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Iskolánk kiemelkedő közlekedés-biztonsági nevelése 
elismeréseképpen az Országos Rendőr Főkapitányság  

Mogyoródon indította el az ISKOLA RENDŐRE 
országos programot ebben a tanévben. Ezredes úr 

minden elsős tanulónak ajándékot is hozott.
Bővebben lásd  a 2. oldalon

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja             v. ÉvFolyaM 9. száM 2019. szepteMber
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Becsengettek

A Szent László Általános Iskola 2019-2020-as tanévének megnyitója rendkívül ünnepélyes körülmények közt 
zajlott szeptember 2-án,  reggel 8 órai kezdettel. A szokásoshoz képest jóval hosszabb ünnepi asztalra volt szükség, 
hogy a számos díszvendéget mögé ültethessék. Nem sokszor fordult eddig elő, hogy a Himnusz majd az ünnepség 
végén a Szózat elhangzása alatt 5 egyenruhás alezredes és egy ezredes tisztelgett feszesen a gyerekek sorfala előtt.

Mindennek az az oka, hogy az Országos Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztálya és az ORFK 
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága úgy döntött, hogy a tanévnyitóhoz kapcsolódva az ISKOLA RENDŐ-
RE országos programot a mostani tanévben Mogyoródon indítják el, a Szent László Általános Iskolában. Ter-
mészetesen a magas rangú vendégek közt ott találtuk Mogyoród körzeti megbízott rendőrét, Csányi József 
főtörzsőrmestert, valamint körükben volt a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Bilisics Péter is.
Rajtuk kívül jelen volt a Dunakeszi Tankerületi Központ képviseletében Eszes Katalin szakmai igazgatóhelyet-
tes asszonyt, Barabás Judit a Hungaroring Sport Zrt. Groupama Tanpálya cégvezetője, továbbá Gulyás Anikó 
a MINIRING közlekedéspedagógusa. Természetesen nem hiányzott az ünnepségről Mezei Tibor, községünk 
református lelkésze, valamint Paulovics Géza polgármester és Kapitány Attila alpolgármester sem.
Az országos hírű eseményhez méltóan számos idegen riporter és kamerás szakember igyekezett megörökíteni az 
eseményt, s készítettek interjút Paulovics Géza polgármesterrel és Óberling József rendőr ezredessel. 
A rendezvényen kedves műsorral mutatkoztak be a Pillangós Óvoda, a Gesztenyés Óvoda, majd a Laura Vicuna 
Óvoda neveltjei, akik most kezdik az általános iskolai tanulmányaikat. Nagyobb tanulók pedig virággal köszöntöt-
ték a piciket elkísérő óvónőket, valamint a két első osztály tanítónőit. Őket követte a negyedikesek vidám előadása, 
végül az iskola Rocky tánccsoportja is fellépet, stílusosan kresz-táblákkal a kezükben adták elő koreográfiájukat.
Hutter Magdolna igazgató asszony ismertette az új tanév ígéretes újdonságait. A nyári karbantartás keretében 
szúnyoghálók kerültek a termek ablakaira az Aluredőny Kft felajánlásából, a Tankerülettől pedig egy új elekt-
romos zongorát kaptak, amire a most induló könnyűzenei oktatáshoz és a tánctanításhoz is szükség lesz. Nem 
maradnak el azonban a korábban beindított foglalkozások sem. 
Óberling József rendőr ezredes úr elmondta, hogy ebben az iskolában kiemelkedő módon foglalkoznak a gyer-
mekek közlekedés-biztonságra történő nevelésével, ezért esett a választásuk Mogyoródra. Ahogy illik, nem 
jöttek üres kézzel, minden elsős gyer-
meknek hoztak egy-egy fényvisszaverő 
anyagot is tartalmazó iskolatáskának 
használható hátizsákot. 
A Hungaroring képviseletében meg-
jelent vezetők ismertették az iskolával 
kialakult remek és mindkét fél számára 
hasznos kapcsolatot, melyet továbbra is 
folytatni, sőt erősíteni kívánnak. E cél-
ból át is adtak egy a teljes tanévre szóló 
„belépőkártyát” igazgató asszonynak, 
hogy a gyerekek a biztonságos közleke-
dést náluk gyakorolhassák.

Eddig 80 millió Ft hitelt hívtunk le!

