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SikereSen lezajlott a 
Szent láSzló Hét. 

Képünkön Paulovics Géza polgármester a koszorúzást követően 
bezárja a rendezvény sorozatot.
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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: MAGENTA Trade 2018 Kft.

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

A Szent LáSzLó Hét

Községünk legnagyobb jelentőségű ünnepe a minden évben lebonyolított Szent László Hét. Ren-
dezvény sorozatunk mondanivalója lelki és tudati értelemben is a legtöbb embert érinti meg, hiszen 
a 9 napos „hét” folyamán a történelmi hiteles események felelevenítésén túl helyet kapnak Szent 
László dicső és csodás tetteinek felelevenítései, megerősödik magyarság tudatunk. Ha méltó örökö-
seinek érezzük magunkat, bátran a szemébe nézhetünk bárkinek. 

Erősödött hitünk, hiszen a nemzetünk nagy királya által emeltetett apátság helyén, a klastrom 
domb árnyas fái alatt vehettünk részt szentmisén, ahová messziről is elzarándokoltak ez alkalommal 
is a Szent László Szarvasgomba Lovagrend tagjai. Szent László ereklyénk ebben az időszakban min-
denki számára látható volt a templomban és az említett szentmisén is. Kapcsolódva éppen ekkor 
zajlott az Úr Napja. A mogyoródi körmenet helyszíne mesze földön híres a csodálatos virágdíszek-
ről. A kapcsolatainkat és saját magunk lelkiállapotát is gyógyította Pál Feri atya élvezetes előadása, 
amelyre érkező tömeget ez alkalommal is csak a Sportcsarnok volt képes befogadni.

A Szent László nevével fémjelzett rendezvény sorozatunkon felvonult településünk mondhatni 
minden létező értéke. Felléptek hagyományőrző óvodásaink, iskolásaink, felnőtt táncosaink, sőt a 
korosabb ám ugyancsak a legmagasabb elérhető díjakkal rendelkező Jakab Mihály Népdalkörünk. 
Velünk ünnepeltek madéfalvi és olasz testvértelepülésünk küldöttei. Törődtünk egészségünk meg-
őrzésével, mozgásra csábították szervezőink az elpuhultakat és a fitteket, kedvet kaphattak a kézmű-
veskedéshez a fiataljaink, s még felsorolni is sok, hányféle zenei, sport, tudományos és szórakoztató 
élményben lehetett részünk. 

Köszönjük ezt a csodálatos 9 napot a szervezőknek, elsősorban Herman Katicának és Marosán 
Lászlónak, valamint Zachár Zsoltnak, akik ezúttal is széppé, érdekessé és hasznossá tették ezeket a 
napokat a faluközösség javára.

A Pincenapon együtt szórakozhattunk mindkét testvér-településünk küldöttségével. Képünkön mindkét vendégünk kezében az a 
tábla látható, amit a főtérre fogunk kihelyezni, jelezvén merre, s milyen távol van Madéfalva és Santa Lucia di Piave.

Polgármester úr kezében a Madéfalváról kapott, faragott öröknaptár, Kurfis László kezében az olasz küldöttség ajándéka látható.

A Berektető káLváriájA
AvAgy „AkASSzuk föL A poLgármeStert” 

Az utóbbi hetekben ismét fellángolt a vita a berektetőiek helyzete miatt. Cirka egy hónapja derült ki a 
képviselő-testület tagjai számára, hogy már két évvel korábban, még 2017-ben, 9 egybehangzó igen sza-
vazattal hozzájárultak a berektetőiek ingatlanainak belterületbe vonásához, még pedig feltételek kiszabása 
nélkül. Hogy lehetséges ez, és miért kívánja az ellenzék Paulovics Géza polgármestert pellengérre állítani? 
Miközben számtalanszor kijelentették, hogy valójában ők is a berektetőiek pártján állnak, s még véletlenül 
sem szeretnék hátráltatni a jelzett ingatlanok belterületbe vonását. Ennek ellenére a testület a polgármester 
távollétében megszavazta, hogy a 2017-es hozzájáruló döntésüket visszavonják, s jogászi segítséggel jogor-
voslattal élnek a Földhivatal azon döntése ellen, amelyben a belterületbe vonás megtörtént.
Azt gondolom, hogy a tisztán látáshoz nem elég 1 hónapra, vagy 2 évvel korábbra, s nem is 23 évvel 
korábbra visszatekinteni. Valójában egészen az 1950-es évek elejéig kell visszamennünk az időben. 
Vagyunk még bőven, akik emlékszünk a Rákosi nevével jelzett időkre, amikor minden településen ki kellett 
jelölni bizonyos arányszámok szerint, kik legyenek a kulák listán, ha volt nagyobb földterületük, ha nem. 
Tudjuk azt is, mit jelentett a beszolgáltatás. Az én özvegy nagymamámnak mindössze 1,5 hold földje volt, s 
emlékszem egy esetre, amikor vittünk egy szakajtó fejteni való babot a beszolgáltatás teljesítése érdekében. Nem 
részletezem, kegyetlen időket éltek a gazdálkodók, de mások is. Közben elkezdődött a téeszesítés, ami szintén 
emberpróbáló időszak volt. Eszembe jut családunk egyik jó barátja, Misi bácsi Dunakeszin, aki szintén kevés 
földön gazdálkodott, elsősorban paradicsomot termelt. Volt két szép pej lova, szekere. Otthon, istállótrágyán 
nevelte a palántákat, aztán kiültették a töveket és hordóban vitte ki szekéren a vizet a locsoláshoz. No, a Tsz-
be minden ígéret és zaklatás ellenére nem lépett be. Inkább elvitte kedves lovait a vágóhídra, ő pedig elment a 
Konzervgyárba éjjeliőrnek. Persze előbb utóbb mindenki földje bekerült a közösbe.
Eltelt jó 40 év és az Antal kormány igyekezett kárpótolni a kisemmizett családokat. Így történt ez Mogyoró-
don is. Igen ám, de nem volt tökéletes a kárpótlás (másutt sem). Több mint 150 családnak nem jutott föld, 
amit visszakaphattak volna. Ekkor döntött úgy a Földosztó Bizottság, hogy akiknek nem jutott sem szántó, 
sem legelő, azok legalább szép kialakítású telkeket kapjanak. Azóta eltelt 23 év. Az akkori elképzeléseket egyik 
polgármester, egyik képviselő-testület sem váltotta be. Végül Babicz Balázs vette vállára ezt a föladatot, s kijárta 
a hatóságoknál, hogy ha új erdőt telepítenek, akkor felszabadul ez a 13 hektár. Ezért területet vettek, erdőt te-
lepítettek, mindezt a berektetőiek pénzén. Majd elkezdődött térképen a telekosztás, a leadandó utak kijelölése, 
amitől a telkek persze zsugorodtak, ma már mindössze 700 m2 jut egy jogosultnak. Számításaik szerint eddig 
összesen 51 millió Ft-ot költöttek különböző feladatokra és 2018-as árakkal számolva 171 millió Ft értékű 
területet adtak le az Önkormányzatnak. Mindezt, nyugodtan nevezhetjük negatív kárpótlásnak! 
Most pedig az a kérdés, mivel a képviselő-testület - szándéka ellenére, egy hibás helyrajzi szám miatt - belterületbe 
vonta az ingatlanokat, hogy kivethetik-e a belterületbe vonás esetére korábban megállapított 2000 Ft/m2 község-
fejlesztési hozzájárulást utólag, őrájuk is. A berektetőiek szerint ők már bőven megfizették ezt a költséget, amit el 
lehetett volna kerülni, ha nem 23 évvel később rendeződik a helyzetük, hanem azonnal. Bár látva a képviselő-tes-
tület megosztottságát, az eredménytelenül elvesztegetett 23 évet, az eddig kifizetett költségeket, akadnak köztük, 
akik hajlandók lennének egy minimális összegben kiegyezni. A képviselők szóban kimondják, hogy egyetértenek 
a belterületbe vonással és méltányossággal kívánnak eljárni ebben a kivételes helyzetben, azonban amellett, hogy 
visszavonták korábbi engedélyező döntésüket, többeknek az a legnagyobb gondja, hogy a felelősséget mindezért a 
polgármesterre húzzák. Arra hivatkoznak, hogy bár ők nem ellenőrizték le a helyrajzi számokat a döntés előtt, de 
több jel arra mutat, hogy Paulovics Géza tudta, miről van szó. Olyan személy is akad, aki ki is számolta, hány mil-
lió Ft veszteséget okozott a polgármester a falunak azzal, ha a belterületbe vonás a berektetőiek esetében nem jár 
együtt a községfejlesztési hozzájárulás megfizetésével. Némi ellentmondás, hogy közben mindenki egyetért abban, 
hogy „a maximálisan adható legnagyobb kedvezményt kell adni, ami akár nulla is lehet”!?
Erre mondta Paulovics Géza az őt hibáztató hozzászólások tüzében, hogy ez az ügy most sem a berektetőiekről 
szól, hanem arról, hogy „Akasszuk föl a polgármestert!” Mindezen nem is kell meglepődnünk, hiszen küszöbön 
áll az őszi helyhatósági választás, s nagy kérdés, ki kit szeretne a következő 5 évben a polgármesteri székben látni.
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képviSeLő-teStüLeti üLéS
2019. 06. 26.

