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Az iskola és a 
polgármester közös 

ötlete alapján 
a Szent László 

iskolások festették 
a színes tojásokat 
és készítették ezt, a 
közelgő Húsvétra 

a figyelmet 
ráirányító 

„tojásfát” a főtérre.
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MOGYORÓDI      KRÓNIKA

Márciusi ÜnnepségÜnk!
Március 14- én a Szent László vezette hadak győztes mogyoródi csatája napját és 
egyben az 1848. márciusi pesti forradalom kitörését ünnepeltük. Ezen a szép, nem-
zeti megemlékezésen tűzzük föl a különleges, mogyoródi kokárdánkat, amely egy-
ben azt is megmutatja, hogy mi mogyoródiak vagyunk, s tartjuk hagyományainkat. 
Az ünnepségünk szokás szerint a Grosics Gyula sportcsarnokban, látványos körül-
mények között zajlott. A megnyitó a Mogyoródi Sándor Huszárok bevonulásával, 
a polgármester előtti tiszteletadással kezdődött, majd a díszsorfaluk előtti műsorral 
kezdődött. A szép és kedves gyermekműsorok, huszár szavalatok, a Karikás Tánc-
együttes és a Jakab Mihály Népdalkör fellépése, majd Buzogány Márta élvezetes 
műsora szórakoztatta az egybegyűlteket. Megható volt, hogy színművésznő Székely 
Himnusz énekét meghallva, minden jelzés vagy vezényszó nélkül is állva hallgatta 
közönség, sőt többen bekapcsolódva maguk is énekelték. 

Minden felemelő érzést kiváltó műsor részlet mellett is, mégis a rendezvény legfőbb pillanatai azok voltak, amikor 
a polgármester és az alpolgármester átadták a Mogyoród Nagyközségért Kitüntető Címeket. Sokak számára szívet 
melengető érzés volt, amikor Hutter József, az OKSB elnöke felolvasta a hat kitüntetett részletes méltatását.
Bizony, ez a hat pedagógus, akik ezen a rendezvényen vehették át okleveleiket és virágcsokraikat egy-egy em-
beröltőn átívelő munkásságuk elismerését kapták most meg a községtől. Nem akármilyen életutat köszöntünk 
meg nekik, hiszen a település gyermekeit nevelték, mint áldozatvállaló pedagógusok. Nem könnyű, de annál 
szebb hivatás a hatéves gyermekek sorsának elindítása, elvezetése a felnőtt kor felé, s mindezt évtizedeken ke-
resztül lelkiismeretesen, lankadatlan igyekezettel tenni. A hat, ma már nyugdíjas pedagógus feltehetően a község 
10-től, 50 éves korú lakosságának a 90 %-át nevelte, oktatta. Komoly szerepük van benne, hogy ma ilyen em-
berek élnek Mogyoródon. Ezt köszönte meg a község lakossága és az önkormányzat Kurucz Katalinnak,  Tatár 
Veronikának, Nagyné Bodrogi Enikőnek, Nagyné Merl Mártának, Szőnyi Katalinnak és Veperi Lászlónénak.
Hogy mennyire megérdemelték ezt az elismerést, az is mutatta, hogy az ünnepség végén, amikor lejöttek az 
emelvényről, közel fél óráig nem tudtak feljönni az ebédlőbe, annyi ember, volt tanítványok és munkatársak 
vették őket körül, gratuláltak, ölelgették őket. 
Késő estébe nyúlt, mire méltó befejezésképpen az állófogadásra sor került, s az üdvözlő koccintások után a ha-
talmas tortát is felvágták, s végül a sok mosolygó mogyoródi, köszöntő és köszöntött hazaindult. Szemmel lát-
hatóan telve jó érzésekkel tértünk otthonainkba, és még sokáig fogjuk emlegetni ezt a felemelő érzéseket ontó 
estét. Köszönet érte a műsorban fellépőknek, a csoportoknak, a felkészítőknek, a Művelődési Ház szervezőinek 
és az Önkormányzatnak.
Képes riportunkat lásd a 23. és a 24. oldalon!

