozott a 
tetőcsere, új víz-, villany, fűtési –rendszer és a csapadékvíz elvezetés kiépítése.
Amire ez az újság a mogyoródiak kezébe jut, addigra a végleges átadás is megtörténik.

Hol tart az új Egészségház építése és a kapcsolódó útfelújítás?
A kivitelezés a tervezetthez képest hathetes lemaradásban van, amit elsősorban az altalaj gyengesége miatt szük-
ségessé vált különleges alapozás okozott, mintegy két és fél hónappal hátráltatva a kezdést. Azóta sikerült csök-
kenteni a lemaradást. Így a műszaki átadás a számítások szerint szeptemberben várható. Az üzembe helyezéshez 
addig még számos hatóság engedélyét kell beszerezni. 
Most már a födémzsalu készítésnél tartunk. Ez a födém tartalmazza majd a fűtési és világítási csőrendszereket. 
Itt is hőszivattyús rendszert alkalmazunk, lesz mennyezetfűtés és padlófűtés is. Az alsó szinten már a válaszfalak 
készen vannak, cirka egy hónap múlva a tető is rákerülhet az épületre. 
Közben a Dózsa György út, a Mérleg utca és a Béke tér útjavítására nyert további pályázatunkból szerzett ösz-
szegből készülő felújítások is zajlanak majd. A tervek szerint az útfelújítások és az új Egészségház munkálatai 
közel egy időben fejeződnek majd be. Ehhez az eredményhez azonban még sok szervezés, egyeztetés lebonyo-
lítása szükséges.

Milyen állapotban vannak az egyéb tervezett beruházások?
Hamarosan kezdődik a Czeller ház bontása, a Szent László Kilátó-Kápolna fejújítása, és a Szent László Emlék-
hely építése. Amint a közbeszerzési eljárások befejeződnek, azonnal kezdődhetnek ezek a munkák.

A Dózsa György út fel-
újítása folyamatban van, 
emiatt vannak az útfel-
bontások, mert az úttest 
alatt futó víz-gáz-csator-
na vezetékek cseréje zaj-
lik. Nagy butaságot kö-
vet el az a polgármester, 
aki csak a látható felszínt 
újíttatja föl, mert, ha bár-
milyen csőtörés vagy más 
ok miatt meghibásodás 
történik, bonthatják föl 
a frissen elkészített utat. 
Ezért tartom fontosak, 
hogy alapos és körülte-
kintő munkát végezzünk, 
még, ha ez így most töb-
be is kerül. Emiatt haj-

tom, sürgetem a víz-gáz szolgáltatókat, hogy igyekezzenek a közmű-cserék elvégzésével.

Mit tudhatunk az új Művelődési Ház tervezésével kapcsolatban?
Kezdődik a Juhász Jácint Művelődési Ház új épületének az újraterveztetése és az újra engedélyeztetése, miután 
az ötletpályázatra benyújtott változatok közül az 1. változatot a képviselő-testület május 6-án megszavazta, a 
szakmai- és a társadalmi zsűri ajánlása alapján.

A május 4-5-6-án érkezett rengeteg csapadék ez évben nem okozott gondokat a faluban?
Az elmúlt 5 évben végzett vízelvezetési munkálatainknak ilyenkor látszik meg az eredménye. Rendbe tettük az 
árkokat ahol csak lehetett, így már csak özönvízszerű felhőszakadás okozhat gondokat Mogyoródon. Az évek 
során a falu legkritikusabb helyszínein elvégeztük a vízelvezetési munkákat, már csak néhány olyan helyszín 
akad, ahová még nem jutottunk el. Az árkokat karban tartjuk. Ezek nem föltűnő dolgok, az emberek, csak azt 
veszik észre, hogy már nem viszi el őket a víz.

Megkérdeztük a fogorvosok véleMényét

Dr. Szilágyi Emese
Az új rendelő tervezésekor kikérték a véleményünket, elmondhattuk, hogy mit tartunk szakmailag hasz-
nosnak. Ha össze akarjuk hasonlítani a régivel, akkor azt mondhatjuk, hogy csodálatos. Szép is és praktikus 
is, élmény lesz itt dolgozni. Én júniustól szülési szabadságon vagyok, még nem rendelek az új helyen, de 
látom, hogy szép, és ergonómikus. Bízom benne, hogy nem csak mi orvosok vagyunk elégedettek a ren-
delővel, hanem az ide betérő betegek is.
Dr. Nagy Dezső
Decemberétől dolgozom itt, én még láttam, tapasztaltam a korábbi rendelőt. Az összehasonlítva ég és föld a 
különbség az új javára. Ez már egy igényes, magánrendelő színvonalát mutatja, a kinézet és a berendezése is. 
Ami a fogászati alapellátáshoz szükséges, az mind a rendelkezésünkre áll, ez egy korszerű rendelő. Nagyon 
fontos és hasznos a röntgen készülék, is, ami nagy könnyebbséget jelent főleg a betegek számára.

A kívül, belül megújult épület, ahol a fogorvosok rendelnek
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Felhívjuk a 001.szavazókörhöz tartozó választópolgárok figyelm
ét a 
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 alagsori helyisége)

szavazóköri CíMek:
001.szavazókör:  Fóti út 24. (COOP épülete – Művelődési Ház) 
002.szavazókör:  Dózsa György út 40. (Polgármesteri Hivatal)
003.szavazókör:  Gödöllői út 17. (Általános Iskola)
004.szavazókör:  Gödöllői út 17. (Általános Iskola)
005.szavazókör:  Veresegyházi út 8. (Pillangós Óvoda)

képviselő-testületi ülés
2019. 04. 24.

napirend előtt

A képviselők meghallgatták a jelentést a lejárt határidejű határozatokról, melyet előzetesen írásban megkaptak. 
Szükség szerint néhány határidőt módosítottak.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Turisztika
• Kihelyezésre került a Főtérre a „Mogyoród 945” felirat, melyet Településünk 945. évfordulója alkalmából 
javasolt a Turisztikai Kft. 
• A VEKOP kivitelezési közbeszerzése kapcsán helyszíni bejárást tartanak a Kilátónál és az építendő Szent Lász-
ló Emlékhelynél. A kivitelezési közbeszerzésre az ajánlattételi határidő: május 7. 10:00 óra.
• A régi orvosi rendelő felújítási munkálatai a végéhez közelednek. A park kialakítása van még hátra és hama-
rosan megérkeznek a bútorok is.
• Az új egészségház építésénél a födém vasbeton munkálatai zajlanak, az alsó szinten a falak elkészültek.
A Településüzemeltető Kft
• a földutak karbantartását elvégezte,
• megkezdődött a fűkaszálás és a parkok virágosítása, a közterületi bútorok felújítása
• a Mátyás király úti játszóteret felújították és megnyitották.
Pénzügy:
• Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2019.04.24-én 466.339.506 forint. 

napirendi ügyek

Mogyoród nagyközség település-
központi útjainak felújítása” (Dó-
zsa Gy. út – Béke út – Mérleg utca) 
közbeszerzési eljárás elindítása
A testület úgy döntött, hogy nyílt 
közbeszerzési eljárást indítanak.