nApirend eLőtti ügyek

Napirend előtt elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a két ülés közti időszakban 
történt jelentősebb eseményekről szóló beszámolót, melyben többek közt a következő tételek szerepeltek:
• Ismét fölvették a kapcsolatot a HÉV vezetőivel az állomás környékének rendezése érdekében
• WiFi hálózat mogyoródi kiépítésének lehetőségéről tanácskoztak
• Folynak az útjavítások, a vízmosások utáni helyreállítások
• Megtörtént a virágosítás
• Átköltözött új helyére a Könyvtár, mely fogadja az olvasókat, köl-
csönözni kívánókat
• Polgármester úr beszámolt róla, hogy Mogyoród megítélése a kör-
nyezetében a statisztikai adatok alapján igen jó
• Hutter József elemezte a Szent László Hét kilenc napját, melyet jól 
szervezetnek és igen eredményesnek ítélt. Kiemelte és megköszönte 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak: Hegedűs Erika, Kucsár Nyina, 
Sohajdáné Króner Judit aktív részvételét a feladatokban 

nApirendi ügyek

A Berektető ügye
Szokás szerint most is közvetlenül az ülés előtt tartott rendkívüli GTB ülésen tárgyalták ki a képviselők és a 
külső bizottsági tagok a Berektetővel kapcsolatos terveket. Az ügy fontossága miatt sok vendég volt jelen, s 
természetesen a FIDESZ számára videófelvétel is készült. 
Az ülésre Dr. Szabó István elnök állított össze egy sok pontból álló határozati javaslatot, melyhez többen 
hozzászóltak. 

A legösszefogottabban Dr. Varga A Tamás fejtette ki véle-
ményét, amelyben leszögezte, hogy a 2 évvel ezelőtti kép-
viselő-testületi döntést lehet hibásnak minősíteni, de tör-
vénytelennek semmiképpen. A felelősség pedig nem csak 
a polgármesteren van, hanem mindenkin, hiszen minden 
képviselő megszavazta azt. Továbbá, mivel nem történt tör-
vénysértés, így a felelősségre vonásnak nincs értelme. Szóba 
került, hogy annak idején Ribai Zoltán és Paulovics Géza 
nem jelentette be az érintettségét a szavazás előtt, ez azon-
ban nem vezetett a hibás döntéshez, mivel ha nem szavaztak 
volna, akkor is érvényes lett volna a döntés csak nem 9, ha-
nem 7 IGEN szavazattal. Hasonlóan cáfolta több intézke-
désre vonatkozó tétel értelmét.

Tóthné Nagy Mária azonban igenis fontosnak tartotta vizsgálat megindítását, mivel nem a döntés jogszerűsé-
gét (mivel a 2017-es határozat visszavonása már megtörtént), hanem az eljárás módját fontos vizsgálni szerinte. 
Kurfis László külső bizottsági tag számos kérdést tett föl a polgármesternek, de nem kapott választ. 
Dr. Szabó István sok mindent elfogadott, de jelezte, hogy azért vonták vissza a 2017-es hozzájáruló határo-
zatot, hogy az jogi szempontból is helyes legyen, nehogy megtámadja azt valaki később. Többen közbeszóltak, 
hogy „Ugyan ki támadná meg!?”
Dr. Hézinger Lajos kifejtette, hogy ő 23 éve támogatja a berektetőiek ügyét, s ez az előterjesztés most már nem 
is erről szól, mert ebben egyetértenek, hanem az eljárási hibákat kívánják tisztázni, s ő is egyetért a maximális 
kedvezménnyel. Ezek az anomáliák azonban sajnos késleltetik az ügy lebonyolítását, de nem ez a céljuk.
Paulovics Géza kikérte magának, hogy szabálytalanságot, vagy bűnt követett volna el, ő betartotta az önkor-
mányzati törvényben a polgármester feladatairól szóló szabályokat. Távollétében visszavonták az engedélyt adó 
határozatot, most aztán kezdhetik előröl, miközben a Parkfalut egy fillér nélkül belterületbe vonták, s 2013-ban 
a Lake Forest-et is. Kimondta, amit gondolt: Ez az ügy nem arról szól, ami a napirendi pont címe, hanem arról, 
hogy „akasszák föl  a polgármestert!”

A bizottsági ülés végén végül Dr. Varga A Tamás javaslata szerint Dr. Szabó István határozati javaslatai közül 
többet töröltek, s csak a jelentősen szűkített változatot kívánták a képviselő-testületi ülésre előterjeszteni.
Ennek ellenére a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülésen nem erről szavaztak a képviselők, hanem a 
szabályok szerint először a Dr. Szabó István által megfogalmazott sok pontból álló eredeti határozatról, s mivel az 
megkapta a szükséges többséget, a Dr. Varga A. Tamás által finomított változatra már nem került sor. A döntés 
előtt Ribai Zoltán és Paulovics Géza bejelentette, hogy érintett, de a testület egyiküket sem zárta ki a szavazásból.
Dr. Szabó István sok pontból álló határozati javaslatát 5 IGEN szavazattal (Dr. Hézinger Lajos, Ribai 
Zoltán, dr. Szabó István, Tóthné Nagy Mária, Kapitány Attila fogadták el, 3 fő tartózkodás ellenében (Dr. 
Varga A. Tamás, Kurfis László képviselő, Hutter József ).
Paulovics Géza polgármester nem vett részt a szavazásban!
A jelen lévő berektetőiek értetlenül kérdezgették, ez most mit jelent a számukra? 

„Mogyoród egy ékszerdoboz!”
Beszámoló a Gödöllői Rendőr-
kapitányság 2018. évben végzett 
munkájáról

Polgármester úr köszöntötte Laj-
mer György alezredest, kapi-
tányság vezetőt, Ignéczi József 

alezredest, a Kistarcsai Őrs pa-
rancsnokát, és Csányi József mo-
gyoródi körzeti megbízott rendőrt. 
Viccesen megjegyezte, hogy a vá-
lasztások közeledtével lehet, hogy 
azt fogják híresztelni, hogy már 
rendőrök járnak a képviselő-tes-
tületi ülésekre. Lajmer György 
kapitányság vezető azonban mo-
solyogva kifejtette, hogy örömmel 
jönnek, mert Mogyoród egy ék-
szerdoboz a Kapitányság szolgála-
ti területén a bűncselekményeket 
illetően. Állítása szerint Mogyoród 
jó irányt vett! Mind a hivatalos 
intézkedések, mind Csányi József 

körzeti megbízott és nem utolsó 
sorban a Mogyoródi Polgárőrség 
jól végzi a dolgát, a közbiztonsági 
mutatók igen jók különösen, ha a 
Hungaroring és főleg a FORMA1 
adatait nem számítjuk. Azonban 
2018-ban a Ringen is mindössze 
egyetlen gépkocsi feltörést történt, 
s halálos baleset nem fordult elő a 
környéken az év során.
Paulovics Géza polgármester nem 
nyilatkozott ilyen elégedetten. 
Tolmácsolta a közmeghallgatáson  
felmerült gondokat, főleg a HÉV 
állomás környékén történő rendet-
lenséget, szemeteléseket, a szabály-

Hegedűs Erika, Sohajdáné Króner Judit és 
Kulcsár Nyina a pincenapon

A bizottsági ülésen megjelent berektetőiek közül többen szót kértek és kaptak az alábbi sorrendben

Juhász Mihályné megvédte a polgármestert a vádaskodásoktól, szerinte több adat is igazolja, hogy a kép-
viselőknek tudniuk kellett volna a helyzetről már jóval korábban is. 
Mattyasovszky Péter, a berektetőiek megbízott képviselője felolvasta társaságuk véleményét, melyben sze-
repelt, hogy ismételt időhúzásnak érzik a korábbi döntés visszavonását. Számukra minden elvesztegetett 
hónap kárt okoz, pedig eddig már 51 millió Ft költséget fizettek ki, nem beszélve a 170 milliót meghaladó 
értékű földleadásból. S előttük áll még a közművesítés. Azért is indokolatlannak tartják a velük szembeni 
viselkedést, mert közismert, hogy a Szent Jakab Parkfalu és a Sissy Lakópark minden további nélkül zöld 
utat kapott annak idején az önkormányzattól. 
Egy hozzászóló hölgy megdorgálta a képviselőket, amiért a felelős kereséssel egymás ellen uszítanak, ahe-
lyett, hogy tisztségükhöz méltó módon viselkednének. Kifejtette, hogy egyedül dr. Varga A. Tamás hozzá-
szólása volt olyan, ahogy az egy képviselőtől elvárható.
Babicz Mária felhívta a figyelmet rá, hogy itt most történelmi igazságszolgáltatás történik, vagy hiúsul 
meg, ugyanis ezeket a családokat kárpótolni kellene. Nem tarja méltányosnak, hogy ehelyett fizettetni akar-
ják őket. Eddig fejeként már 219.000 Ft költségük volt, miközben a telkeik mérete alaposan lecsökkent. Az 
őseik jogán kéri, hogy bocsássák meg egymásnak a hibákat és álljanak az ügy mellé.
Volt, aki szerint ez csak személyeskedés, amivel az időt húzzák a képviselők, mert nem a megoldásra töre-
kednek. Dr. Szabó István azzal akarta ezeket az indulatos véleményeket magyarázni, hogy talán a meleg is 
okozza, de ezt megmosolyogták a résztvevők. 
Más azt vetette föl, hogy szerinte a pénzről van szó, de ezt Dr. Szabó István visszautasította.
Egy hölgy véleménye: Ha valóban a belterületbe vonásról akarnak dönteni, akkor miért vonták vissza, 
Miért civakodnak. Hónapok munkája volt, amíg a 156 tulajdonossal sikerült egyeztetni, iratokat aláíratni. 
Ha most előröl kell kezdeniük az ismét nagy munka és sok idő. Miért vitatkoznak a képviselők, a vitáiknak 
a mogyoródiak az elszenvedői. Egymásnak tesznek keresztbe.