WK

közleMény

Országgyűlési képviselők választása 2018.
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök úr a 2/2018.(1.11) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi válasz-
tását 2018. április 8. napjára tűzte ki. Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos általános 
tudnivalókról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. 
napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nem-
zeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2018. 
február 19. napjáig tájékoztatta. Azt a választópolgárt, 
aki 2018. február 9. napját követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda (a 
továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételről. A választópolgár - ha nem kapja meg az 
értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész - a Helyi 
Választási Irodától új értesítőt igényelhet személyesen 
vagy meghatalmazottja útján.
Az értesítő a választáson történő részvételnek nem fel-
tétele, csak a választópolgár tájékoztatására szolgál! Az 
értesítő birtokában sem szavazhat a választópolgár, ha 
egyéb szükséges iratai nincsenek vagy nem érvényesek!
Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván 
szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be, 
amelynek legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 
óráig meg kell érkeznie a HVI- hez (levélben, szemé-
lyesen: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) vagy 
elektronikusan (www.valasztas.hu weboldalon keresz-
tül). Átjelentkezni bármelyik magyarországi telepü-
lésre lehet. Minden településen csak egyetlen szavazó-
kört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. 
Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség 
Mogyoródon a 002 számú szavazókör, amely a Pol-
gármesteri Hivatalban található: 2146 Mogyoród, 
Dózsa György út 40. Azok a választópolgárok, akik-
nek lakcíme csak a település megnevezését (Mogyo-
ród) tartalmazza (2146 Mogyoród, Dózsa György út 
40.) szintén a 002. szavazókörben szavazhatnak.
Mozgóurna iránti kérelmet 2018. április 6. napján 
16.00 óráig lehet a HVI-nél vagy pedig a szavazás 
napján 15.00 óráig a Szavazóköri Szavazatszámláló 
Bizottságnál benyújtani. Fontos, hogy aki mozgóur-
nát kért, „hagyományos módon”a szavazóhelyiség-
ben nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával törté-
nő szavazást veheti igénybe!

Szavazás:
A szavazáshoz szükségesek az érvényes okmányok:
1. személyazonosság megállapítására szolgáló magyar 
hatóság által kiállított irat („személyigazolvány”, kár-
tya formátumú jogosítvány, útlevél), ÉS
2. személyazonosítót (régen „személyi szám”) igazoló 
okirat:

a) személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a 
,,lakcímkártya”hátoldala) VAGY
b) hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi 
azonosító jelről
3.amennyiben a 2.) pontban megjelölt iratok nem állnak 
rendelkezésre, akkor a lakcím igazolására szolgáló okirat:
a) a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
b) a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazol-
vány, ha még nem adtak ki adatváltozást követően „új 
lakcímkártyát”.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri 
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerep-
lő választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy párt-
listára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó-
polgár egy pártlistára szavazhat.
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy az egyéni 
jelöltek vagy jelölő szerveztek - választás napjáig törté-
nő - visszalépése esetén, a Szavazatszámláló Bizottság 
a visszalépet nevét kihúzza a szavazólapon! Kiesett je-
löltre/listára ne szavazzanak!
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 
óra között lehet a választópolgár lakcíme szerinti - 
előzetesen meghatározott - szavazókörökben:
1. szavazókör: Mogyoród, Fóti út 18. (Juhász Jácint 
Művelődési Ház)
2. szavazókör: Mogyoród, Dózsa György út 40. (Pol-
gármesteri Hivatal)
3. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent 
László Általános Iskola)
4. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent 
László Általános Iskola)
5. szavazókör: Mogyoród, Veresegyházi út 8. (Pillan-
gós Óvoda)
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 
2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
Amennyiben a választópolgár nem kapott értesítőt, 
vagy nem tudja, hol kell szavaznia, a Helyi Választási 
Irodától kérhet tájékoztatást, illetve értesítőt szemé-
lyesen vagy meghatalmazottja útján levélben!
Mogyoród, 2018. március 26.

dr. Moldván Tünde HVI vezetője
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MOgyOród költségvetése a 2018-as évre

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete a Költ-
ségvetést tartalmazza, amely március 02-től hatályos. A rendelet a számokon kívül számos magyarázatot és a 
költségvetéshez tartozó szabályt is tartalmaz, összesen 15 paragrafus, 8 melléklet és 6 tájékoztató megnevezésű 
iratot található benne. Jelen híradásunkban természetesen nem tudjuk a kötetnyi adatot bemutatni olvasó-
inknak, helyette csak kivonatosan közöljük a feltehetően nagyobb érdeklődésre számot tartó részeket. A teljes 
dokumentum azonban megtalálható a Nemzeti Jogszabálytár-ban, amely a https://mogyorod.asp.lgov.hu/ren-
deletek oldalról is megnyitható.