Településrendezési eszközök mó-
dosításával kapcsolatos döntések
Kurfis László és Paulovics Géza be-
jelentette az ügyben az érintettségét.
Dr. Szabó István kifejtette, hogy 
ahol a tervezet módosítás erdőt 
érint, azt nem kívánja jóváhagyni, 
különösen addig, amíg a település-
fejlesztési terv nem tartalmazza azt, 
hogy az erdőt hogyan pótolják a tu-
lajdonosok, ne fogyjon az erdőterü-
let Mogyoród térségében.
Paulovics Géza ismertette, hogy a 
Szabályozási Terv még nem kelet-
keztet jogot, véleménye szerint a 
testületi döntéssel nincs kockázat.
Hutter József egyetértett az erdő-
pótlásra vonatkozó kikötéssel, de 
szerinte az sem mindegy, hogy hol 
kívánják az elvesző erdőt pótolni, 
Mogyoród szempontjából hasznos 
helyen, hogy védeni tudja a falut, 
vagy sem. Például a Sikárosra te-
lepített erdő nem lenne kedvező a 

község számára. A határozat szerint 
úgy döntöttek, hogy 
• napirendre veszik a 0267/35 
helyrajzi számú ingatlan védelmi 
erdőterületből (Ev) kereskedelmi, 
szolgáltató, gazdasági területbe 
(Gksz-1) való átsorolását, 
• a 0153/3 helyrajzi számú gyümöl-
csös művelési ágú terület, valamint 
0153/8 helyrajzi számú erdő műve-
lési ágú terület védelmi erdőterület-
ből (Ev) általános gazdasági területbe 
(Gá-1) való átsorolását a település-
rendezési eszközök módosításával. 
• a 0155 helyrajzi számú ingatlan 
védelmi erdőterületből (Ev) keres-
kedelmi, szolgáltató, gazdasági terület-
be (Gksz-1) való átsorolását a telepü-
lésrendezési eszközök módosításával. 
Felkérik a Polgármestert, hogy 
kiegészítő dokumentumként a 
tervezetben szereplő erdő pótlásá-
ra vonatkozó részletes tervezetet, 
mutassa be a konkrét ingatlanok 
megjelölésével, valamint a helyzet 
rendezését elősegítő jogi konstruk-
ciót az önkormányzat ügyvédjével 
kidolgoztatni szíveskedjen”.
Támogatták azonban a Pásztor 
György és társai által benyújtott 
előterjesztés mellékletében szerep-

lő módosított terv szerinti Őzjáték 
dűlő telepítési tanulmánytervet.

Beszámoló a SUPPORT Alapít-
vány 2018. évi munkájáról
A Képviselő-testület a beszámolót 
elfogadta.

Fő tér bővítésére ajándékozási 
szándék
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Helyi Építési Szabályzatot 
módosítani kívánja úgy, hogy a 
0351/20 hrsz. számú ingatlan – Ró-
zsa utca 2-4. szám előtti - közterület 
bővítés céljára felajánlott 8-900 m2 
nagyságú részén közlekedési övezet-
té nyilvánítja azzal, hogy a virágbolt 
részére építési övezeti besorolást 
biztosít. Egyben felkérik az alpol-
gármestert, hogy a tulajdonosokkal 
további egyeztetéseket folytasson, a 
további bővítéssel kapcsolatban.
Kamarás F. Gáborné ajándékozá-
si szándékával kapcsolatban úgy 
dönt, hogy az ajándékozónak meg-
köszöni a felajánlását és az aján-
dékozási előszerződés tervezetét 
elfogadja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak véglegesítésé-
re és aláírására. 
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Az Önkormányzat viseli a telekala-
kítás, így a kialakítandó négy önálló 
helyrajzi számú terület (a megma-
radó erdő, a jövőbeli közterület, a 
virágbolt és közterületi kapcsolata, 
valamint a természetben meglévő 
patak önálló helyrajzi számmal törté-
nő kialakításának) megosztási költsé-
get, azzal, hogy a jövőbeli közterület 
erdő művelési ágban maradjon a He-
lyi Építési Szabályzat módosításának 
hatályba lépéséig; melyhez 400.000 
Ft forrást biztosítanak.

Szennyvíz átemelő szivattyú te-
lepítési költségeinek támogatási 
kérelme
A Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 4352 hrsz. alatti ingatlan szeny-
nyvíz rendszeréhez szükséges szennyví-
zátemelő szivattyú beszerzési és beépí-
tési költségeihez nem ad támogatást.

Az 505/3 hrsz. ingatlan felajánlá-
sa megvételre
A felajánlott 505/3 hrsz. számú 
„kivett beépítetlen terület” műve-
lési ágú, 2719 m2 nagyságú ingat-
lant nem kívánják megvásárolni.

A 2685 hrsz. ingatlan felajánlása 
megvételre
A Képviselő-testület a Bocskai útról 
nyíló, 2685 hrsz. számú, zártker-
ti „kivett kert” művelési ágú, 684 
m2 nagyságú felkínált ingatlanra 
kinyilvánítja vásárlási szándékát. 
Felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy amennyiben, a 2019. évi költ-
ségvetésben forrás áll rendelkezésre, 
készítessen előterjesztést a forráshi-
ányos feladatok elsődlegesség szem-
pontja szerinti sorrendjének meg-
határozására, különös tekintettel az 
ingatlan megvásárlására, valamint 
az ingatlan értékbecslésére.

A 3913 hrsz-ú ingatlan belterület-
be vonási ügyei
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a 3913 hrsz. zártkerti ingatlan bel-
területbe csatolásához hozzájárul, 
amennyiben az út szélesítéséhez, 
illetve kialakításához szükséges terü-
letet ingyenesen átadják az önkor-
mányzatnak, a tulajdonos községfej-

lesztési hozzájárulást fizet, valamint a 
belterületbe vonás dokumentációját 
elkészítteti a saját költségén. A fize-
tendő község-fejlesztési hozzájárulás 
mértékét 200 forint/m2.
A telekalakítás során a 3913 hrsz te-
rület északi végén kialakuló önkor-
mányzati tulajdonba kerülő közte-
rület a Homoktövis utca elnevezést 
kapja, míg a Gödöllői út melletti 
részén kialakuló és önkormányzati 
tulajdonba kerülő közterület a Gö-
döllői út elnevezést kapja.

A Mogyoród Turisztikai és Tele-
pülésfejlesztő Kft. alapító okiratá-
nak módosítása
Az okirat módosításához hozzájárultak.

A Mogyoród Turisztikai és Tele-
pülésfejlesztő Kft. 2018. évi be-
számolója 
A beszámolót elfogadták.

A Művelődési Ház tervpályázat 
eredményhirdetése
Ezt a napirendet levették a napi-
rendről.

A Mogyoród Településüzemeltető 
Kft. személyi állományának 3 fő-
vel történő bővítése
A bővítés szükségességével a képvi-
selők egyetértettek.

A Don Bosco Nővérek Háza Ala-
pítvány támogatási kérelme
A képviselők megszavaztak 
1.700.000,- Ft-ot a gyermekvédel-
mi támogatásban részesülő gyer-
mekek étkeztetésén túl a Nyári 
Oratórium keretén belül az iskolás 
gyermekek egy hónapos nyári tá-
boroztatására.

A „Községünkért Mogyoródért” 
Alapítvány támogatási kérelme
A Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy támogatja a kérelmet, azzal, 
hogy az Alapítvány feladata a patak 
feletti gyalogos átkelő építéséhez 
szükséges engedélyek és jognyi-
latkozatok, valamint tulajdonosi 
hozzájárulások beszerzése. A gya-
logos átkelő kialakításához bruttó 
2.200.000 Ft összegben járul hoz-

zá. Szavazati arány:5 fő igen, 4 fő 
tartózkodás.