Vendégek az ülésen

Lajmer György alezredes
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talanul parkolókat és különösen 
fontosnak tartotta község útjain szá-
guldozó gyorshajtók megfékezését. 
Parancsnok úr válaszában elmond-
ta, hogy változtak a rájuk vonatkozó 
szabályok, a kisebb sebességhatárok 
túllépése esetén (pl. a 30 km-es 
sebességkorlátozást megszegőkkel 
szemben) is joguk van eljárni, va-
lamint ígéretet tett az óvodák és az 
iskola környékén a fokozott gyako-
risággal történő a sebességmérésre.

Döntés a Juhász Jácint Művelődé-
si Ház – Könyvtár Alapító Okira-
tának módosításáról
A döntés a könyvtár új elhelyezése 
miatt vált szükségessé

Rendeletalkotás a az Önkor-
mányzat 2019-es költségvetésének  
módosításáról
A Módosítást a képviselők megszavazták.

Önkormányzati tulajdonú ingat-
lan bérbe adása a FORMA 1 idejére
Az 50 m2-es területen a Turisztikai 
Kft fogja Mogyoródot népszerűsíteni

A beruházási menedzser szerződé-
sének módosítása
A módosítással egyetértettek a képviselők.

Ingatlanok övezeti átsorolása
A 068/198 és a 068/139 ingatlanok 
átsorolásával egyetértett a testület.

A Településüzemeltető Kft üzleti 
tervének módosítása
A módosítást elfogadták.

A Hosszúdűlő ingatlanok hasznosí-
tására kiírt pályázat megismétlése
A lejárt pályázat ismétlését 5:0:4 
arányban  szavazták meg a képviselők.

A Sissy Villapark vizi-közműháló-
zat vizsgálatának elfogadása
A kapott szakvéleményt elfogadta 
a testület.

Villamosenergia beszerzés 2020-ra
Az intézmények áramellátásához a 
legalacsonyabb díjat adó szolgálta-
tót kívánják kiválasztani.

A téli síkosság mentesítés
Az ajánlatkérést követően a legol-
csóbb javaslatot kívánják elfogadni.

Fák gallyazása a villanyvezetékek 
alatt
A feladat elvégzésére ajánlati felhí-
vásokat küldenek ki.

Önkormányzati ingatlan eladása
A 0183/16 ingatlan eladásához 
előzetesen árbecslést kérnek-

Ingatlanok belterületbe vonása
A 089/9 és a 089/10 ingatlan bel-
területbe vonásához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/14 ingatlan belterületbe vo-
násáról az önálló telekként történő 
kialakítása után  döntenek.

Ingatlan belterületbe vonás
A 3113 ingatlan belterületbe voná-
sához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/4 ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/8 ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/13 ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/11 ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 089/12 ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Ingatlan belterületbe vonás
A 3914  ingatlan belterületbe vo-
násához hozzájárultak.

Patak tanösvény vízjogi engedélye
Az engedély meghosszabbítása 
megtörtént.

Az asztalnál ülők: Kurfis László külső bizottsági tag, Ribai Zoltán, Hutter József, Kurfis László képviselő

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

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
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

§
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SzomjoLtók gyermeknApi progrAm - éLményBeSzámoLó

Idén újra megrendezte a Pillangós Óvoda a családi napot, melynek ezúttal tűzoltással kapcsolatos temati-
ka lett kitalálva. Egy átalakított régi tűzoltóautó parkolt le a hátsó udvarban, ami mint később kiderült, 
igazi oktató- szórakoztató parkot szállít!

Az ovi körül, az udvarokon 
felállított foglalkoztató 
állomások nemcsak a gye-
rekek mozgásigényét elé-
gítették ki, de mindegyik 
szolgált tűzzel kapcsolatos 
tanulsággal is. Mindez 
érthető, játékos formában. 
A hatalmas, tűzoltó autó 
alakú gumi ugrálóvárnál 
a legfontosabb tanulság 
az volt, hogy ha 15 ovis 
egyszerre próbál egy gu-
miszobában ugrándozva 
közlekedni, abból bizony 
lesznek összeütközések. 
De egy perc pihentető sírás 

után minden kis sérült újult erővel szaladt vissza a várba a többiekhez. A következő állomás igazi tűzoltásról szólt, a 
szülők pumpálták a vizet a fecskendőbe, a gyerekek pedig locsolták a lapra festett ház tüzeit több-kevesebb sikerrel. 
A kisebbek inkább a környező bokrok tüzeit oltották, a nagyobbak viszont egészen szépen haladtak ablakról ablakra.
A tűzoltás izgalmai után bábelőadás következett, melyben két aranyos történetben mesélte el Pompi, a tűzoltó-
manó két izgalmas esetét: Egyszer egy süni kapott lángra, aki hempergéssel oltotta el a tüzet, majd a nagyi olajos 
lábasa hevült túl, azt pedig fedővel kellett letakarni. Szerencsére a nagyi nem öntött vizet az olajtűzre, akkor 
biztosan minden gyerek füstös ruhában távozott volna az előadásról!
Ezután végre a tűzoltóautó kipróbálása következett, minden érdeklődő kapott ovis tűzoltó sisakot, ruhát és 
egy fényképezkedés erejéig fel is csücsülhettek a kabinba.
Jöhetett végre egy kis szusszanás, a büfé-kör. A szülők igazán kitettek magukért, vagy három asztal lett tele 
pakolva szendvicsekkel, friss aprósütikkel, pogácsákkal, muffinokkal. Egy szorgos anyuka nem átallott egy tálca 
csokitortát kreálni, amint kijött valaki a tálcáján ilyennel, és egy gyerek meglátta, már rángatta is a büféasztal 
irányába a szüleit.
A következő állomáson életmentő információt tanultunk: A tűzoltó az áthatolhatatlan füstben a tömlő mentén 
közlekedik, ha pedig nem vagyunk tűzoltók, és nincs gázmaszkunk, akkor a füst alatt mászva kell megpróbálni 
kijutni. A gyerekeknek keresztül-kasul a homokozón a csúszdán és a hintán kellett négykézláb követniük a töm-
lőt, szerintem beégett nekik az információ, kellően begyakorolták, volt, aki ötször is végigkúszott a labirintuson!
Következett a tűzoltó helikopter kipróbálása, lefogadom, hogy volt olyan nehéz, mint az igazi. Négyen, négy 
irányból kellett összehangoltan mozgatniuk az oltóhelikoptert, különben vagy elhúzott a lángok felett, vagy a 
földbe csapódott.
Egy laza, tűzzel kapcsolatos kirakózás következett, hogy a lurkók rápihenhessenek a következő, embert próbáló 
feladatra, a buborék lyukasztásra! Az már nincs meg teljesen, hogy mely tűzoltással kapcsolatos fizikai folyamat 
lett lemodellezve, de nem is kellett túlmagyarázni nekik: Ha egy ipari bubifújó gép ontja magából a buboré-
kokat, és mindet ki kell pukkasztani, ott sok szorgos gyereket találunk. Ez volt a nap végére a kicsiknek a ke-
gyelemdöfés, a maradék ugrálhatnékot is kiadhatták magukból, a tűzoltó úr előadására nyugodtabban érkeztek 
a családok. A jól felépített mondandójában egyrészt átismételte a programok alatt tanultakat, bemutatta az 
eszközeit, és eloszlatott újabb jó pár félreértést. Jöhetett végül a tombolahúzás! Egész zsáknyi labda talált gazdá-
ra a helyi labdagyár felajánlásában, értékes kirakók, legók, rollerek, és kisebb-nagyobb játékok fognak ezentúl 
mosolyt csalni új tulajdonosaik arcára.
Kifejezetten jól megszervezett, üresjáratoktól mentes rendezvény lett ez családi tűzoltós nap, a szülők, és a 
gyerekek is egyaránt sok új tudnivalóval, (a szerencsésebbek pedig tombolanyereményekkel) távozhattak. Több 
száz támogatójegy kelt el, biztosan az ovi épülésére, szépülésére fog válni a befolyt összeg.
Köszönjük az Óvoda vezetőinek a profi szervezést, és a sok új élményt!