A 2018-as év két főösszege a következő
Bevételeinek főösszegét: 1.735.793.071 Ft-ban, kiadásainak főösszegét: 1.735.793.070 Ft-ban.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2018. 
évi költségvetésének címrendje
Kiadási tételek összesen 1 728 975 283 Ft, a bevéte-
lek1 333 787 535 Ft saját bevételből és 395 187 748 
Ft állami támogatásból tevődik össze.

A kiadások részletezése
Személyi juttatások          45 415 483 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok           9 269 928 Ft
Dologi kiadások        303 701 685 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai           7 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások         64 120 312 Ft
Beruházások         591 799 343 Ft
Felújítások         142 552 749 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások        96 048 674 Ft
Céltartalék           74 868 011 Ft
Költségvetési intézmények finanszírozása: 
                                                          393 999 099 Ft

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
189 564 800 Ft-ból gazdálkodik
ebből
Személyi juttatások        127 129 565 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok         27 316 126 Ft
Dologi kiadások          27 902 800 Ft
Beruházások             7 216 309 Ft

Az Önkormányzati Óvoda 
169 566 143 Ft-ból gazdálkodik
ebből
Személyi juttatások        100 247 723 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok        21 751 481 Ft
Dologi kiadások          46 812 559 Ft
Beruházások               754 380 Ft

A Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár
22 302 847 Ft-ból gazdálkodik
ebből
Személyi juttatások            13 037500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok           2 585 178 Ft
Dologi kiadások             6 362 669 Ft
Beruházások                317 500 Ft

Az önkormányzat működési támogatási összege:
250 058 189 Ft
ebből
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 
             85 714 310 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:
                        98 245 566 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai-
nak támogatása:            57 888 463 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
                                       8 209 850 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
             15 297 600 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
           129 831 959 Ft

Adó és egyéb bevételek
Helyi adók          252 631 451 Ft
Vagyoni típusú adók          32 631 451 Ft
Termékek és szolgáltatások adói       220 000 000 Ft
Gépjárműadó           23 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek           5 500 000 Ft
Működési bevételek           80 134 116 Ft
Ingatlanok értékesítése        126 135 631 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    2 952 105 Ft
A költségvetési bevételek összesen:    1 006 409 600 Ft

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele:
445 000 000 Ft
Előző év költségvetési maradványa: 275 687 089 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2018. 
évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Dózsa György úti parkoló            6 350 000 Ft
Hungaroring járda melletti közvilágítás   2 540 000 Ft
Járdaépítés - Szadai út          11 000 000 Ft
Közvilágítási hálózat bővítése             5 000 000 Ft
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, 
utcabútor:              2 000 000 Ft
Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok:  
                                     21 025 352 Ft
Pályázati önrész - orvosi rendelő           5 184 648 Ft

Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére 
                           2 000 000 Ft
Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi 
rendelő, út, járda)          16 900 000 Ft
Útépítés - új út             13 000 000 Ft
Új egészségház építése pályázat önrésze 131 771 000 Ft
Művelődési Ház építése          180 000 000 Ft
Területrendezés, telekalakítás, bontási költség  
             48 229 000 Ft
Az adósságot keletkeztető ügyletek várható 
együttes összege           445 000 000 Ft

Felújítási kiadások előirányzata
VIS MAIOR II. Orgona utca           2 842 895 Ft
VIS MAIOR III. Mély-, Bocskai-, Kútvölgy utak
              3 411 284 Ft
Családsegítő irodájának felújítása           5 000 000 Ft
PH felújítás           12 640 650 Ft
Pályázati Önrész- régi orvosi rendelő felújítás  
             64 564 320 Ft
Közvilágítási hálózat bővítése            5 000 000 Ft
Szökőkút felújítás            4 000 000 Ft
Gesztenyés óvoda tetőfelújítás         11 500 000 Ft
Igazgatási iroda tetőfelújítás           7 600 000 Ft
Volt Hangya épületének felújítása         19 050 000 Ft
Gesztenyés óvoda udvar rendbetétel       5 943 600 Ft
TSZ irodában KMB megbízott iroda felújítása
              1 000 000 Ft
Összesen          142 552 749 Ft