Döntés a Hosszúdűlő ingatlanok-
kal kapcsolatban
A Hosszú dűlőben lévő ingatlanok 
önkormányzati tulajdoni hánya-
dainak az értékesítésére minden 
ajánlatot adó ingatlanközvetítővel 
szerződést kívánnak kötni, siker-
díj díjazással. Szavazati arány: 5 fő 
igen, 4 fő tartózkodás.

A Középső Homoki és Szadai utca 
(603/7 hrsz.) sarkán található te-
lek bérbeadása
Felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a szükséges értékbecslést és 
bérleti szerződést az ingatlanra vo-
natkozóan készíttesse el és az ön-
kormányzat honlapján tegyen köz-
zé egy előzetes felhívást.

A Szántó és a Glóbusz utca rende-
zésére vonatkozó szerződés felül-
vizsgálata
A testület a 2014. április 28-án alá-
írt együttműködési megállapodás 
közös megegyezéssel történő meg-
szüntetését kezdeményezte.

A 10752/20 sz. vasházas transz-
formátorállomás kiváltása 
Az Új Egészségház és környékének 
megfelelő áramellátása érdekében a 
vasházas transzformátorállomás ki-
váltása érdekében az ELMŰ Hálózati 
Kft. által megküldött „Megállapodás 
közcélú hálózat áthelyezéséről, átala-
kításáról” elnevezésű megállapodás 
tervezetben foglaltakat elfogadták. 

Szünidei gyermekétkeztetés 
A rendelkezésre álló adatok és szü-
lői igények alapján a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére, a szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében, a déli 
meleg főétkezéshez 150.000 Ft ke-
retösszeget határoztak meg. 

Együttműködési Megállapodás he-
lyi út pártfogásba vétele érdekében
Támogatják a TETTEKKEL A 
FEJLŐDÉSÉRT! Egyesület, mint 
kötelezettségvállaló kérelmét.

A Mogyoród 1074 Közalapítvány 
támogatási kérelme
1.200 eFt támogatásról döntöttek 
a körzeti megbízott rendőr részére 
nyújtandó támogatás céljára.
A Lake Forest Villapark magánút-
jának elnevezése
A 4200/89 hrsz út a Lilaakác köz 
elnevezést kapta.

A Juhász Jácint Művelődési 
Ház-Könyvtár könyvtári szol-
gáltatásának biztosítására, az új 
könyvtárhelyiség bérlésére beér-
kezett ajánlattételek elbírálása 
A beérkezett ajánlatok közül az 
Evangélikus Lelkészi Hivatal által 
beadott árajánlat szerinti, Fóti út 
20. szám alatt lévő, 32 nm alapte-

rületű helyiségét bérlik ki 60.000,- 
Ft/hó+rezsi költséggel.

A Nagy Út Vasút Kft. 0286/51 
hrsz. ingatlan bérbeadása
A 0286/51 helyrajzi számú, 5411 
m2 nagyságú ingatlant bérbe adják a 
Nagy Út Vasút Kft. részére 120.000 
Ft/hó áron, határozatlan időre.

elfogadták az Új Művelődési ház látványtervét

A rendes képviselő-testületi ülést követően május 6-ára Paulovics Géza polgármester egy rendkívüli ülést is 
összehívott, ahol többek közt döntöttek a Juhász Jácint Művelődési Ház új épületére kiírt ötletpályázatra 
beérkezett javaslatok rangsorolásáról is. A döntés nem volt egyhangú, az előzetes bizottsági vitában voltak, 
akik ez ellen a választás ellen küzdöttek, például Tóthné Nagy Mária. A képviselők Nagy László építész ter-
vező tervét fogadták el, melyről egy látványtervet be is mutatunk. 

hogy vált pauloviCs géza az ország egyik legisMertebb 
polgárMesterévé?

Eddig 786.000 megtekintés történt az internetre általa föltett szemétlerakást megörökítő esemény kap-
csán. Az ipari kamera felvételén látható amint egy férfi egy személyautóból több zsák szemetet tesz ki egy 
parkolóban. Ezzel a felvétellel az országos médiába is bekerültünk, kezdve a HVG-től és Hír Tv-től, stb. 
Miért volt erre szükség?
Sajnos az önkormányzatoknak nincs semmiféle fegyvere, eszköze a szemetelőkkel szemben, csak a nyilvánosság. 
Ezért választottam én is ezt a megoldást (ahogy néhány más polgármester is tette), hogy valahogy felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy ez tűrhetetlen helyzet.
Sokan félnek egy ilyen nyilvánosságra hozástól. Ezért mondják azt az emberek, hogy Paulovics Géza egy 
bátor ember!
Azért óvatoskodnak az emberek, mert ezzel személyiségi jogtól kezdve minden féle pert vehet az ember a nya-
kába. De én vállalom, hogy akármilyen per jöhet, akkor is nyilvánossá teszem az elkövető tettét, hogy az embe-
rek igenis kezdjenek el gondolkodni azon, hogy, hogy 
lehet Magyarországon ilyeneket büntetlenül megcsi-
nálni. Csak a nyilvánosság ereje akadályozhatja meg, 
hogy Mogyoródot és más településeket, az erdőket, 
mezőket szeméthalmok borítsák el. Hátha változik a 
világ, az emberek személete!

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

Hirdetés
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tájékoztatás
felhívás gyoMMentesítésre 

és parlagfű elleni 
védekezésre

A Mogyoródi Önkormányzat nagyon fontosnak tart-
ja, hogy egészséges lakókörnyezetben éljünk. 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
törvény értelmében a földhasználó köteles minden 
év június 30. napjáig az ingatlanján a parlagfű vi-
rágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
(fagyok eljöveteléig) folyamatosan fenntartani! 
A gyommentesítésre és parlagfű elleni védekezésre 
nemcsak külterületen, hanem a belterületen lévő 
ingatlanok tulajdonosai is kötelesek! 
Belterületen a jegyző kényszerkaszálást is elrendelhet, 
aminek a költségeit ugyancsak a tulajdonos földhasz-
nálónak kell kifizetni. 

Azon tulajdonos vagy használó, aki a fent leírt köte-
lezettségének nem tesz eleget kétszeres hátrány is éri, 
hiszen egyrészt meg kell fizetni az ilyenkor kötelező-
en megállapítandó növényvédelmi bírságot és még az 
elrendelt közérdekű védekezés (kaszálás) költségét is. 
A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság 
mértékétől függően növényvédelmi bírság összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig ter-
jedhet. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott 
összeget késedelmi kamat terheli és adók módjára az 
állami adóhatóság hajtja be!
Hivatalom munkatársai nem tudnak minden problé-
más területet felkutatni, ezért az elhanyagolt, gyomos, 
parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számít a 
lakosság segítségére! 
Kérjük, hogy aki problémás területről tud, az jelezze a 
Polgármesteri Hivatalban személyesen (2146 Mogyo-
ród, Dózsa György út 40.) vagy a 06-28-540-716-os és 

a 06-30-663-9803 telefonszámon, illetve írásban vagy 
e-mailben a mogyorod@mogyorod.hu elérhetőségen. 
A bejelentésben pontos adatokkal kérjük megjelölni 
a gazos ingatlant, esetleg fényképet is mellékelve, és a 
bejelentőnek kérjük megadni a telefonos elérhetőségét 
a helyszín beazonosíthatósága érdekében.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a jogszabály-
ban foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése, 
egészségének megőrzése, de nem utolsósorban a bír-
ság kiszabásnak elkerülése érdekében – tartsák be! 