Sz.L. szülője

tiSzteLt SzáLLáSHeLy-SzoLgáLtAtáSi tevékenySéget foLytAtók!
Felhívjuk figyelmüket, a Nemzeti Turisztikai adatszolgáltató központ bevezetésével kapcsolatos további jogszabályi 
rendelkezésekre. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) a szálláshelyszolgáltatók 
adminisztrációs kötelezettségeinek könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából működtetett 
informatikai rendszer, mely működésének kereteit a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény határozza meg. A NTAK rendszerhez való csatlakozásra, az abban foglalt adatok kezelé-
sére vonatkozó előírásokat, valamint a szálláshely-szolgáltatók kötelezettségeivel kapcsolatos részletes szabályokat a 
Tv. végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.
A NTAK a Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatási eljárás szerint összegyűjtött, valamint a szállás-
hely-szolgáltató által a szálláshelykezelő szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza. A szálláshely-
szolgáltató meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz mely alkalmas 
arra, hogy a NTAK részére a szükséges adatokat továbbítja. A NTAK-t üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zrt. térítésmentesen biztosítja a szoftvert az olyan szálláshely-szolgáltatók részére, amely legfeljebb 8 szobát 
16 férőhellyel hasznosít szálláshelyeként.
A szálláshely-szolgáltató feladata, hogy a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül elektronikus úton 
regisztráljon a NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen. A regisztrációs kötelezettsé-
get a 2019. július 1-jét követően megkezdett szálláshely-szolgáltatóknak kell alkalmazni. Azok a szálláshely-szol-
gáltatók, amelyek a – szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üze-
meltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerint – szálláshely-szolgáltatási 
tevekénységüket már bejelentettek, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, az alábbiak szerint kötelesek a re-
gisztrációt teljesíteni, valamint a napi és a havi adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni.
• szállodák: 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között regisztráció teljesítése, majd napi és havi adatszolgál-
tatás nyújtása 2019. július 1-től;
• panziók: 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között regisztráció teljesítése, majd napi és havi 
adatszolgáltatás nyújtása 2019. október 1-től;
• kempingek, üdülőházak, közösségi- és egyéb szálláshelyek: 2019. december 1-je és 2019. december 31-e 
között regisztráció teljesítése, majd napi és havi adatszolgáltatás nyújtása 2020. január 1-től.
Az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációt követően teljesíti a 
szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával. Az első adatszolgáltatást megelőzően szükséges elvégezni a szálláshely-
kezelő szoftver konfigurációját. Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatását az üzemeltető fel-
hívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdemé-
nyezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél. Amennyiben a NTAK bevezetésével kapcsolatosan 
további kérdése merül fel úgy további részletes információ a https://info.ntak.hu/ internetes oldalon érhető el.

Dr. Moldván Tünde jegyző

egéSzSégügyi doLgozóink köSzöntéSe
A SemmeLweiS nApon

Hazánkban 1992 óta minden évben megünneplik július 01-én az egészségügyi dol-
gozókat. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az orvos, aki kiemelkedő szerepet 
játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Ezért - bár felfedezését csak az utókor ismerte 
el - az „Anyák megmentője” címet kapta.
Mogyoródon, egészségügyi dolgozóinkat június 28-án a Szent László Általános Isko-
lában köszöntöttük. A megjelenteket Dr. Hézinger Lajos üdvözölte, majd Dr. Szabó 
István osztotta meg velünk Semmelweis Ignác alakjával, felfedezésének jelentőségé-
vel és a magyar egészségügy jelenlegi helyzetével kapcsolatos gondolatait. Az esemé-
nyen jelen volt Paulovics Géza polgármester úr, aki köszönetét fejezte ki a mogyoródi 
egészségügyben tevékenykedők erőn felüli munkájáért, majd .tájékoztatott minket 
az épülő Egészségházzal kapcsolatos tudnivalókról és a községben a közeljövőben 
megvalósuló beruházásokról. Minden évben lehetőség nyílik, hogy kiemelkedő tevé-
kenységéért egy dolgozó külön elismerésben részesülhessen. Idén, ezt dr. Dér Péter, 
a Kígyó Gyógyszertár vezetője érdemelte ki, köszönetképpen az évek óta felmutatott 
eredményeiért, melyről bővebben Libor Ferencné (Borika) ismertetett. 

Henriette
Dr. Dér Péter
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hitélet
CorpuS domini

gondoLAtok kriSztuS Szent teStének éS vérének ünnepére

Egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg magunk 
körül. Szinte mindig arról hallunk, hogy életünket 
a keresztény kultúra jellemzi, keresztény kultúrkör-
ben élünk, és ez mennyire fontos számunkra, Európa 
számára. Azonban nagy baj van ezzel a gondolkodás-
móddal, mert ha csak arról beszélünk, hogy keresztény 
kultúránk van, elveszítjük belőle a legfontosabbat, 
magát az Istent és csupán az ember teljesítményének, 
a népszokásoknak, az ünnepek előtti vásárlásoknak és 
pazarlásnak a csodálata marad meg benne. Ugyanis 
nem a kultúra a kereszténység hordozója, hanem pont 
fordítva, a kereszténység, azaz Krisztus, mint teremtő 
Isten a kultúra hordozója. Ha így élnénk, akkor éle-
tünkben jelen lenne a hit misztériuma, és az szőné 
át a mindennapjainkat, akkor nem templomi prog-
ramokat szerveznénk, ahol cél, hogy mi jól érezzük 
magunkat, hanem találkoznánk a liturgiában azzal az 
Istennel, aki az embert a boldogságra, örömre, békére, 
szeretetre teremtette azért, hogy megossza vele saját 
isteni dicsőségét és így nem elveszne az ember alkotta 
szépség a kultúrában, hanem megszentelődne. 
Vissza kell tehát térnünk a helyes életszemlélethez, és 
Istent kell életünk középpontjába helyezve megépíteni 
egy új emberi társadalmat, ahol nem a kulturális szo-
kások, hanem a Jézus Krisztusba vetett őszinte hit és 
bizalom irányítja mindennapjainkat.

Új evangelizációra van szükség. Olyan evangelizációra, 
amely visszaadja a világnak az Istent, amely elsősorban 
nem a beszéden, és a cselekvésen alapul, hanem ma-
gán a ma ünnepelt Eucharisztián, azaz az Oltáriszent-
ségen. Nekünk ma a XXI. században az a küldetésünk 
és hivatásunk, hogy tiszta lélekkel magunkhoz véve 
Krisztust a szentségi színekben kivigyük őt a világba. 
Akkor lesznek hitelesek a szavaink, a cselekedeteink, 
ha Isten ott lesz a szívünkben, és Ő cselekszik és szól 
rajtunk keresztül a másik emberhez.

Ha a bűnbánatban megtisztult lélekkel vesszük ma-
gunkhoz az Urat, akkor Ő jelen van bennünk, át-
formálja az életünket és ez a legerősebb igehirdetés a 
világban. Jézus parancsba adta, hogy - Menjetek, te-
gyetek tanítványommá minden népet! – de ezt nélkü-
le nem tudjuk megtenni a jel, amelynek át kell járnia 
a világot szintén Jézus tanításából értelmezhető és így 
szól, arról ismerjenek meg benneteket az emberek, 
hogy szeretitek egymást. Ez az Eucharisztia, a szeretet 
szentsége. Amikor Isten van életünk középpontjában 
és Krisztus a szívünkben, akkor tudunk jók, igazak, 
béketeremtők, becsületesek, erkölcsösek, mértéktartó-
ak, önzetlenek lenni egy olyan világban, ami a szenzá-
cióra, a botrányra, a közömbösségre, a kényelemre és 
az élvezetek hajszolására rendezkedett be. Ha Jézussal 
a szívünkbe lépünk a világba, akkor nem a mi emberi 
erőfeszítésünk az igehirdetés ereje, hanem maga Jézus 
bennünk az igehirdető.

Az alvilág csapdái folyamatosan nyitva állnak előt-
tünk, és olyan kellemességeket, ambíciókat ébreszte-
nek, amiről hajlamosak vagyunk elhinni, hogy neme-
sek, de mivel az ördög kínálta lehetőségek egyszerre 
igaztalanok, vagy féligazságra épülő önző szempontok, 
könnyen sodornak a könyörtelenség, a békétlenség, a 
gyűlölködés, a rágalmazás, a pletyka, a paráznaság, az 
abortusz a kevélység, a fösvénység, a torkosság, a rest-
ség, a bujaság, a közömbösség bűnébe és fertőzik meg 
lepra szerűen az emberi lelkületet.