Interjú PaulovIcs géza Polgármesterrel

A választások közeledtével a helyi FIDESZ már hónapok 
óta teljes erővel támadja Önöket. Vegyük sorra azokat a 
kérdéseket, amelyek a célkeresztben vannak, és foglalkoz-
tatják a Lakosságot. Mi az igazság a Berektető kapcsán?
A Berektető ügye a legutóbbi Képviselőtestületi ülésen 
lezárult. Szokatlan módon egy képviselői indítványról 
szavaztak a testületi tagok. Az indítványt Ribai Zoltán 
nevében fogalmazták meg a helyi FIDESZ csoport tag-
jai, ami arról szólt, hogy az Önkormányzat vigye Bíró-
ságra a Berektető ügyét. Ha ezt a Ribai - féle FIDESZES 
javaslatot a Képviselők többsége elfogadta volna, akkor 
a Berektető kálváriája ismét több évvel elhúzódott volna. 
A Fideszes képviselők azért szerették volna Bíróságra vin-
ni a dolgot, mert a Földhivatali határozatok elleni fellebe-
zést a felettes hivatalok elutasították. A Testület józanabb 
tagjaiként azonban a név szerinti szavazás során (Dr. Var-
ga Tamás, Kurfis László, Hutter József, Kapitány Atti-
la és jómagam) nem támogattuk ezt a kezdeményezést, 
hiszen az ügyben egy hiba történt, amit több jogi szak-
ember is megvizsgált már és nem büntetőjogi kategória. 
Úgy gondolom, hogy húsz év után már itt az ideje, 
hogy a Berektetői tulajdonosok is lehetőséget kapjanak 
arra, hogy a kárpótlás során visszakapott területükön 
házat építhessenek maguknak vagy gyermekeiknek.
Tudja, hogy komoly vita éleződhet ebből a döntésből?
Igen, tisztában voltunk a döntésünk súlyával. Egy valamit 
azért tartsunk szem előtt. Mi fölesküdtünk arra, hogy leg-
jobb tudásunk szerint szolgáljuk Mogyoródot és tudjuk 
azt is, hogy a Nagyközség igen jelentős része, 163 család 
érdekelt a Berektetői területben. Azt gondolom, hogy a 
teljes közösség javára döntöttünk. Kívánom nekik, hogy 
építsék és népesítsék be ezt a gyönyörű fekvésű helyet.
Tudja, hogy belterületbe vonások mellett a kereskedelmi, gaz-
dasági területek átminősítése kapcsán is bírálják Önöket?
Igen. Az egyes területek sorsáról szóló döntések mindig 
újabb és újabb vitákra adnak lehetőséget. Egyesek ezeket 
úgy közelítik meg, mintha nagy volumenű telek spekulá-
ció lenne a háttérben. Csak az az érdekes, hogy ugyanazok, 
akik most hangoskodnak, korábban saját FIDESZES 
párttársaiknak minősítettek át területeket a Hungaroring 
körül, amit egy hónap múlva már több száz millióért kí-
náltak az ingatlanos oldalakon.  Vagy olyan nyomvonalat 
fogadtak el az M3 bekötőút és csomópont kapcsán, ami 
az Ő területükön vagy mellette halad. Mi pedig minden-
féle személyeskedés nélkül vontunk be területeket az el-
fogadott Rendezési Tervünk szerint. Olyan személyeknek 
is megtettük ezt, akikről tudjuk, hogy a bírálóink közé 
tartoznak. Én azt gondolom, hogy mi járunk el helyesen. 
A hangulatkeltést pedig nem vesszük komolyan.
Legutóbb azzal vádolták Önöket a helyi FIDESZ 
lapjában, hogy leépítik a kultúrát és 400 milliós 
Mogyoród hitelállománya.