dr. Moldván Tünde s.k. jegyző

tisztelt Mogyoródi lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzeti Eszközkez-
elő tájékoztatása szerint, a - Nemzeti Eszközkezelő 
Programban résztvevő természetes személyek ott-
honteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. 
törvény alapján a - Nemzeti Eszközkezelő fizetési kö-
telezettségeiknek eleget tevő bérlői a 2019. év során 
dönthetnek arról, hogy
• rendkívül kedvező feltételek mellett, vételár kedvez-
ménnyel egyösszegben megvásárolják az ingatlant;
• hosszútávú részletfizetés mellett megvásárolják az in-
gatlant, illetve
• továbbra is bérlők maradnak, a jelenlegi feltételek 
mellett.
A szükséges nyilatkozat mintát, valamint a személyre 
szabott vételárat és a fizetési feltételeket is tartalma-

zó tájékoztató levelet a Nemzeti Eszközkezelő 2019. 
március 31. napjáig megküldte a határozatlan idejű 
bérleti szerződéssel rendelkező bérlők részére. 
A kitöltött nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 60 
napon belül szükséges visszaküldeni a Nemzeti Esz-
közkezelő részére!

Amennyiben az érintett lakosok 60 napon belül 
nem nyilatkoznak, a jelenleg fizetett bérleti díjuk 
2019. július 1-től a háromszorosára fog emelkedni.

A https://netzrt.hu/ honlapon tájékozódhat a fent emlí-
tett lehetőségek részleteinek megismerése érdekében.

dr. Moldván Tünde s.k. jegyző 

várhatóan szünet lesz a 
gázellátásban!

Ezúton jelezzük a Tisztelt Lakosság felé, hogy a MA-
GÁZ Kft. tájékoztatása szerint az FGSZ Földgázszál-
lító Zrt. az 2019. évben saját nagynyomású gázháló-
zatán, valamint annak elemein (átadók, szerelvények, 
stb.) gázszolgáltatási szünettel járó gázvezeték kiváltá-
si, karbantartási munkákat végez. A munkálatok ideje 
alatt Mogyoród teljes területén GÁZSZÜNET vár-
ható, melynek időpontja előreláthatólag: 

2019. 07. 16-án 08.00 órától 2019. 07. 17-én 
20.00 óráig tart (36 óra).  

Ez egy előzetes tájékoztatás, a tényleges gázszünet 
előtt a gáztörvény értelmében még egy megismételt 
tájékoztató levelet fog küldeni a szolgáltató, melyről 
ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.  

A MAGÁZ Kft. a gázszünetre, valamint az üzembe 
helyezést követő időszakra megerősített ügyfélszolgá-
lattal, és műszaki szakszemélyzettel készül fel, amely 
lehetővé teszi az esetleges panaszok és üzembe helye-
zési zavarok gyors javítását, a fogyasztási helyeken a 
mihamarabbi gázszolgáltatás visszaállítását. 

A fentiek miatt a készülékek biztonsága érdekében a 
következőkről kérjük szíveskedjenek gondoskodni:
A gázszünet megkezdése előtt szíveskedjenek a GÁZ-
VEZETÉKBE ÉPÍTETT FOGYASZTÓI FŐELZÁ-
RÓT és a GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁ-
RÓT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!
A Magáz Kft. munkatársai a 20 m3/h feletti kapaci-
tással rendelkező fogyasztókat a gázszünet megkezdé-
sét követően felkeresik és ellenőrzik a főelzáró szerel-
vények zárt állapotát. 

A Magáz Kft. az alábbi elérhetőségeken 0-24 óráig fo-
gadja a hibabejelentéseket és észrevételeket:
MAGÁZ Kft. Gödöllői Üzem, Gödöllő, Szabó Pál út 
28.
06-28/545-515 (regionális ügyelet)
06-93/500-500 (központi ügyelet)

A gázszolgáltatás kimaradása kapcsán okozott kelle-
metlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
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Jó tudni, hogy az önkormányzat által régebben vásárolt defibrillátor (újraélesztő készülék) a 
Sportcsarnokban, a Településüzemeltető Kft kezelésében található. Szükség esetén innét lehet 
elkérni. Azért itt helyezték el, mert feltételezhető, hogy a sporteseményeken résztvevők, illetve a 

sokszor népes nézőközönség körében lehet leginkább szükség újraélesztésre. A Kft alkalmazottai a 
defibrillátor használatára felkészítést kaptak.
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Madéfalviak jönnek a pinCenapra jÚniusban!
Mi is Megyünk Madéfalvára szepteMberben!

Rendhagyó év lesz 2019. Mogyoród és Madé-
falva viszonylatában. A jól megszokott éven-
kénti váltott látogatás az idei évben megválto-
zik: a madéfalviak is jönnek hozzánk a Szent 
László Hétre és mi is utazunk az őszi Hagy-
mafesztiválra. 
Mint már előző számunkban megírtuk az idei 
évben egy a Testvértelepülések számára kiírt 
kulturális pályázati sikernek köszönhetően 
megváltozik a Szent László Hét rendje. 2019. 
június 22-én kerül sor az Apátsági Pincenap-
ra, mely együtt kerül megrendezésre a Folklór 
Nappal és a Bográcsos Főzőversennyel. Ezeken 
az eseményeken jelen lesznek Madéfalvi Test-
véreink: bekapcsolódnak a Folklór nap esemé-
nyeibe és a Bográcsos főzőversenybe is. Ezen 
a hétvégén látjuk őket vendégül a június 20. 
csütörtöki érkezésüktől június 24. hétfő reg-
gelig. 
Az őszi Hagymafesztiválra pedig az évenkénti 
váltásnak megfelelően, a megszokott időben, 
szeptember 15-én várnak bennünket madé-
falvi testvéreink. 
Az Apátsági Pincenap idején levő vendég-
fogadás, valamint az őszi utazás részletei 
előkészítés alatt vannak, melyekről a 2019. 
június 5-i szerda esti falugyűlést követően 
tartunk egy rövid megbeszélést.

Hutter József OKSB elnök

XXV. SZENT LÁSZLÓ HÉT  PROGRAMJAI
2019. június 22. - 30.

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják

30. Vasárnap
SZENT LÁSZLÓ-ÜNNEPI SZENTMISE
KOSZORÚZÁS ÉS EMLÉKEZÉS 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNKRA

29. Szombat
GROUPAMA TANPÁLYA - VEZETÉSTECHNIKAI CENTRUM
KERTÉSZ GYÖRGY KISPÁLYÁS EMLÉKTORNA
EGÉSZSÉGNAP
MOZDULJ RÁ AZ EGÉSZSÉGRE!
SZABADTÉRI RETRO DISCO

28. Péntek
PÁL FERI ATYA ELÕADÁSA

27. Csütörtök
MESTERSÉGEK NAPJA
SZENT LÁSZLÓ NAPIÜNNEPI ZSOLOZSMA

26. Szerda
COOP - NAP
ÖRÖM TÁNC-LÁZ TÁNCHÁZ EDITTEL

24. Hétfõ
LÁSZLÓ-NAPI CSOBBANÁS - AQUARÉNA

23. Vasárnap
ÜNNEPI SZENTMISE 
EGYHÁZZENEI KONCERT
A SZENT LÁSZLÓ ÍJÁSZ EGYESÜLET BEMUTATÓJA
VACSORA A MADÉFALVI VENDÉGEINK TISZTELETÉRE

22. Szombat 
KLASTROMHEGYI APÁTSÁGI PINCENAP

FOLKLÓR DÉLUTÁN
HOLDVIOLA KONCERT
UTCABÁL - MADARAK HÁZIBULI ZENEKAR

BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENY

25. Kedd
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS: 
DR.DÉR PÉTER GYÓGYSZERÉSSZEL
MATTYASOVSZKY ILONA TANÍTÓNÕ 
100. SZÜLETÉSNAPJÁRA EMLÉKEZÜNK

KUVASZ és PULI kölykök
kaphatók Fóton,

törzskönyvvel, csippel, oltással ellátva, 
kimagasló felmenők után

Tel: 06-30/335-9050
Képeinken a kölykök még csak 1 hónaposak.