Vissza kell hoznunk, be kell engednünk az életünk-
be és a szívünkbe, a családjainkba és a közösségeinkbe 
Krisztust. Nem a keresztény kulturális szokásoknak 
kell irányítaniuk az életünket, hanem a hitnek, a szent 
reménynek és a szeretetnek. Ha ezt megtesszük, akkor 
nem kell szembesülnünk a családok felbomlásával, a 

gyermekeink elkallódásával, az idősek elhanyagolá-
sával. Ezt a folyamatot azonban nem korlátozhatjuk 
heti egy alkalommal ötven percre, mondván, hogy 
ez a törvény, mert ha csupán a törvény szerint élünk, 
miben különbözünk a farizeusoktól, akik azt hitték, 
hogy látványos vallásgyakorlatuk üdvözítheti őket? 
Nemde Jézus nem az ilyen emberi szemlélet és maga-
tartás ellen emeli fel a szavát?

Az Istennel való barátságunk kiépítésére időt kell szán-
ni és a legszentebb találkozásra és egyesülésre szentmi-
sére kell jönni, hogy valóban a szívünkben ki tudjuk 
Őt vinni a világba. Nekünk ma elsősorban tanúkra 
van szükségünk ahhoz, hogy ebből a nagyon nehéz 
társadalmilag szétesett embertömegünkből Isten népe 
lehessen, akik nem egymás ellen, hanem egymás szol-
gálatára mint Krisztusban testvérek szentelik életüket. 
Csak az Oltáriszentséggel a szívünkben értjük meg a 
hit misztériumait, és csak az Eucharisztia adhat választ 
égető kérdéseinkre és megoldást hatalmas problémá-
inkra. Ez az a szentség, amely által megérthetjük Is-
ten irántunk való mérhetetlen jóságát és szeretetét. E 
nélkül nem tudjuk értelmezni emberi mivoltunkat és 
emberi létünk valóságának értékét, azt, hogy a meg-
testesült Isten Fia meghallt értünk a kereszten, hogy 
nekünk utat készítsen a mennybe.

Mindnyájatokat őszinte szívvel és lelkipásztori aggo-
dalommal buzdítalak a szentgyónásra és a minél gya-
koribb, akár mindennapi szentmiséken való részvétel-
re, benne természetesen szentáldozással. Higgyétek el 
sokkal boldogabb, örömtelibb és békésebb lesz tőle az 
életetek. 

Miklós atya

Madéfalviak és mogyoródiak várják az Oltáriszentség 
kihozatalát az úrnapi körmenetre
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közélet
kLAStromHegyi ApátSági pinCenAp

Az idei esztendőben - rendhagyó módon 
- a Klastromhegyi Apátsági Pincenappal 
kezdődött Mogyoród legnagyobb ren-
dezvénye, a Szent László Hét. Ráadásul 
jubileumot ünnepelhettünk, hiszen ez 
már 25. Szent László Hét volt. Ennek 
apropóján szeretnénk megköszönni 
mindazoknak az aktív részvételt, a se-
gítséget, a támogatást vagy bármilyen 
jellegű közreműködést, akik a hosszú 
évek során azon fáradoztak, hogy ez az 
esemény méltó legyen településünkhöz, 
és hogy évről-évre egyre színvonalasab-
bá váljon.

A nap a jól megszokott bográcsos fő-
zőversennyel kezdődött, melynek az 
eredményhirdetése vezette fel a színpa-
di műsorokat. Először Paulovics Géza, 
Mogyoród polgármestere köszöntötte a 
kilátogatókat és a meghívott testvértele-
püléseink, Madéfalva és Santa Lucia di 
Piave küldöttségét, ill. megnyitotta meg 
a Pincenapot, valamint az egész Szent 
László Hetet. Ezután a néptánc hagyo-
mányokat ápoló csoportok adták át 
egymásnak a képzeletbeli stafétabotot, 
egymást követték a szebbnél szebb, lát-
ványosabbnál látványosabb előadások. 
Láthattuk a színpadon a Jakab Mihály 
Népdalkört, a Karikás Néptáncegyüt-
test, a Kékpántlika Táncegyüttest, a Pil-
langós Óvoda valamint a Laura Vicuna 
Egyházi Óvoda fellépését, a Sülysápi 
Hagyományőrző Pávakört és a Madéfal-
vi Ifjúsági Fúvószenekart.

A Folklór Délután alatt szépen lassan be-
népesült a Pincesor, és az eddigi remek 
hangulat csak tovább fokozódott. Ter-
mészetesen arra is volt lehetőség, hogy 
elmerüljünk a mogyoródi borok ízvilá-
gában, hiszen pincéről pincére járva fi-
nom borok várták a betérő vendégeket. 
A jó bor mellé pedig ízletes étel is dukál! 
Aki ellátogatott Santa Lucia di Piave 
küldöttségéhez, az ízelítőt kaphatott 
az olasz konyha világából, aki viszont 
a gasztroudvart kereste fel, az megkós-
tolhatott egy igazi magyaros pecsenyét 
vagy sült kolbászt. Nem árulunk el nagy 
titkot azzal, hogy a gyermekek körében 
inkább a vattacukor, a kürtőskalács és a 
fagyi voltak igazán népszerűek.

A színpadon később a méltán népszerű 
és közkedvelt Holdviola koncertjét él-
vezhették a kilátogatók. A zenekar 2006. 
tavaszán alakult Miskolcon. Zenéjük-
ben modern formában, kicsit tovább-
gondolva elevenednek meg a gyönyörű 
magyar népdalok. Letisztult dalaikat az 
teszi érdekessé, hogy bár nélkülöznek 
mindenféle autentikus zenei megoldást, 
a népdalok mégis megőrzik természetes 
hangulatukat. Munkásságukat többek 
között Fonogram Díjjal is jutalmazták.
Az égiek sajnos nem voltak velünk, és 
talán a Pincenapok történetében először 
elmosta az eső a koncert végét, és az est 
hátralévő programjait. A rendőrség és a 
polgárőrség jelenlévő munkatársai ide-
jében felismerték a vihar közeledtét, és 
bölcs döntést hozva, mindenki bizton-
ságát szem előtt tartva – egyeztetve a 
szervezőkkel – kihirdették a rendezvény 
végét. Az éjszaka azonban nem ért véget 
teljesen, hiszen dugig megteltek a pincék 
és ki tudja meddig tartott a mulatozás…
Mindenkinek köszönjük szépen a rész-
vételt, találkozunk jövőre is!
Szeretnénk külön köszönetet mondani 
a rendezvény főtámogatójának, Mogyo-
ród Nagyközség Önkormányzatának és 
a Bethlen Gábor Alapnak, hiszen nekik 
köszönhetően egy pályázati alapból 
tudtuk a madéfalvi testvértelepülésünk 
küldöttségét vendégül látni a Magyar 
Kormány támogatásával. 
Továbbá köszönjük szépen a sok segít-
séget támogatóinknak: Mogyoród Tele-
pülésüzemeltető Nonprofit Kft., Juhász 
Jácint Művelődési Ház, Rendőrség, Pol-
gárőrség, Verena 03 Kft., és köszönjük 
szépen a remek műsorvezetést Trabalka 
Szilviának, Marosán Lászlónak és Gulá-
csi Attilának!

Mogyoród Turisztikai Kft.

A FŐZŐVERSENY EREDMÉNYJEGYZÉKE
I. helyezett: Santa Lucia di Piave - Komplett menü sort kínáltak hozzáillő borokkal és nagyon kedvesen. (Bivaly és 

sertés szalámi, sajtkavalkád, bazsalikomos, paradicsomos tészta parmezánnal, és velencei máj)
II. helyezett: Pisokmáj Kertbarát Kör - Birkapörkölt, Flekken sárgarépás lapcsánkával, valamint 6 féle, éjszaka 

sütött desszert
III. helyezett: Babicz pincészet - Szabolcsi lakodalmas töltött káposzta, Apró kockára vágott húsból, fonnyasztott 
bundában készült a mennyei eledel. Akinek a lakodalmában ezt felszolgálják, biztosan jól indul a házasság. Az étel 

mellé díjnyertes Néró bort kínáltak.
Különdíjat kapott:
• Nyugdíjas Klub

• Községünkért Mogyoródért Alapítvány 
• Éva és Mónika, valamint testőreik - Velős marhapofa köménymagos burgonyával (a legfinomabbra sikeredett étel.)

Jakab Mihály Népdalkör

Az Önkormányzati óvodások

A katolikus óvodások

Az iskolások bemutatója

Munkában a zsűri, éppen a KSK Kutyás Szakosztálya főztjét elemzik.

A zsűri szerint a legfinomabb ételt készítő csapat, akik velős marhapofa 
pörköltöt alkottak.
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Madéfalvi Ifjúsági Fúvószenekar

Karikás Táncegyüttes

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK! 
Fót és Mogyoród megközelítése az új M3-as autópálya 
csomópont megépítésével gyorsabb és biztonságosabb lesz! 

KÖSZÖNJÜK A TÜRELMET!

Kohéziós Alap

13_mogyorod_fot_2019_186x130mm.indd   1 2019. 06. 20.   9:49:02

A Szent LáSzLó Hét eSeményei

Mennyire hasonlít Szent Lászlóra az utólag készített hermán látható arc?