A helyi kultúra leépítésének vádját Marosán László és 
Herman Katalin nevében is visszautasítom! A kultúra 
nem pusztán egy épület! A lebontott épület ellenére a 
kulturális élet továbbra is színvonalas Mogyoródon, a 
rendezvényeink sikeresek, elég ha csak a nemrég lezaj-
lott Szent László Hét eseményeire gondolunk. Bíráló-
inknak azt üzenem: mielőtt butaságokat nyilatkoznak, 
előtte tájékozódjanak! El kellene jönni a műsorainkra, 
rendezvényeinkre, például Mogyoród alapításának 
ünnepségére márciusban, ahol a műsor színvonala az 
egész térséget tekintve is kimagasló.
Felettébb érdekes az is, hogy állandóan a hitelállomány-
nyal riogatják a Lakosságot. Teszik ezt azok a körök, 
akik a FIDESZES Babicz féle Önkormányzat által 
felvett 1,2 milliárd Ft esetében igen csendben vol-
tak! Minket a Magyar Kormány igen szigorú pénzügyi 
ellenőrzéseknek vet alá. A Kormány engedélyével vehe-
tünk föl hiteleket és a Kormány számunkra 450 millió 
Ft hitelkeretet hagyott jóvá! Ennek az összegnek mi a 
töredékét, mindeddig 80 millió Ft hitelt hívtunk le, 
ismétlem nyolcvan milliót! Ugyanakkor beszédesek a 
tények. A mi eddig lehívott 80 milliós hitelünk önrész-
ként szolgál a beruházásainkhoz és a Lakosság is láthat-
ja, hogy fel van újítva a Polgármesteri Hivatal, a régi 
Orvosi rendelő, készül az új Egészségház és a Dózsa 
György út is, és sorolhatnám a többi projektet is. Mi 
a falu érdekét mindig első helyre tesszük. Nem köt ben-
nünket semmilyen pártérdek, mint más csoportosulá-
soknak. Amikor az új Egészségház beruházás finanszí-
rozási döntését az Orvos nem szavazza meg, akkor mi 
lehet a háttérben? Talán pártutasítás? Hát hol élünk? 
Olyan véleményeket is mondanak a községben, hogy 
soha nem volt akkora fejlődés 5 év alatt, mint ami 
most van. Igaz ez most Mogyoród esetében?
Én úgy látom, Mogyoród igen nagy mértékben fejlődik. 
A választásokra készülő kiadványunkban összefoglaltuk 
az elkészült beruházásainkat és közzétettük más formá-
ban is az eredményeinket, amik önmagukért beszélnek. 
A fejlődés egyértelmű, de aki nem akarja észrevenni, an-
nak mindegy mit mondunk. Ehhez persze az is hozzá-
tartozik, hogy a FIDESZ helyi képviselői sok esetben 
tartózkodtak, vagy nem szavazták meg a helyi fejlesz-
tések finanszírozását. Ha rajtuk múlt volna, ma nem 
tartanánk itt. Nagyon fontos, hogy az elmúlt 5 évben 
Mogyoródon béke volt és nyugalom: nem volt Fekete 
Újság, nem írogatott a helyi Fidesz Tellus álnéven vá-
daskodó tollnoka. Persze most, hogy jönnek a választá-
sok, valahogy megint előjött valahonnan. Valami ihleti, 
hogy újra keveri a kártyákat? Mi arra kérjük azokat, akik 
látják a fejlődést és egyetértenek velünk, hogy október 
13-án szavazatukkal támogassanak minket, hogy folytat-
hassuk Mogyoród újjáépítését! Mert a Tettek beszélnek!
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Szavazás 
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A szavazás  

6:00 órától 19:00 óráig tart. 
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A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valam

int a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 
 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgárm
esteri hivatal) tekinthető m

eg. 
  

A
jánlás 

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptem
ber 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
  

Szavazás 

A választópolgár szem
élyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
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Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 
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választásI BIzottság tájékoztatóI az októBer 13-ra kIírt 
helyhatóságI választásokkal kaPcsolatBan a jelöltekről

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
MOGYORÓD 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 

 
HATÁROZAT KIVONAT 

Mogyoród Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
2019. szeptember 9. napján készült jegyzőkönyvéből 

 
41/2019.(IX.09.) HVB számú határozata 
Mogyoród Nagyközség Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított egyéni listás képviselőjelöltek 
sorsolása tárgyában meghozta 2 fő igen, 0 nem szavazattal a következő határozatot:  

A Mogyoródi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek 
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Sor-
rend 

Név Jelölő szervezet 

1. Kamarás Zsuzsanna független 
2.  Trabalka Szilvia független 
3. Kurfis László (1964) Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
4. Libor Ferencné független 
5.  Kapdebo Ágnes Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
6.  Pécsi Zsolt független 
7.  Pásztor Dénes Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
8.  Hutter József független 
9. Gódor Antal független 
10.  Gulácsi Attila független 
11. Tóthné Nagy Mária Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
12. Babicz László Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
13. Paulovics Géza független 
14. Kurucz Béla független 
15. Dr. Hézinger Lajos Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
16. Kónya Attila független 
17. Sarkadyné Kertész Klára független 
18. Kurfis László (1956) független 
19. Kurucz Péter Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
20. Kapitány Attila független 
21. Babják Gábor független 
22. Dr. Varga Antal Tamás független 
23. Dr. Szabó István Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Mogyoródi Lokálpatrióta Civil Egyesület 
 