Hirdetés

Mogyoród területén a 
berendezések árából

10% kedvezményt adunk!

„eMber óvd a földet, őrizd Meg világod!”
A Föld Napja mozgalom 1990. 
óta kerül megünneplésre szerte 
Magyarországon. 
Óvodánk is kiváltképp, hogy 
Zöld Óvoda címmel is rendelke-
zik, különösen igyekszik a gyer-
mekekben elültetni a környeze-
tünk iránti pozitív viszonyulást. 
A megelőző napokban beszélge-
tünk a Földről, annak védelmé-
ről, a környezetszennyezésről, 
valamint a szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságáról. Közös 
óvodai tevékenység a szülők 
jóvoltából és hozzájárulásával 
virágok és facsemeték ültetése a 
csoportok udvarán. Így az ovi-
sok megtanulhatják a gondozás 
fontosságát, jelentőségét. Kéz-
műves foglalkozások keretében 
különböző technikákkal készít-
jük el bolygónk mását, ezáltal is 
elmélyítve bennük, milyen ter-

mészeti kincsek borítják Földünket. Változatos játékok formájában ismerhetik meg, milyen állatok, növények, 
természeti jelenségek léteznek körülöttünk.
Felelősséggel tartozunk aziránt, hogy a gyermekek miként viszonyulnak az őket körülvevő környezethez, így 
minél többféle tapasztalat- és ismeretszerzést biztosítanunk nekik.

VITÁLIA BIOKUCKÓ 
HA FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE…. 

Gyógynövények, gyógyteák

Egészségvédő készítmények, 
vitaminok

Bio-és reformélelmiszerek

Cukor-, glutén-és laktózmentes 
élelmiszerek

Kozmetikumok, illóolajok

Környezetkímélő háztartás

2146. Mogyoród, Fóti 
út 9.

Nyitva:                    
H-P 9:00-17:00
Szo 9:00-12:00

A hirdetés felmutatója a vásárlás 
végösszegéből* 10% kedvezményre 
jogosult.(*Más akciókkal nem vonható össze)

A fordított elhelyezés a megrendelő kívánságára történt.
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„A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden 
tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társada-
lomban, a gazdaságban és a politikában.”

David Attenborough
Kiegészítve: A Mogyoródi Szent László Ált. Iskolában is!

koMplex terMészettudoMányi vetélkedő

2019. április 8-án tartottuk ezt az összetett vetélkedőt. Csapatverseny volt, a  7-8. osztályos tanulóknak. Érde-
kes feladatok voltak: keresztrejtvények, kísérletek, tájékozódás, növényismeret, városismeret.
Eredmények:
I. Kamarás Gergő  II. Juhász Dorottya   III.        Tarján Viktória
 Szabó Regő   Pásztor Gréta   Toma Katalin
 Szabó Bence    Szabados Natali   Koppány Lili
 8.b osztály   7.b osztály   8.a osztály
Tanulóink jól érezték magukat, élvezték a feladatokat!

Természettudományi  munkaközösség

xix. Megyei herMan ottó verseny százhaloMbattán

2019. ápr. 13-án rendezték e magas szintű biológia versenyt. A megyéből 60 versenyző indult. A mi tanulóink 
6.-7. osztályosok, akik 8. osztályos tanulókkal mérték össze tudásukat. Nagyszerűen helyt álltak és szereztek 
ismét dicsőséget iskolánknak. Juhász Janka 7.b 12 helyezett, Demeter Blanka 7.b 21. helyezett, Kain Bence 
6.a 43. helyezett. Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

xxvii. kaán károly Megyei 
terMészetisMereti verseny

„Otthonaként velem érez megannyi lény,
úszó, lebegő állat, lengedező növény.
Kusza hínár, tündöklő virág, megle-
pő, eleven vízi világ.”
Ismét versenyeztünk Tápiószentmárton-
ban. Ezúttal két 6.b osztályos tanulónk 
indult. Erre a versenyre egész évben  ké-
szülni kell. Dicséret a versenyzőknek, akik 
vállalták, hogy minden kedden reggel 
hétkor tanulnak a Természetbúvárból, 
ismerik Kaán Károly életét, és a nemzeti 
parkokat. A magas színvonalú megméret-
tetésben 51 tanulóvett részt. Nagyon szo-
ros volt az eredmény, 1-1 pont döntött.
Schmidt Zsófia VII., Dráb Benedek 
XII. helyezett lett.
Mire ti felnőttek lesztek, biztosan tu-
dom, hogy igazi környezet-, természet-
védők lesztek! Gratulálunk!

Z. T. I. 
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a víz világnapja
Március végén a Víz Világnapja alkalmából hívtuk meg az óvodás gyermekeket a Juhász Jácint Művelődési Ház ideig-
lenes helyiségébe. Játékos foglalkozás keretében hívtuk fel a gyerekek figyelmét a víz nélkülözhetetlen szerepére a min-
dennapjainkban, valamint környezetünk védelmének fontosságára. A gyermekek nagy figyelemmel, érdeklődéssel 
vettek részt a vízzel, természettel kapcsolatos interaktív beszélgetésen, ami vidám közös énekléssel zárult. Köszönjük a 
részvételt és a közreműködést az önkormányzati és az egyházi óvoda gyermekeinek és pedagógusainak.

hÚsvéti játszóház
A Juhász Jácint Művelődési Ház ideiglenes helyiségében kézműves játszóházat rendeztünk a gyermekeknek, akik 
ez évben is nagy lelkesedéssel készítették a szebbnél szebb ajándékokat és húsvéti díszeket, festett gipszfigurákat, 
asztaldíszeket, és más a húsvét ünnepéhez kapcsolódó tárgyakat. A lendületes munkát, a megjelent csöppségek 
csak rövid időre szakították meg, amikor egymás munkáit is meg csodálhatták. Saját és szüleik örömére munkájuk 
eredményét a kis kezükbe szorongatva büszkén vitték haza. A legfiatalabb korosztály ez évben is izgatottan készü-
lődött a kereszténység legnagyobb ünnepére, a közelgő Húsvétra.