A Templomban tartott előadást prof. Kőnig Frigyes a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője a 
koponyacsontok alapján elkészíthető tudományos és 
ezáltal hitelesnek mondott arcrekonstrukció készíté-
sének menetéről, Szent László király kapcsán. Az él-
vezetes és látványos, vetítéssel illusztrált előadás során 
fokról fokra tárult elénk szent királyunk arca, amely 
valóban hasonlított a Herma által megjelenített fejre.
Az előadást ünnepi koncert tette még hangulatosabbá, 
melyen felhangzott többek között Tóth József Miklós 
atya egyik zeneműve. Az előadók: Jakab László – orgo-

na, Pápista Andrea – fuvola és Szabó Tünde – furulya nagy tapsot arattak. Kapcsolódva az ünnepi koncerthez a 
Madéfalvi Ifjúsági Fúvószenekar is megörvendeztette a hallgatóságot néhány mű előadásával.

Nomád szélvihar
A Szent László Íjász Egyesület mutatta be a honfoglaló magyarok harcmodorát, viseletét és fegyvereit Kamarás Szi-
lárd vezetésével, a Sportcsarnokban. A rendkívül látványos és meggyőző bemutatót elsősorban a székely gyerekek 
élvezték, akik aztán tömegesen jelentkeztek az íjakkal és más fegyverekkel történő ismerkedésre, s nem csak a fiúk.

Mattyasovszky Ilona tanítónő, díszpolgár most lenne 100 éves
Megható megemlékezést tartottak az 
Oratóriumban, sokak szóhasználata 
szerint az öreg iskolában, ahol a falu 
máig számon tartott kedves tanítónője 
is nevelte a gyerekeket, következetesen 
nem csak a tudományra, de saját egyé-
niségéből is átadta, ami fontos lehet az 
ember számára élete folyamán. Tanító-
nő szervezte meg annak idején Mogyo-
ródon a KALÁSZ mozgalmat is. A han-
gulatos visszaemlékezések sokasága tört 
a felszínre, meghallgattunk versekkel is 
színesített gondolatokat Kovács István-

né Marikától, Varga Zoli atyától, Kertész Ella nénitől, Romankovics Andrástól. Majd közösen megkoszorúztuk 
emléktábláját. A sok emlék közül talán a legérdekesebb a következő. Mattyasovszky Ilona az 50-es években is 
rendszeresen járt templomba, amit a rendszer nem nézett jó szemmel. Az iskola igazgatója felszólította, hogy 
ha nem hagy föl ezzel, akkor áthelyezteti máshová, mert „Nem bízhatják a gyerekek nevelését egy hívő kato-
likusra!”. A tanítónő nem tudta megtagadni hitét, inkább az áthelyezést választotta. Egy idő után az igazgató 
mégis visszahívta, mert nagyon hiányzott a személyisége, a lelkiismeretes munkája az iskolából. Amikor ismét 
munkába állt, megkérte őt az igazgató, hogy, ha már nem tudja lebeszélni a templomba járásról, legalább ne a 
főutcán menjen vasárnaponként a templomba, hanem mellékutakon, hogy kevesebben lássák!

Jakab László, Pápista Andrea és Szabó Tünde
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Szent László H
ét 

COOP Party a Mázsa téren
Immár hagyomány, hogy a Szent László Hét ese-
ménysorába a COOP áruházlánc is bekapcsoló-
dik, és a Mázsa téri áruház előtt sok-sok játékkal, 
meglepetésekkel várja a vendégeket. Az idén június 
26-án került sor erre az eseményre, melyen a Répa-
retekmogyoró Társulat gondoskodott a jó hangu-
latról, de felléptek a Kick-Box Team sportolói és a 
Rock’N’Roll Klub fiatal táncosai is.
A gyermekeket ugrálóvár, lufi hajtogatás, arcfestés 
várta, a felnőtt korosztály számára pedig díjnyer-
tes sheef-ek gondoskodtak a gasztronómiai finom-
ságokról.  Sok beszállító kóstoltatással ( túrós és 
sonkás tészták, görög joghurt, fornetti, pékárúk) 

kedveskedett a vendégeknek. A tikkasztó hőségben az áruház dolgozói folyamatosan kínálták az üdítőt, vizet és 
szörpöt. Pásztor Marika boltvezető szárnyai alatt a bolt minden munkatársa azon fáradozott, hogy mindenki a 
lehető legjobban érezze magát. 
Aki ezen a napon 3000 Ft felett vásárolt, sorsjegyet kapott, és ajándéksorsoláson vehetett részt, melynek főnye-
reménye egy nagy csemegekosár volt sok-sok finomsággal. Összesen 28 féle nyereménycsomag talált gazdára 
ezen a délutánon, és mindenkinek jutott ajándék. (Képünket Ági nővér készítette)

SHeni
Mesterségek napja a Faluházban
A Szent László Hét különleges eseménye a Mester-
ségek napja, melyet június 27-én rendeztek meg a 
Faluházban. Főként a fiatalabb korosztály számára 
népszerű, hiszen itt találkozhatnak a ma már kevésé 
ismert és gyakorolható kézműves hagyományokkal, 
melyek egykor elődeink mindennapjait színesítették. 
A saját kézzel készített munkák egyediek, különlege-
sek és méltán lehet rá büszke a készítőjük. Az ügyes 
és gyakorlott felnőtt segítők mellett pedig könnyű-
nek tűnik a szükséges fogások elsajátítása is.
A lehetőségek palettája idén is igen változatos volt. 
Megismerkedhettek a mogyoródi hímzéssel, batiko-
lással, ékszerkészítéssel, különböző asztali és fali ké-
pek készítésével. Készültek papír békák és pókok a hálójukkal, kaspók papírvirágokkal, valamint Seregély Mirtill 
segítségével készültek nagyon szép mintájú mézeskalácsok.
Az esemény elmaradhatatlan részét képezte a versmondás, éneklés, finom ajándékokért és a kürtöskalács sütés, 
melyről nyugodtan elmondható, hogy ennél finomabbal nem igazán lehet találkozni. Köszönet érte a készítők-
nek: Hutter Cecíliának, Gyulai Kornéliának és, Kurfisné Panninak.
Szintén köszönet illeti a Mogyoródi Értéktár Bizottság, a Juhász Jácint Művelődési Ház, az Önkormányzati és 
Egyházi Óvoda lelkes segítőit, akik szívesen közreműködtek a vidám és élményekkel teli foglalkozás létrejöttében.  

Speier
„Mozdulj rá az egészségre!” 
Az idei Egészségnap ,ár a sokadik Mogyoródon Kígyó Gyógyszertár szervezésében. Az eseményt harmadik éve 
sport- és tánceseménnyel is összekötjük. Az Egészségnap célja, hogy a lakosság számára alkalmat biztosítson 
sokféle szűrővizsgálatot és lehetőséget szakemberekkel történő konzultációkra egy időben, egy helyen, hogy 
jobban megismerhessék magukat, egészségüket. A szűrés lényege, hogy még a betegségek kialakulása előtt fel-
fedezzük az eltéréseket, így akár egyszerű életmód változtatással is elkerülhető legyen a betegség kifejlődése. 
A szűrővizsgálatok és előadások sora évről-évre színesedik. Most többek között az alábbi vizsgálatok voltak elér-
hetők: vércukor-, vérnyomás-, és koleszterinszint-mérés, PSA és melanóma szűrés, hallás-, látás-, valamint lég-
zésfunkció-vizsgálat, COPD szűrés, alvási apnoe szűrés, testtömegmérés és elemzés, podoszkópos talpvizsgálat. 
A rendezvény fénypontja Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének előadása volt, melyhez kapcsoló-
dóan volt lehetőség az újraélesztés technikájának elsajátítására is. Győrfi Pál mellett én is szeretnénk gratulálni 
annak a 126 főnek, aki az idei rendezvényen részt vett, és jobban megismerte önmaga egészségi állapotát. 

Köszönettel: dr. Dér Péter főszervező - Speier H.

Még az ilyen piciknek is jutott feladat

Pál Feri atya
Ez az előadás már visszatérő a Szent 
László Heteken. Sokan alig várják, 
hogy beülhessenek Feri atya előadá-
sára, nem véletlen kell ehhez a Sport-
csarnok tágas lelátója, küzdőtere. 
Feri atya mindig más témát feszeget, 
de szinte mindegy miről beszél, isz-
szuk szavait és szerintem mindenki-
nek kisimul a lelke, a szája mosolyra 
húzódik, a keze pedig akaratlanul is 
tapsra verődik a záráskor. Így volt ez 
most is, s máris várjuk a következő 
Szent László Hetet, hogy újra hall-
hassuk és láthassuk serényen geszti-
kuláló kezét, tekintetét, arcjátékát.
Ez esetben születésnapja alkalmából 
is köszönthettünk, ami pedig szem-
mel láthatóan jól esett az atyának.