A Mogyoródi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló 
határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján a sorsolás törvényessége 
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelembe foglalható. 
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Tisztelt Mogyoródiak!
Szinte elkerülhetetlen helyzet miatt fogtam tollat, 
a tisztán látás érdekében írom Önöknek e sorokat. 
Úgy látom az idei önkormányzati választásokon 
rajtam kívül egy másik Kurfis László is indulni fog. 
Emiatt indokoltnak tartom leírni e sorokat mindar-
ról, amit tettem és teszek ezért a Közösségért, hogy 
a Tisztelt Mogyoródi Választópolgárok könnyebb 
döntést hozhassanak. Remélem, segítségükre le-
szek ezáltal abban, hogy Önök jobban meg tudja-
nak különböztetni bennünket, hogy a hasonló ne-
vek mögött milyen tettek és gondolatok rejtőznek.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy egy közössé-
gért tenni nemcsak a választások előtt egy hó-
nappal kell, hanem folyamatosan. Ennek szel-
lemében szeretném az Önök figyelmét felhívni 
arra, hogy én sok-sok éve dolgozom a helybéliek 
Közösségéért Mogyoródon. A magam módján és 
a lehetőségeimhez képest munkával, építőanya-

gokkal és anyagiakkal is segítettem a Szent László Kilátó-Kápolna felépítését. Visz-
szagondolva, úgy látom, hogy az egy példás összefogás volt a Nőegyleti Tagok és 
minden segítő Mogyoródi Lakos részéről. A munkálatokat Feleségemmel és Babicz 
Balázs családjával koordináltunk, sok - sok hétvégét dolgoztunk azért, hogy fel-
épülhessen a Kilátó-Kápolna.

Minden évben a gépeimmel segítem a község Főterére szállítani és felállítani a falu 
Májusfáját és Karácsonyfáját. Néhány éve a Mindenki Karácsonya rendezvényen 
nemcsak a fa felállításában segédkezek, hanem a rendezvény munkálataiban is te-
vékenyen részt veszünk Feleségemmel: segítünk az ételosztásban, a mogyoródiak 
kiszolgálásában.

Több mint 30 éve Mogyoródon vállalkozom, jelentős adót fizettem és a jövőben is ide 
fog adózni az építőanyag kereskedelemmel és szállítmányozással foglalkozó vállalko-
zásom. Úgy gondolom, aki itt él, ide is adózzon! A Mogyoródra adózás szerintem elemi 
feltétele annak, hogy valaki lokálpatriótának mondhassa magát. 

Én egyáltalán nem félek attól, hogy Mogyoródra sokan költöznek, és ettől túlnépe-
sedne a falu. Örülök annak, ha értelmes Fiatalok itt tervezik a jövőjüket. A fejlődést 
nem kell gátolni, hanem ésszerű mederbe kell terelni. A község rendezési tervében 
és a helyi építési szabályzatban igen komoly korlátok vannak lefektetve az építmé-
nyek telken belüli nagyságára, amit egyébként több területre vonatkozóan az előző 
önkormányzat szabott meg. 

Mogyoród zöld felülete sem fog beszűkülni, hiszen a környéken az egyik legna-
gyobb területű település vagyunk. Határunk jóval nagyobb, mint Szada, Kistarcsa, 
vagy éppen Veresegyház. Közlekedési lehetőségeink pedig szerintem az országban 
a legjobbak közé tartoznak, hiszen 7 ezer lakosunk két, teljes értékű M3 csomó-
pontot is igénybe vehet, el tudja kerülni a település belső útjait. Fontosnak tartom 
viszont, hogy a közterheket lehetőleg egyforma mértékben viseljék az itt lakók. 

Amennyiben megtisztelnek azzal, hogy Rám szavaznak október 13-án és bejutok a 
Képviselőtestületbe, akkor kezdeményezni fogom a telekadó mérséklését.

Kurfis László

választásI előzetes

Az október 13-án előttünk álló önkormányzati választáshoz lapunk lehetőséget kíván biztosítani a képviselő-je-
lölteknek és a polgármester-jelölteknek a bemutatkozáshoz. A polgármester-jelölteknek fél-fél oldalt (1400 
karakter) ajánlunk föl, míg a képviselő-jelölteknek egynegyed-egynegyed (700 karakter) oldalt. Úgy gondoljuk, 
hogy ebben a keretben tömören meg lehet jelentetni egy rövid bemutatkozást és esetleg célkitűzéseket, valamint 
egy arcképet. 