Maratoni versMondó nap a Magyar költészet napján

Április 11. a Magyar Költészet Napja, melyet hazánkban 1964. óta József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból minden évben országszerte, irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, versmondó napokkal, költőta-
lálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. Művelődési Házunk ez évben is hagyományként rendezte meg április 9-én 
és 10-én, a Maratoni Versmondó Napot. Ez alkalommal is megszámlálhatatlan versmondó mondta, illetve olvasta fel 
legkedvesebb költeményeit. Délelőtt az Önkormányzati és az Egyházi óvodások szavaltak az óvó nénik vezetésével. 
József Attila versei mellett számtalan költő műve hangzott el, és természetesen megemlékeztünk Ady Endre halálának 
100. évfordulójáról is. Minden versmondónak ezúton köszönjük a közreműködést, köszönjük, hogy az elhangzott 
versek által bemutatták a költészet sokszínűségét. Külön köszönet illeti a Művelődési Ház Nyugdíjas Klubját. 
Köszönjük Benedek Károlynak, Romankovics András tanár úrnak hogy saját költeményeikkel, írásaikkal színe-
sítették e jeles napot, valamint Trombitás Istvánnénak, aki minden évben több száz kilométert utazik hozzánk, 
hogy szülőfalujában saját versei felolvasásával is gazdagította ünnepségünket. 

Marosán László

tavaszi hadjárat

Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratnak és győztes csatáinknak, az osztrák csapatokat az országból kikergető magyar 
huszárok emlékére Közép Európa legnagyobb hadijátéka során Mogyoródot korhű módon ez évben is április 7-én 
érintették a huszárok. Köszönjük a mogyoródi Sándor Huszároknak, hogy már több mint két évtizede lankadatlanul 
őrzik ezt a szép hagyományt, ezzel is erősítve bennünk a hazaszeretetet és az önfeláldozó huszárok példaképét. 
Ferenczi János huszár őrnagy szokása szerint beszédet is mondott a Hősök Ligetében, elsősorban a felsorakozott 
gyermekek épülésére, akik maguk is huszárnóta énekléssel érkeztek. Őrnagy úr egy díszes emléktáblát adott 
át Paulovics Géza polgármester úrnak, majd megkoszorúzta az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak 
emléket állító kopjafánkat. A felemelő ünnepség a gyerekek kitörő örömére a lovakkal és a huszár fegyverekkel 
történt alapos ismerkedéssel zárult. 

WK

INGYENES KÉPZÉS AZ 50+ -os KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár
Mogyoród, Fóti út 24. - bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

                        Kovács György

                         
Svindlerek nyomában 

avagy az idõsek átverési kisérletei
 

elõadó: 

az elõadás címe: 

               

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM

2019. május 22. szerda 15.00 óra

a Milton Friedman Egyetem 
és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház-Könyvtár

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

HARMADIK ELÕADÁSA

MEGHÍVÓ
       MOGYORÓDI
SZENIOR AKADÉMIA

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Emlékezzünk közösen 
a Nemzeti Összetartozás Napján

a 99 éve történt tragédiára

    
    kedd 17.30  
2019. június 4. 

emlékbeszédet mond:

Hutter József képviselõ, OKSB elnöke

TRIANON

helyszín: Falka József tér

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház 

a trianoni békediktátum aláírásának 
99. évfordulóján rendezett megemlékezésre

idõpont:

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
           AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

           2019. május 28.
                   kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Utazzunk! Mit vigyek?

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

MEGHÍVÓ

ERÕSS ZSOLT

1968-2013

   2019. május 21-én, 
      kedden 15.00 órakor 

a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

ideiglenes helyiségében

  Emlékezés és 

gyertyagyújtás

cím: Mogyoród, Fóti út 24. 
a COOP alagsora, a régi Posta helyisége

hegymászó emlékére
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közélet
falka józsef kántor atya Cso-Csó bajnokság

2019. április 23-án került megrendezésre – immár 20. alkalommal – a Falka József Kántoratyáról elnevezett 
cso-csó bajnokság a Mogyoródi Oratóriumban. Talán a kerek alkalom miatt érkezett rekordszámú nevezés, így 
négy kategóriában zajlottak a küzdelmek. A remek hangulat ezúttal sem maradt el, melynek kialakuláshoz az 
animátorok tánca adta meg az alaphangot. A tavaly bemutatott első tánsz sikere után nem csoda, hogy a lányo-
kot ismét felkérték erre a nővérek. Az ünnepélyes megnyitót követően indultak is a küzdelmek. A lányoknál 
Horváth Kamilla fantasztikus eredményt ért el: az elmúlt 3 évben győztes hölgy ezúttal egy új párral, zsinórban 
negyedszer vihette el az első helyezettnek járó kupát! A legnépesebb mezőnyben, a felnőttek között apa – lánya 
páros is indult, csak hajszállal lemaradva a dobogóról. A résztvevők ezúttal sem maradtak étlen-szomjan, számos 
szorgos és gondos kéz serénykedett a finom szendvicsekkel és innivalóval. A nap végén valamennyi résztvevő 
egy kis ajándékkal távozott Mogyoródról. A serlegeket és az érmeket ezúttal Ági nővér és Babicz László adták 
át. A győztesek névsora a következő:
Lányok:
1.) Toma Annamária és Rátesy Emma 
(Mogyoród)
2.) Kiss Dóra és Rajzinger Petra (Galgahévíz)
3.) Bábosik Barbi és Nagy Dorka (Mogyoród) 

Hölgyek:
4.) Horváth Kamilla és Pesthy Zsuzsi (Mo-
gyoród / Budapest)
5.) Jeles Vivien és Rátesy Dorka (Mogyoród)
6.) Domán Boglárka és Liptai Kinga (Eger)

Fiúk
1.) Fazekas Krisztofer és Varga Dániel 
(Kazincbarcika) 
2.) Kovács Gergely és Tóth Miklós Kende 
(Galgahévíz)
3.) Gyurik Levente és Kain Bence (Mo-
gyoród)

Junior / Felnőtt
1.) Angyal Levente és Bagi Gergő (Bag)
2.) Kádár Máté és Wirth Máté (Veresegyház)
3.) Jeles Tamás és Szabó Benjamin (Mo-
gyoród, Budapest)

A rendezvényről számos fotó készült, melyeket 
a Mogyoródi „Kántor Atya” cso-csó és ping-
pong bajnokság facebook oldalán tekinthet-
nek meg az érdeklődők. Köszönjük azoknak 
a szalézi munkatársaknak és animátoroknak 
a munkáját, akik a hosszú napon gondoskod-
tak rólunk, megteremtve a gondtalan játék 
feltételeit. Külön köszönetet mondunk a 29. 
sz Coop áruház vezetőjének, Pásztorné Ma-
rikának, aki ezúttal is a rendezvény támo-
gatója volt és Kovácsné Marika néninek, aki 
három nagy tálca süteménnyel örvendeztetett 
meg bennünket. Gratulálunk a nyerteseknek 
– és mindenkit szeretettel várunk vissza Mo-
gyoródra, a novemberre tervezett XX. Kántor 
Atya Asztalitenisz bajnokságra!

/a szervezők

 
 

Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások Kézműves foglalkozások 
a a a MogyoródiMogyoródiMogyoródi   FaluházbanFaluházbanFaluházban   

   

gyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyarántgyerekeknek és felnőtteknek egyaránt   

2019. június 5. szerda 17—19 óra között 
 

gyermeknapi mézeskalács írókázás 
meglepetéssel 

2019. június 12. szerda 17—19 óra között 
 

makramé virágtartó készítése 

2019. június 19. szerda 17—19 óra között 
 

„Teknős Tóbiás” műanyag flakonból 

2019. június 26. szerda 17—19 óra között 
 

tésztakép készítése 

A Poldy Műhely 2019. júniusában 
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! 