Ünnepi szentmise a Klastrom dombon
Ha vasárnap, akkor szentmise! A Szent László Hét záró vasárnapján 
azonban ennek helyszíne nem a templom, hanem az egykori, Szent 
László és Géza által emeltetett apátság helyén. Abban a rekkenő hő-
ségben különösen jól esett az árnyas fák alatt közelebb kerülni Isten-
hez, hallgatni a prédikációt, imádkozni. A mogyoródi hívek mellett 
ez alkalommal is velünk volt a Szent László Szarvasgomba Lovag-
rend három tagja a misén, ezzel is tiszteletüket tették nagy királyunk 
előtt. Díszes pajzsuk képünkön is látszik az oltártól jobbra.

Koszorúzás
A kilenc napos Szent László Hét záró eleme a vasárna-
pi szentmise utáni koszorúzás, ahol a tisztelet hangján 
szólnak a versek, beszédek, énekek, s megkoszorúzzuk 
Szent László bronzszobrát. A mostani rendkívüli me-
legben a résztvevők jelentős része visszahúzódott az ár-
nyékba, csak a szereplők és a Sándor huszárok sorfala 
állt rendíthetetlenül a tűző napon. Az ünnepi beszé-
det, Szent László méltatását Dr. Szabó István mondta, 
koszorút az önkormányzat nevében Tóthné Nagy Má-
ria és Hutter József helyezett el, valamint koszorúzott 
a Szent László Általános Iskola vezetősége és a Sándor 
huszárok nevében Sipos Imre huszár hadnagy. Végül 
az ünnepi hetet Paulovics Géza polgármester zárta be.

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
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

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
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sport
vége A 2018-2019-eS LABdArúgó SzezonnAk!

A Mogyoród KSK csapataival töretlen lelkesedés-
sel és nagyon vidám hangulatban játszottuk végig 
a szezont. Erre meg is volt minden okunk, mert 
úgy tűnik, hogy az utánpótlás nevelésbe fektetett 

energiánk megtérül, szenvedélyünk ragadós: gyerek-
létszámunk folyamatosan nő, így a Bozsik tornákon az 
U11-es korosztályban már 2 csapattal is tudtunk in-
dulni. A kisebb korosztályokban gyerekeink ügyesen 
és szemre tetszetősen játszanak, köszönhető ez a sok 
gyakorlásnak és az odaadó edzői munkának. 
Az U14-es csapatunknál a dobogós helyezés volt a 
célkitűzés, amihez egy győzelem kellett volna még, de 
sajnos elmaradt. Annak viszont örültünk, hogy hazai 
pályán megvertük a bajnok SZEFI-t (Fitos Józsi bácsi 
szentendrei fiai) így a KSK edzője, Kontra Krisztián 
teljesítette fogadalmát és a gyerekek legnagyobb örö-
mére 2 mm-esre volt kénytelen nyíratni a haját. Idén 
is játszottunk hangulatos mérkőzéseket hazai riváli-
sunkkal, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. 
Ebben az évadban felnőtt gárdánk teljesítménye hullám-
zó volt, 4 pont hiányzott a dobogóhoz, így lemaradtunk 
az érmes helyezésről. Persze mi is szeretnénk minden 
meccset megnyerni, de nem mindenáron, betartjuk a 
fairplay írott és íratlan szabályait. Nem adjuk fel az elve-
inket és a klubfilozófiánkat, így viszont a „pénzes” csapa-
tokkal nem könnyű tartani a versenyt. Az utánpótlásra 
elnyert TAO-s pénzeket vagy az önkormányzattól kapott 
támogatást megyei szintű focisták zsebébe dugdosni nem 
helyénvaló. Ebbe az utcába mi nem kívánunk bemenni, 
inkább dolgozunk tovább saját erőből, a lehetőségeink-
hez mérten, .Felnőtt csapatunk ősszel, a már hagyomány-
nyá vált erdélyi Hagyma Kupán ismét részt vesz, eleget 
téve Madéfalva megtisztelő felkérésének. 
Utánpótlásban focizó gyerekeink nyáron sem fognak 
unatkozni: az edzők több tornára is benevezték a csapa-
taikat, így többek között Gödöllőn és Balatonlellén is or-
szágos tornán fognak szerepelni a srácok. Úgy gondoljuk, 
hogy aki focizni akar az hazai környezetben is talál szín-
vonalas, nemzetközi tornát. Idén is lesz balatoni edző-
tábor (Gyenesdiás, Révfülöp) és Géza bácsi vezetésével 
napközis foci a legkisebbeknek. A tavalyi sikere miatt a 
Coerver tábort idén is megszerveztük a Coerver Magyar-
ország ügyvezetőjével együttműködésben. A módszer 
bevezetésének köszönhetően, látványos fejlődést tapasz-
talunk a gyerekek egyéni fejlődésében. Az idén is több 
képzésen vettek részt edzőink, így sikerült utánpótlás 
nevelőink soraiban további minősítést szerezni, ezúttal 
Kontra Krisztián szerzett MLSZ C minősítést. Hiszünk 
abban, hogy a magyar labdarúgás jövőjét jelentő gyere-
kek mellé odaadó és képzett edzők kellenek.
Egyesületünk természetesen a törvényi keretek be-
tartásával működik. (ahogy ez 2014-ben is így volt:) 
Az éves működés átláthatóságát mutató beszámoló  a 
Mogyoród KSK honlapján olvasható. Itt látható, hogy 

bejelentett edzőkkel dolgozunk, olvasható az alkalma-
zotti bérek alakulása, az elnyert támogatások felhasz-
nálásának módja, valamint számos beszédes adat. 
Működésünk során igyekszünk minden pályázati lehető-
séggel élni, így lettünk gazdagabbak egy defibrillátorral, 
aminek használatára Rózsa Zoltán és Kontra Krisztián 
kapott kiképzést. Mostantól nagyobb biztonságban rúg-
hatják a labdát mogyoródi focistáink az Ober János Sport-
centrumban. Beszereztünk egy mosogatógépet is, amivel 
a meccsek utáni összetartások alkalmával könnyíthetjük 
meg nagyra becsült szertárosaink munkáját. Az iskolával 
továbbra is jó a kapcsolatunk, így egyértelmű volt, hogy 
biztosítjuk a KSK-s buszt a diákolimpiai csapat utaztatásá-
hoz. A teqball asztalunkat is felvittük a suli udvarára, hogy 
a gyerekek játszhassanak, gyakorolhassanak vele. Fontos, 
hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek a sportággal, 
ezért az óvodákba és az iskolákba is vittünk KSK-s gumi-
labdákat, a kicsik legnagyobb örömére. A pedagógiai intéz-
ményekkel, valamint a szülői munkaközösséggel karöltve 
részt vettünk a gyereknapi rendezvényen (közösen utaztat-
tuk gyerekeinket a kisvonattal), valamint saját egyesületi 
májusfát is díszitettünk a főtéren. Tiszteletből a szalagokra 
a régi és jelenlegi játékosaink nevét írtuk. Büszkék vagyunk 
arra, hogy az elmúlt időszakban is együtt tudtunk működ-
ni a Mogyoródi Nagycsaládosok Egyesületével, akik a ta-
valyi sportbálunkat táskákkal, működésünket pedig egy 
monitorral segítették. Köszönet érte!
Büszkék vagyunk az országos döntőbe jutott III. kor-
csoportos labdarúgó diákolimpiai csapatra is, hiszen 
ebben a korosztályban a 9 nevezett játékosból, minde-
gyik fiú KSK kötődésű. Ez ismét komoly elismerése az 
utánpótlásban végzett munkánknak. 
Szurkolóinknak, támogatóinknak hálásak vagyunk! 
Mindegy milyen osztályban és kivel játszanak a csapata-
ink, ők kiállnak mellettünk, ráadásul a szurkolóink lét-
száma folyamatosan nő. Felemelő és szívmelengető átél-
ni, hogy az eredményektől függetlenül gyerekek, szülők, 
nagyszülők, barátok, támogatók szívükön viselik egyesü-
letünk sorsát. Jó látni, hogy egyre bővülő táborunkban 
mogyoródi és nem mogyoródi szurkolók egymás mellett 
állva bíztatják csapatainkat. Minden sportoló számára 
nagy élmény, amikor a nevét skandálja sok-sok szurkoló. 
Mindnyájunk örömére rendszeresen látogatják játékosa-
ink mérkőzéseinket a lelátókon is, így felnőtt fiataljaink 
láthatják gyerekeink tudását a pályán, míg a gyerekek 
pedig rendszeresen kísérik be a pályára a nagy csapatot.
Szurkolóink minden meccsünkön odateszik magu-
kat, skandálják a játékosaink neveit, szurkolói dalok 
énekelnek, olyan drukker tábort alkotnak, ami olykor 
nyomasztja az ellenfeleinket. Alapítási dátumot, tra-
díciót, szurkolótábort, közösséget nem lehet pénzen 
venni, ehhez más kell… Úgyhogy mi idén is elmond-
hatjuk: nincs sok pénzünk, de gazdagok vagyunk! 
Hajrá Mogyoród! Hajrá KSK!                              F.E.

gyermek gáLA 
mogyoródon

Ezek a kedvenc versenyeim. Óvodások, első-második 
osztályos kis srácok, na meg egy kis leány, küzdtek 
meg egymással az iskola kis tornatermében. Úgy, mint 
az én gyermekkoromban, körbe ülve a szőnyeget, on-
nan buzdítva a társakat. Minden percben dráma, küz-
delem, sírás, öröm. Sleisz Gabi, nemzetközi bírónk, 
nem mellesleg válogatott versenyzőnk és még inkább 
mogyoródi leány, elképesztő szakszerűséggel vezette a 
meccseket. Esélye sem volt a kicsiknek megsérülni. És 
ez a legnagyobb erénye egy bírónak. Ezen a versenyen 
mindenki nyert. Érmeket, élményt, megerősítést hi-
tében, a győzelem örömét, a vereség fájdalma feletti 
gyors diadalt… Külön nem emelek ki senkit, nem 
írok eredményekről, mert minek. Ez a verseny nem 
erről szólt. Itt mindenki bajnok lett. Ősszel folytatjuk!
A mogyoródi indulók: Tokaji Marcel, Dubis Márton, 
Kain Petra, Ökrös Antal, Mészáros Renátó, Sallai Iván, 
Ferenczy Bence, Rozsnyai Zénó, Rozsnyai Vince.