Természetesen, aki ennél nagyobb felületen kívánja kifejteni elképzeléseit, annak is tudunk helyet adni, de azt 
már csak fizetett választási hirdetésként. 
Erre hivatalosan szabályozott módon van lehetőség. Két hónappal korábban a NAV-nak leadott árjegyzék sze-
rint tudjuk fogadni az igényeket, a befizetéseket számlával igazoljuk, s a megjelenést követően a NAV-nak 
jelentenünk is kell az összegeket. (A NAV az országgyűlési és EU-s választásokkal megegyezően, a kampánypén-
zekkel történő gazdálkodás ellenőrzése végett vezette be ezt a szabályozást). 
Ez a bizonyos árjegyzék lapunknál a következő: 1/1 oldal 40.000 Ft +áfa, az 1/2 oldal terjedelem 20.000 Ft+áfa, 
az 1/4 terjedelem 10.000 Ft+áfa.

Mind a szerkesztőség által a polgármester-jelölteknek és a képviselő-jelölteknek az októberi Mogyoródi 
Krónikába fölajánlott helyre, mind az esetleges fizetett hirdetési helyekre az írásoknak és a fényképeknek 
legkésőbb szeptember 30-án (hétfő) 16 óráig be kell érkeznie a windhager@decens.eu email címre. 

Azért kell ilyen korán megkapnunk a jelöltek írásait, fényképeit, mert a lapzártát is erre az időpontra tettük. 
Így az újság következő száma október 8-áig eljuthat az olvasókhoz, s a választás napjáig, azaz október 13-áig 
kinek-kinek lesz legalább öt napja, ahhoz, hogy értékelje a jelöltek által megjelentetett tartalmat, s eldönthes-
se, hogy a választás alkalmával kire, s kikre kívánja bízni Mogyoród vezetését az elkövetkező 5 éves időszakra. 

Minden polgármester- és képviselő-jelölt számára eredményes kampányt és jó szereplést kívánunk a Szerkesz-
tőség nevében.

Windhager Károly főszerkesztő

készüljünk a választásra, de előBB még a szüretre!!!
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a tettek beszélnek
nemcsak megszéPült, de korszerűvé és 

energIatakarékossá vált a PolgármesterI hIvatal
ügyfélszolgálatI Iroda és a turIsztIkaI kft Irodája

(a volt tűzoltószertár)
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a tettek beszélnek
a felújított, korszerűsített gesztenyés óvoda a felújított régI egészségház
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a tettek beszélnek
legyenek joBBak a közlekedésI lehetőségeInk a munkák folytatódnak!
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Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-700; Fax: 28/540-715,

E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
KRID azonosító: 706179366

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Mogyoródi Polgár! Tisztelt Ügyfelünk!

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága értesíti Önöket, hogy a helyi adók,- építményadó, te-
lekadó, iparűzési adó, - és a gépjárműadó befizetések határideje 2019. szeptember 15. napja. (Meg-
jegyzés: mivel a fizetési határidő lejárta munkaszüneti napra esik, ezért a befizetés az azt követő első 
munkanapon még teljesíthető.)
(Amennyiben a befizetéshez nem áll rendelkezésre az év elején elküldött csekk, akkor hatóságunknál - ügy-
félszolgálati időben - tudják azt pótolni.)

Ismételten felhívom a figyelmüket, 2018. február 1. napjától Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
bankszámlaszámai megváltoztak.

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

lem:
11600006 – 00000000 - 80754563

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről:

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

Elérhetőségeink:

• Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig, Szerda: 13.00-16.00-ig, 
• Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., 
• Telefonszám: 06/28/540-700, mobil: 06/30/663-9804
• E-mail : siklosi@mogyorod.hu, illes-nemeth@mogyorod.hu, juhasz.andras@mogyorod.hu

                                            Tisztelettel:

dr. Moldván Tünde 
         Jegyző

legyenek vIdámak és egészségesek a gyermekeInk!
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MEgHíVó
Kapitány Attila képvisel-jelölt az 

önkormányzati választás és Mogyoród 
jövője kapcsán beszélgetésre invitálja

Nyugdíjas Kortársait 
egy „ötórai tea” keretében

2019. szeptember 23-án 17 órára
az új egészségházba (Fóti út 18.).

valamint egy „uzsonna parti” keretében

az Elsőként választó Fiatalokat,
2019. szeptember 26-án 18 órára

a Hangya Teraszra
(Mogyoród Dózsa György út 25).

Téma
az önkormányzati munka és annak hatása 

a fiatalok életében.

A részvételi szándékot 
a 06-30-941-6649-es telefonszámon 

kérjük jelezni.