A nyertes hölgyek
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                Mozdulj rá!
Az idei Egészségnappal kapcsolatban dr. Dér Péter és Pásztor Julcsi szervezőktől kértünk 
előzetes tájékoztatást.

2017-ben indult útjára a Mozdulj Rá az Egész-
ségre! mozgalom, az akkori Szent László Héthez 
kapcsolódva. Mindjárt négy helyszínen és más-más 
kihívást jelentő mozgásféleségekben lehetett részt 
venni: Sportolj velünk a Sportcsarnokban, kispá-
lyás foci az Óber János Sportközpontban, az Éld át 
a Táncot a Fő téren, s természetesen nem maradt 
el az egészségügyi szűrés és tanácsadás sem. Most, 
2019-ben ehhez képest mi változik?
Kiemelkedő ez az év, mivel a Szent László Hét ren-
dezvényt a község immár 25. alkalommal tartja meg, 
valamint településünk 945 éves az idén. A program-
jainkban ez a születésnapi szám többször is visszakö-
szön majd.
Az idei évben igyekeztünk úgy alakítani az esemé-
nyeket, hogy egymást ne fedjék, így nem kell döntést 
hozni, melyiken vegyünk részt. Az egész nap helyszíne 
az idei évben a Szent László Általános Iskola és a Tor-
nacsarnok lesz. 
A délelőtti egészségnapon az iskolaépületben biztosítunk 
lehetőség arra, hogy ki-ki „megismerje az egészségét”. 
Szeretnénk megszólítani az embereket, hogy jöjjenek 
el egy olyan belső körútra, ahol a saját állapotukat fel-
mérik. Így van arra lehetőség, hogy még jóval a ba-
jok megjelenése előtt változtatni tudjanak, megelőzve 
azokat. A szokásos módon lesznek műszeres mérések, 
lesz melanómaszűrés, illetve több olyan szakember is 
eljön, akiktől lehet kérdezni.
A délutáni, éjszakába nyúló műsoron a mozgásé lesz 
a főszerep. 17.00 órai kezdettel egy mesezenekart 
látunk vendégül, ami kellemes kikapcsolódást ígér - 
nem csak gyerekeknek!. Ezután egy kis könnyed tö-
megsport következik, ami az azt követő futóverseny 
bemelegítése is egyben. A futóverseny jellege inkább 
egy közös élményfutás, melynek távjai igazodnak Mo-
gyoród évfordulójához. A rövidebb táv 945 méter, a 
hosszabb táv pedig 2835 méter (3x945 méter). Az 
élményfutásra jelentkezni lehet, illetve bővebb tájé-

koztatás kérhető a mogyorod.turizmus@mogyorod.
hu e-mail címen.
Akik inkább a szemüket szeretnék legeltetni, azoknak 
szól a műsor további része, melyben a tánc világába 
kalandozunk el, a klasszikusoktól a modern táncokig, 
amatőr táncosoktól a nemzetközi versenytáncosokig, 
sokféle kategóriában. Az est leszálltával aztán min-
denki táncra perdülhet, a szabadtéri Retro-Discoban, 
ahol több DJ is váltani fogja egymást a színpadon. A 
nevük egyelőre legyen még meglepetés, mivel a Face-
book-eseményünknél hamarosan játszani fogunk ez-
zel kapcsolatban.
Melyik egészségmegőrző tevékenység vált a legnépsze-
rűbbé, s ezáltal a leghasznosabbá az évek során?
Tavaly a „mesterhármas” a műszeres vérvizsgálatok, a 
melanómaszűrés és a testtömegmérés - analizálás nyert.
Mennyire váltak fogékonnyá a mogyoródiak a saját 
egészségükkel való törődésre, ezeknek a kezdeménye-
zéseknek a hatására? Rámozdultak az itt lakók?
Az Egészségnapra tavaly egyre többen nem konkrét pa-
nasszal, hanem inkább a kíváncsiság miatt érkeztek, és 
ez jó. Már csak a résztvevők létszámán kellene emelni.
Ez kimondottan egy jótékony magán kezdeményezés, 
vagy esetleg egy üzleti vállalkozás? Van-e valamilyen 
szerepe ebben az önkormányzatnak?
Anno az Egészségnap egy egyesületi kezdeményezés-
sel indult, majd én (dr. Dér Péter) 2013-ban csatla-
koztam a szervezésbe. Három éve pedig összefogtunk 
hárman: Dráb Orsolya, Pásztor Julianna és jómaga, 
és az Önkormányzat illetékes bizottságainak egyetér-
tésével közös rendezvényt alkottunk meg. Milyen ez a 
rendezvény? Nehéz behatárolni, hiszen nekünk nem 
anyagi érdekünk a megszervezése, de nem is magán 
kezdeményezés, hiszen mindez az önkormányzati hát-
tér nélkül nem jöhetne létre.
Ez egy igazi csapatmunka. A rendezvényünk anyagi 
hátterét az Önkormányzat biztosítja, az OKSB kereté-
ből. De igyekszünk támogatókat is szerezni, hogy még 
többet tudjunk nyújtani a közönségnek.
Az Egészségnap felelős szervezője harmadik éve dr. 
Dér Péter. Erre keretet az Önkormányzat ESZB ke-
rete biztosít, de az elmúlt években sikerrel indultunk 
a Hungaropharma „Együtt a helyi közösségekért” pá-
lyázatán, melynek köszönhetően az Önkormányzati 
keretet másra tudta a bizottság felhasználni.
A délutáni sportos – táncos rendezvény szervezésének 
megtisztelő feladatát Pásztor Julcsi és Dráb Orsi közö-
sen kapták meg. A rendezvény szervezésében lebonyo-
lításában óriási segítséget nyújt a Mogyoród Turisz-
tikai Kft, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni 
Zachár Zsoltnak és Bognár Barnabásnak. 

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

§ 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

kain benCe közép-Magyarország bajnoka!
Nagyon régen várom Bencétől ezt az eredményt. Rend-
kívül tehetséges, végtelenül szorgalmas, de eddig vala-
mi hiányzott a bajnoki címhez. A megfelelő ellenfelek 
itthon. Ezen segített Mertse Ádám, volt tanítványom, 
aki minden héten kocsijába ül és viszi magával Pestre, 
hazánk magasan legerősebb csapatába edzésre. Na, ott 
Bence az ország legjobbjaival küzdhet, szokhatja meg a 
nagy csatákat. Hát ez most meg is látszott a versenyen. 
Négy meccsén összesen, ha két percet volt szőnyegen, 
nagy fölénnyel nyerte a súlyát. Szerintem áttört most 
nála az a bizonyos gát, jöhetnek az újabb diadalok. 
Tokaji Marci is nagyon jól küzdött, ezt bronz érme is 
bizonyítja. Dubis Marci, annak ellenére, hogy néhány 
hónapja birkózik, két meccsét is hozta, így 15 induló közül a nagyon értékes ötödik helyet szerezte meg. Ma-
radéktalanul elégedett vagyok tanítványaimmal! És álljon a végén egy adat. A versenyen a diák korosztályban 180 
versenyző indult. Ez egy elképesztően magas szám, mutatja a honi birkózás erejét már az utánpótlás szintjén is.