KZ 

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.

Tel: 0630/212-5824
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LSp
Május 4-én, nagy létszámmal Nádud-
varra utazott csapatunk, ahol immár 
harmadik alkalommal rendezték meg 
nyílt bajnokságukat. Az idén új néven 
- I. Gasztro Kupa - futott a rendezvény, 
amire 24 csapat érkezett 294 nevezés-
sel. Nagyon jó hangulatú, jól szervezett, 
pörgős esemény került megrendezésre a 
már jól ismert helyszínen.
Csapatunk parádés versenyzéssel 29 
arany- 16 ezüst- és 7 bronzérmet gyűj-
tött be, ezzel a csapatelsőséget is megszerezve. 
Május 17-19 között rendezték meg a BOK (volt SYMA) csarnokban a 25. Magyar Kick-box Világkupát.
42 ország 284 egyesületének 1700 versenyzője érkezett a fővárosba, a versenyre magára pedig majd 3200 ne-
vezés érkezett. Ezekkel az impozáns számokkal minden idők legnagyobb magyarországi Világkupa versenyét 
tudhatjuk a hátunk mögött. Csapatunk számára az idei év egyik kulcsfontosságú eseménye volt ez, ennek meg-
felelően készültek harcosaink a megmérettetésre.
Fegyelmezett versenyzéssel 2 arany- 5 ezüst- és 11 bronzérmet sikerült begyűjteni, ezáltal a korosztályukban 
Nagy Míra, Pálfalvi Bíborka Panni, Szabó Bence és Vilhelm Zalán is ranglista elsőként várják a további verse-
nyeket és ezzel az eredménnyel a korosztályos válogatottba is megváltották a belépőjegyet.
Nagy Míra ezen felül még elbüszkélkedhet azzal, hogy immár tízszeres Világkupa győztesnek mondhatja magát, 
ami komoly fegyvertény a jövőt illetően. A fenti eredménnyel csapatunk a klubok rangsorában az előkelő 38. 
helyen végzett.
Gratulálunk az ifjú versenyzőknek és köszönjük Mesterünknek a felkészítést. Az élet viszont az ünneplés után 
megy tovább, vár minket a többi verseny.
Hajrá LSP Team!

Dr. Mikó-Onyestyák 
Zsófia 

gyermekorvos

rendelési ideje
 

az iskolai szünet idején 
(június 17. és augusztus 23. 
között) az alábbiak szerint 

változik:

Hétfő: 09:00 – 12:00  
Kedd: 14:00 – 17:00
Szerda: 11.00 – 13.00 

Csütörtök: 12:00 – 15:00 
Péntek: 08.00 – 10.00

A Formula 1 a világ legnépszerűbb, legnagyobb 
szabású és legprofibb gyorsasági autós sorozata, 

amelyet tízmilliók követnek hétről hétre a 
televízióban, sztárjai elképesztő népszerűségnek 
örvendenek világszerte. Ez a sorozat immár 33 
éve folyamatosan visszatér a Hungaroringre, 

MOGYORÓDRA. Ezzel pályánk a harmadik 
azon versenyek sorában amelyek megszakítás 

nélkül rendeznek futamot a világbajnoki 
sorozatban, s ez igazán nagy büszkeség.

A FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 
2019. versenynapja: AUGUSZTUS 4. 
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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

A HAgymAfeSztiváLon viSzonozHAtjuk A mAdéfALviAk 
Szent LáSzLó Héten tett LátogAtáSát

Az idei évben szeptember 15-én tartják a Madéfalvi Hagymafesztivált, melyre mi mogyoródiak ismételten meg-
hívást kaptunk madéfalvi barátainktól. 
A mintegy 10 éves hagyományra visszatekintő Hagymafesztivál programjai az előző évekhez hasonlóan alakul-
nak, egy hosszú hétvégét vesznek igénybe. Emellett számunkra egy-egy teljes napot jelent az oda- és visszaút is, 
ezért szeptember 12-én, csütörtökön indulunk és 16-án hétfőn érkezünk vissza. 

A mogyoródi küldöttség összeállítása a fesztivál programjaitól is függ, és ennek megfelelően azok a csoportok 
előnyben részesülnek a kiutazásunk kapcsán, amelyek fellépésükkel méltó módon képviselhetik nagyközségün-
ket. Természetesen azokra a családokra, vendégfogadókra is utazóként számítunk, akik a mostani madéfalvi 
gyermekcsoport elhelyezése idején áldozatot vállaltak, illetve több éve részt vesznek a madéfalvi testvérkapcsolat 
ápolásában. 
Az utazással kapcsolatban bővebb információ: Hutter József OKSB elnök 06-30/411-4856.

A madéfalvi küldöttséget ez alkalommal Szőcs László alpolgár-
mester úr vezette, társaságukban volt a szintén madéfalvi Szentes 
Antal, aki Hargita megyei önkormányzati képviselő. Mint el-
mondta, azért ilyen jó és szoros a kapcsolat Mogyoród és Madé-
falva között, mert mindkét részről fontosnak tartják a kapcsolat 
ápolását. A már sok éve rendszeresen megtartott hivatalos, ön-
kormányzati látogatások mellett már jó néhány család a „hétköz-
napokon” is rendszeresen látogatja egymást, a fogadott rokon-
nak választott távoli családokkal. A szokás szerint az egyik évben 
Mogyoród látogat Madéfalvára, a következő évben fordítva. Ez a 
mostani látogatásuk rendhagyó, mivel soron kívül jöhettek, mert 
Mogyoród önkormányzata pályázati összeget nyert az ő meghívá-
sukhoz a Szent László Napra. 
Most ősszel pedig a mogyoródiakat várják szeretettel a Hagyma-
fesztiválra. Igen jól érezték magukat nálunk. Jártak a Lázár Lo-
vasparkban, nagy élmény volt főleg a gyermekeknek az Állatkert, 
hajókáztak a Dunán, megcsodálva Budapest mindkét partját, s az 
Országház előtt haladva elénekelték a hajón a magyar és a székely 
himnuszt. Részt vettek nálunk az Úr Napi szentmisén és a kör-
meneten, s nem hagyták ki a Hungaroring egyik eseményének 
meglátogatását sem. 
A Madéfalvi vendégek egy autóbusszal érkeztek, a látogatók több-
ségét ez alkalommal a Madéfalvi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai tet-
ték ki. Vezetőjük Berze Albert rézfúvós hangszertanár. 

Tanár úr elmondása szerint 
itt, ezt a mogyoródi fellépést 
tekinthetik az első külföldi fellépésüknek. A fúvószenekar három éve ala-
kult meg Madéfalva Önkormányzata segítségével, új hangszereket vásárol-
tak, hogy a zenetanítás elkezdődhesse. A gyerekek a szokásos módon járnak 
iskolába, hetente mindössze egy délutánt töltenek próbákkal. Előre haladá-
suk a zenében jól halad, odahaza számos községi ünnepségen mutatták meg 
tudásukat, fellépéseikkel színesítve a település rendezvényeit. Műsorukban 
könnyűzenei feldolgozások, filmzenék, indulókat, és többrészes komoly ze-
nék szerepelnek. A próbákhoz az idén tavasztól rendelkezésükre áll az éppen 
most átadott szép,új,  modern kultúrotthon.
Érdekes, hogy még ebben is vonható párhuzam Madéfalva és Mogyoród között, 
hiszen nálunk is most jött el az ideje, hogy elkezdődjön az új Művelődési Ház 
építése. (- a szerk.)

Szőcs László alpolgármester Paulovics Géza 
társaságában

Hutter József, Herman Katalin és Szentes Antal

Berze Albert



jó ütemBen HALAdnAk Az építkezéSek

Az M3 új csomópontjának átadása várhatóan 
hamarosan megtörténik

A fóti úti csomópontot már javában használjuk Ez lesz hamarosan a Dr. Kamarás József nevét 
viselő új Egészségház

Az Egészségház alsó szintjében már a válaszfalak is benn 
vannak

Elbontották a Czeller féle házat, készülhet a 
Juhász Jácint Művelődési Ház új épülete