 
 

 

 

  

 ÉRETT MARHATRÁGYA 
rendelhető október hónapban, 
kiskertekbe, házhoz szállítással 

tel.: 06 30 9623 382 

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

§

Szántóföldet bérelnék 
Mogyoródon tartós 

használatra!
Tel.: 0630-471-2051
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gondolatok az új tanév kezdetén

Valahogy mindnyájunkba, fiatalokba, idősebbekbe, 
gyermekekbe, szülőkbe, nagyszülőkbe egyaránt beleé-
gett, hogy szeptemberrel valami új kezdődik. Bár nem 
szeptember elseje az újév első napja, mégis ez a nap 
mindig valami nagy fordulatot hoz. Megkezdődik a 
kicsik számára az óvoda, a nagyobbaknak az iskola, a 
serdülőknek a főiskola és egyetem, a pedagógusok és 
tanítványok sokszor és sok helyen először látják ilyen-
kor egymást, és megkezdődik egy akár több évig tartó 
ismerkedési, és mellette tanulási folyamat.
Ma nagyon fontosnak érezzük, hogy a tanulóifjúság, 
de akár még mi magunk is új nyelveket tanuljunk meg, 
szélesítve ezzel ismereteinket, megismerve a nyelv által 
egy új kultúrát, egy idegen nemzetet. Nagyon fontos, 
hogy tanuljunk, és bővítsük ismereteinket! A régi öre-
gek azt mondták: „Annyi ember vagy, ahány nyelvet 
beszélsz!” - mára már látjuk igazuk volt és van. 
Van azonban a beszélt nyelvek adománya mellett egy 
olyan nyelv is, amit szintén mindenkinek meg kellene 
tanulnia, mert ez által lenne sokkal boldogabb, kiegyen-
súlyozottabb és élhetőbb az emberi közösség élete. En-
nek a nyelvnek a „beszélése” olyan világos és egyértel-
mű, hogy még szótárat sem kell hozzá használni; olyan 
egyetemes, amit bárki, bárhol megért és alkalmazni is 
tudja. Ez a nyelv nem más, mint a szeretet nyelve. 
Sokszor halljuk és mondjuk a panaszt egymásra, ta-
pasztalunk meg olyan dolgokat, amelyek rosszul es-
nek, és értetlenül állunk személyek-, helyzetek előtt, 
és mindez csupán azért, mert hiányzik a szeretet nyel-
vének ismerete a hétköznapiságunkból. 
Most, amikor az új tanév kezdetén vagyunk, Katolikus 
Egyházunk felkínálja szülők és családok, benne a gyer-
mekek, a serdülők és a felnőttek számára, hogy meg-
tanítja a szeretet nyelvét, amit Jézus Krisztus hozott el 
közénk. Megtanít bennünket jézusi módon közeledni 
egymáshoz, megbecsülni és értékelni egymás személyét, 
emberi méltóságát, elfogadni egymást és közösen keres-
ni az utat, mely minden embert Isten örök országába 

vezet el. Azt az utat, ahol letörlik a 
szomorúság könnyeit, ahol felsegítik 
az elesettet, ahol enni adnak az éhe-
zőnek, ahol megvigasztalják a szo-
morkodót, ahol bekötözik a testi- és 
lelki sebeket, ahol otthont nyer a haj-
léktalan, és gyógyulást a beteg. En-
nek az útnak eszközei mindnyájunk 
számára az érzékszervek, a látásunk, a 
hallásunk, a szaglásunk, az ízlelésünk 
és a tapintásunk, azok a lehetőségek, 
amelyekkel a világot érzékelve Isten szeretetének megé-
lésére lehetünk képesek egymás iránt.
Sok minden nyugtalanít bennünket, sok-sok világi do-
log csábít, de a lelkünk üdvösségénél nincs fontosabb, 
erre tanít bennünket Jézus. „Mert mit használ az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig 
kárt vall?” – olvassuk a Bibliában. Ha igazán szeretjük 
egymást, és beszéljük a szeretet csodálatos és csodákra 
képes nyelvét, akkor nem lehet fontosabb számunkra 
semmi annál, mint hogy mi magunk és gyermekeink, 
családunk tagjai, rokonaink, barátaink, de még el-
lenségeink is Isten boldog országába jussanak. Ezért 
mindenkit jó szívvel buzdítunk, és bátorítunk, hogy 
írassa be gyermekét és maga is jöjjön a lehetőségek 
adta hittanórákra, közösségi alkalmakra, ahol ígérjük, 
hogy Isten a nyelvtanár mindenkit megtanít a szeretet 
nyelvén beszélni.
Felkínáljuk a lehetőséget, hogy aki csak szeretné, ren-
dezze életét, házasságát, járuljon szentgyónáshoz, és a 
szentáldozásban vegye magához az örök élet kenyerét, 
Jézus Krisztust, a mi Megváltónkat és Üdvözítőnket. 
Mindenkit, akinek kérdése van, szeretettel várunk a 
plébánián, és a templomban, minőségi időt szentelve 
minden személyre.
Szent II. János Pál pápa 1978-ban a megválasztása 
után arra buzdított bennünket: „Nyissátok meg a ka-
pukat Krisztus előtt! Ne féljetek!” – ezzel a gondolattal 
fordulunk most mindnyájatokhoz, megnyitva előtte-
tek a szeretet nyelvtanulásának lehetőségét egy boldo-
gabb és emberségesebb világ felé.
Papi áldásomat adva Rátok:

Miklós atya

Búcsúzunk
Szomorú szívvel búcsúzunk most Tőled Kurfis Etuska, 
immár egy éven belül a harmadik dalos társunktól. Te 
voltál a népdalkőr életében az összetartó erő. A kezdetek-
től stabil tagja voltál a csoportnak. Minden versenyen, 
szereplésen hozzájárultál a szép hangoddal a győzelem-
hez, a sikereinkhez. Nem múlt el nélküled próba vagy 
fellépés, még betegen is jöttél velünk, segítettél nekünk. 
Tőled tanultunk minden régi éneket, nótát. Mindig 
központ voltál a népdalkör életében. Segítséged, ta-
nácsaid, a mosolyod, a barátságod nagyon fog hiányozni 
mindannyiunknak. Nyugodj békében! Isten veled!

A búcsúztatót elmondta Toma Julika

Magán és csoportos órák Mogyoródon!

telefon: 06-30-512-3884, facebook: fighterspiritteam

edzők:

Csóré Balázs és 

Tavaszi Péter

Súlyzós 
edzések,
crossfit, 

küzdelem 
és önvédelem,

pilates 
és gerinctorna         
egy helyen!
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a Juhász Jácint Mûvelõdési Házba

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

   2019. október 6-án 
                 vasárnap 15.00 órakor

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 

         

MEGHÍVÓ

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERMÉBEN

EMLÉKEZÉS

emlékbeszédet mond: Paulovics Géza polgármester 
          

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT 
                     KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA
                  AZ IDEIGLENES MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

           2019. szeptember 24.
                         kedd 15.00 óra

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

helyszín: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Z N DS É HI RÁT
MI AZ?

bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

INGYENES KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
a Juhász Jácint Mûvelõdési Házban

Herbert Judittal

Érdeklõdni a 06-30-496-0953 -as telefonszámon lehet!

péntekenként -ig15.30-16.30

2019.               foglalkozásokoktóberi
október 4.

október 11.

október 18.

október 25.

Váza pohárból

Cím:2146 Mogyoród, Fóti út 24.

Tûpárna 

Papírsárkány

Makramé karkötõ

             
    JÓZSEF ATTILA 
         SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ-BÉRLET 
    KÖVETKEZÕ ELÕADÁSA

 
David Seidler:

 október 5. szombat
       buszindulás:17.45

a szokott megállókból

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!

A király beszéde

2019.
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helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár

Mogyoród, Fóti út 24. - bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

               

        

 

elõadó: 

              

elõadásának címe: 

               

Dr. Zelena András

Gyász-és veszteségfeldolgozás
       idõskorban

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM

 2019. október 9.
szerda 15.00 óra

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

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

ELÕADÁSA

MEGHÍVÓ
MOGYORÓDI

SZENIOR AKADÉMIA

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJA 2019. 
SZEPTEMBER 15-TŐL

HÉTFŐ
10.00-11.00 Zumba / helyszín az Oratórium
17.00 Népdalkör próba / Jakab Mihály Népdalkör
KEDD
10.30 Ovis kézműves szakkör /meghívott csoportoknak/
14.00 Jóga
15.00 Egészség megtartó előadás /a hónap utolsó keddjén
15.00 Nyugdíjas Klub
18.00 KRESZ tanfolyam
SZERDA
17.00 Honismereti kör / 2. szerda /
18.30 Jóga
18.30-20.00 Karikás Néptáncegyesület /helyszín az ált. iskola
CSÜTÖRTÖK
14.30 Szenior örömtánc
16.00 Költészet-kedvelők Klubja (első csütörtök)
17.00 Kézimunka szakkör
18.00 Ping-pong
PÉNTEK
15.30 Kézműves szakkör
18.00 KRESZ tanfolyam
19.00-20.00 Zumba / helyszín az Oratórium
SZOMBAT 15.00 Színházbarát kör / 3. szombat /
VASÁRNAP 17.00-20.00 Karikás Néptáncegyesület /helyszín az ált. iskola