KZ

Újabb Mérföldkő az lsp-nél

Egy egyesület életében egy hivatalos elismerés mindig mérföldkőnek számít, fokmérője az elvégzett munkának 
és a befektetett energiának. Az LSP Team Se életében is eljött egy ilyen pillanat, erről sensei Nagy Lajos 
vezetőedzőt kérdeztük.
Nemrégiben az a megtiszteltetés ért minket, hogy az eredményeink alapján Mogyoród Nagyközség Az Év 
Sportolója díjat adományozta Sleisz Attilának, valamint Az Év Ifjúsági Sportolója díjat Nagy Mírának és Sza-
bó Bencének. Nagy öröm ez számunkra, mert ez egy olyan elismerés, amire mindenki felfigyel és rangja van. 
Egyébiránt Fóton is egy LSP-s versenyző, Csongrádi Tímea lett az Év Sportolója, ami szintén óriási elismerés. 
Gondolom, ez még nagyobb teljesítményre ösztönöz mindenkit. 

Természetesen. Ennek megfelelően - bár még csak három 
hónap telt el az évből (Ez az írást még április elején érkezett 
be lapunkhoz – a szerk.) - máris négy versenyen vagyunk 
túl, melyből kettő nemzetközi volt és ezekről 25 arany-, 18 
ezüst- és 17 bronzéremmel tértünk haza. Azt hiszem, ezzel 
más is elégedett lenne, nem beszélve arról, hogy Míra most 
is kitett magáért, mivel három versenyről hat aranyat hozott. 
Ezt még megfejeltük azzal, hogy a DigiSport TV „A nap 
hőse” műsorában Míra továbbjutott a második fordulóba. 
Gratulálunk az eredményekhez és köszönjük a beszélgetést. 
Nagy Lajos vezető edző kérésének eleget téve jelezzük, 
hogy Ő mint magánszemély is külön köszöni Mogyo-
ródnak és lakóinak a csapat és a versenyzők támogatását.

Ábrahám Imre
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közélet
Mit érdeMes tudni Új testvértelepülésünkről, santa luCia di piave-ről

1. rész

  Santa Lucia di Piave

Ez a csodálatos terület egy lélegzetelállító borvidék, mely a Pó síkság végén az Alpok lába alatt elterülő dimbes-dombos vidéken 

található. Mindössze háromnegyed óra alatt elérhetjük Velencét vagy a sokak által kedvelt homokos tengerpart egyikét és fél óra 

alatt feljuthatunk a legszebb hegycsúcsokra is síelni, kirándulni, ahol egykor nagyapáink harcoltak. A település a Piave folyó mentén 

terül el, mely egykor az első világháborús frontvonalon helyezkedett el. A település az első világháború 100 évének lezárása 

emlékére egy gyönyörű I. világháborús múzeumot újítottak fel az egykori kaszárnya területén, amely a királyi lövészek 

székhelyeként szolgált. A múzeum értékes magyar tárgyakat is bemutat, melyet egyszer mindenkinek érdemes lenne megnéznie. A 

község számos nagyszabású rendezvényt bonyolít le, melyeken több tízezer ember is megfordul. Ezek egyike a februári utcai 

farsangi karnevál, amelyen több traktor húz feldíszített kocsikat, melyek előtt az adott település diákjai és felnőttjei adnak 

folyamatos haladás mellett szórakoztató táncos műsorokat konfetti zápor közepette. Ilyen rendezvény még a Kézműves Sörfesztivál 

is, amelyen számos mogyoródi is részt vett már az elmúlt években. A nyári Prosecco fesztivál vagy a méltán híres Antica Fiera 

(középkori vásár) kimagasló műsorain több tízezer ember vesz részt. A középkori vásáron, amelyet általában novemberben tartanak, 

már harmadik alkalommal kap szerepet a mogyoródi Szent László Íjász Egyesület, mely igen nagy közönség kedvenc lett. Az ezzel 

párhuzamosan zajló európai pénzdíjas pályázaton már több alkalommal indultak el fiataljaink, melyen kiváló eredményeket értek el. 

Santa Lucia messze földön híres mezőgazdasági vásárairól, amit kedvező földrajzi elhelyezkedésének is köszönhet. A település 

mellett húzódott ugyanis az egykori „Via Ungheresca” fontos kereskedelmi útvonal, melyhez magyar vonatkozású történetek is 

kapcsolódnak. A fő utcáját ugyanis „via Ungheresca” magyarok utcájának hívják, ezen az úton többször lovagoltak Velence felé 

felmenőink, ahol meg-megállva kereskedtek.

Santa Lucia di Piave települése sok adottságban hasonlít Mogyoródhoz. Területe, lakóinak száma is közel azonos. Mindkét település 

fő ágazata a mezőgazdaság, ezen belül a szőlészet és borászat (Santa Lucia di Piave településen a méltán híres Prosecco gyártása a 

legjelentősebb bevételi forrás). A Piave-folyó völgyének agyagos, ásványi anyagokban gazdag, termékeny talaja kiválóan alkalmas 

a szőlőtermesztésre, e területen élők már több mint 3000 éve foglalkoznak bortermeléssel. Santa Lucia közelében húzódik a 

világhírű Prosecco borvidék is, ahol a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG eredetvédelemmel ellátott fehér 

pezsgőt  (habzóbor) állítják elő.

Feljegyzések szerint az első vásárt még 1313-ban rendezték meg. Kezdetben jobbára lovak, szamarak, szarvasmarhák, gabonafélék, 

mezőgazdasági felszerelések és szekerek, valamint a helyi kézművesek termékei cseréltek gazdát. A vásár már a kezdetekkor 

jelentős érdeklődésre tartott számot. Az évszázadok során pestisjárványok, háborúk, forradalmak és természeti katasztrófák 

sújtották a vidéket, ennek ellenére a vásárt változatlan formában, szinte minden év december 13-án megrendezték. A 20. században 

végbemenő iparosodás minőségi változást hozott a vásár történetében is. Az agrártechnológiai újítások 1946 óta a kiállítás szerves 

részét képezik. Idén 1359. alkalommal kerül megrendezésre ez a nemzetközi agrárvásár, melyen Mogyoród is többször képviseltette 

már magát. A méltán híres eseményen évente akár 100.000 ember is megfordul. 

Santa Lucia di Piave település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében található. Lakosainak száma 9136 fő. 

Területe: 19 km .  Legfőbb nemzetgazdasági ágazata a mezőgazdaság, azon belül is a szőlőtermesztés és a prosecco készítés.

Santa Lucia di Piave

Velence

2

Májusfa

Az idei esztendőben is, a hagyományokhoz híven a Mo-
gyoród Turisztikai Kft felállította Mogyoród Májusfáját a 
Főtérre, április 30. napján.
Településünk az idén ünnepli alapításának 945. évfordu-
lóját. Ezen apropóból a Főtéri fákra 945m színes szalag 
került. A Turisztikai Kft Mogyoród testvértelepüléseinek 
tiszteletére további két fát is feldíszített a Főtéren: Madé-
falva tiszteletére a székely lobogó (kék és arany) színeibe 
öltöztettük az egyik fát, míg az olasz Santa Lucia di Piave 
részére a település bordó-sárga színű szalagjait aggattuk a 
faágakra. Teremtsünk ebből is hagyományt!

(Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft)
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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,  fax: 
28/540-715, Titkárság: 28/540-716, 30/663-9801
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