Pályázatot hirdet a Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján kulturális szervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, A munkavégzés helye: 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges fel-
adatok: Közönségszervezés. A művelődési ház délutáni foglalkozá-
sainak, programjainak szervezése. Művelődési kiscsoportok létre-
hozása és vezetése. Az intézmény rendezvényeinek szervezésében és 
lebonyolításában való részvétel. Dokumentációs és kapcsolattartási 
tevékenység. Meghívók, reklám anyagok készítése és terjesztése, 
árajánlatok bekérése, megrendelések kezelése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései, az irányadók.
Pályázati feltételek:
• a) Felsőfokú közművelődési végzettség és (művelődésszervező vagy 
rendezvényszervező) b) nem szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség 
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy rendezvényszerve-
zői, vagy közművelődési szakképesítés (OKJ)
• korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, irodai alkalmazások (W 
ord, Excel, Internet, Publisher) felhasználói szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• játszóház vezetői, óvodapedagógusi, tanítói végzettség,
• közművelődési, rendezvényszervezési, pedagógusi vagy szociális 
területen szerzett tapasztalat,
• rendezvényszervezésben való jártasság, 1 -3 év szakmai tapasztalat,
• közösségi oldalak kezelésében való jártasság,
• plakátszerkesztési ismeretek, - CorelDRAW, Adobe Photosop
• „B” kategóriás jogosítvány, (saját gépjármű használata)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz

• motivációs levél
sikeres pályázat esetén- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• képesítés igazoló okirat (ok) másolata
• eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások 
(amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak)
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelé-
séhez és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megte-
kintéséhez hozzájárul
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosán 
László igazgató nyújt, a 28-440-730 telefonszámon, illetve a mu-
velodesihaz@mogyorod.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:• Postai úton, a pályázatnak a Juhász 
Jácint Művelődési Ház- Könyvtár címére történő megküldésével (2146 Mo-
gyoród, Fóti út 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megneve-
zését: Kulturális szervező • Elektronikus úton Juhász Jácint Művelődési Ház- 
Könyvtár részére a muvelodesihaz@.mogyorod.hu e-mail címen keresztül • 
Személyesen: Marosán László igazgató 2146 Mogyoród, Fóti út 24. Előzetes 
telefonos egyeztetés szükséges / 28-440-730 /
A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.
A benyújtott érvényes pályázatok alapján az intézmény vezetője személyes 
meghallgatásra meghívja a pályázókat. A sikertelen pályázatokat a pályázó 
átveheti. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 
tartalmazó pályázatát az elbírálás határidejétől számított kilencven napon 
belül nem veszi át, azokat megsemmisítjük, és személyes adatait töröljük. 
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közélet

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

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

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
25 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!

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

„tegyünk a 945 éves mogyoród tIsztaságáért!”
A közösségi szemétszedést a Mogyoród Turisztikai Kft szervezte szep-
tember 06.napján. A mai szemétszedésre összesen 22 fő jött el, közü-
lük 14 fővel Kukukk-hegy képviseltette magát, akik a kukukk-hegyi 
területen szedtek 10 zsák kommunális hulladékot. A további 8 fő az 
alábbi területen szedte a szemetet:
- Kilató és környéke,
- HÉV állomás felé vezető szerviz út,
- Főtér patakmeder, 
- Posta alatti patakmeder, 
- Oratórium alatti patakmeder. 
A fenti területekről összesen 44 zsák kommunális hulladék gyűlt ösz-
sze. Köszönjük szépen azoknak, akik eljöttek és fontosnak tartották, 
hogy egy kicsit szebbé tegyük Településünket. 

Zachár Zsolt 
Mogyoród Turisztikai Kft 

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 FÕTÉREN 
SZÍNES MÛSORRAL FOLYTATÓDIK A DÉLUTÁN

A Mogyoródi Katonai Hagyományõrzõk 
gulyáságyúban készített finomsággal várják a felvonulókat!

A program ideje alatt borkóstoló a helyi borászok boraiból

közremûködõk:

Jakab Mihály Népdalkör, Karikás Néptáncegyesület,
Mûvelõdési Ház csoportjai,

Szent László Általános Iskola, Kékpántlika tánccsoport

Egyházi és Önkormányzati Óvoda,

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját 

 VIDÁM FELVONULÁSSAL 
 KEZDÕDIK A PROGRAM

ZENÉL 
A HANGYA ZENEKAR

2019. szeptember 28-án
szombaton 15.00 órakor 

kezdõdõ

MOGYORÓDI
SZÜRETI MULATSÁGRA 

       GYÜLEKEZÉS AZ ISKOLA UDVARÁN