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 
Helyi adóból biztosított kedvezmény,  mentesség összesen:
            23 656 000 Ft
ebből: 
Építményadó            16 497 000 Ft
Telekadó              7 036 000 Ft

Iparűzési adó állandó jelleggel végz.           123 000 Ft
Sportlétesítmények használata után        7 083 875 Ft
Talajterhelési díj kedvezmények                 431 000 Ft
Turisztikai Kft.-nek bérbe adott Hangya 
épület díjából                  570 000 Ft
Összesen:          31 740 875 Ft

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok 
támogatása
Kötelező feladatok támogatása    1 614 924 522 Ft
Önként vállalt feladatok támogatása   120 868 548 Ft
A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások
Support Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti fel-
adatok ellátása            14 850 812 Ft
1074 Alapítványon keresztül civil szervezetek támoga-
tása              2 000 000 Ft
Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása a kötelező 
önkormányzati feladatellátás átvállalásához  
                                      3 000 000 Ft
Sportegyesületek támogatása a mogyoródi sportolók 
céljára            20 000 000 Ft
Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú) 
turisztikai feladatokra            9 469 500 Ft
OKSB rendezvénykeret a községi rendezvények szer-
vezésére                                    10 000 000 Ft
Laura Vicuna Egyházi Óvoda kötelező önkormányza-
ti feladatellátás átvállalásához            3 000 000 Ft
Evangélikus Egyházközség egyház működéséhez
                 200 000 Ft
Református Egyházközség egyház működéséhez                               
                  400 000 Ft
Római Katolikus Egyházközség egyház felhalmozási 
hozzájárulás               1 000 000Ft
Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
                  200 000 Ft
Összesen:             63 920 312 Ft

Nem örültünk neki, de ahogy mondják „Nem eszi meg a kutya a telet!” Ez történt az az idén is.
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reMénykeltő kapcsOlatfelvétel a Máv-Hév zrt-vel

Hosszabb ideje hiába döngette a HÉV illetékesek ajta-
ját Kapitány Attila alpolgármester, hogy a Mogyoródi 
HÉV Állomás elhanyagoltságán javítsanak, valamint a 
busz és a HÉV járatok menetrendjét összehangolják. 
Végre változott a helyzet, az új szervezeti felállást kö-
vetően egy önálló vállalat, a MÁV-HÉV Helyiérdekű 
Vasút Zrt létrejöttével. 

Az új vezetőség nem zárkózott el a mogyoródi pana-
szok elől, hanem Pál László vezérigazgató - három 
vezető beosztású munkatársával - személyesen tartott 
szemlét a helyszínen. Házigazdaként alpolgármester 
úr nem csak a HÉV állomás lehangoló környékét mu-
tatta be, hanem azt követően községünk egyéb látni-
valóihoz is elkalauzolta az érdeklődő vendégeket. 
A tárgyalásról később bizottsági ülésen és képvise-
lő-testületi ülésen is bizakodóan számolt be, mivel 
szemmel láthatóan a HÉV vezér és társasága nem csak 
kipipálni akarta ezt az esetet, hanem valóban a javítás 
szándékát lehetett kiérezni belőlük. 

Hamarosan kiderült, hogy ez a derűlátás nem volt ok-
talan. Bizonyíték, hogy március közepére elkészült az 
Vasút utca első rendbetétele. A rendkívül gidres-göd-
rös út zúzott kőborítást kapott, melyet rendesen be is 
hengereltek. További igazolása az ígért odafigyelésnek, 
hogy március 21-én megjelent a GTB és az OKSB 
összevont bizottság ülésen Hájas Róbert, a HÉV-
MÁV Zrt. főtanácsosa, hogy részt vegyen a HÉV-vo-
nal fejlesztésével kapcsolatos állásfoglalás c. napirend 
tárgyalásán.  

Főtanácsos úr kifejtette, hogy fejleszteni akarják a 
HÉV közlekedést, s e célból szoros kapcsolatot igye-
keznek kialakítani az érintett települések önkormány-
zataival. Gyűjtik a fejlesztési igényeket, észrevételeket, 
javaslatokat, amelyeket egy csomagban kívánják a 
kormányzat elé terjeszteni. Addig is, ami tőlük telik 
megteszik az utasok megelégedéséért.

A beszámolót követően azonban Kurfis László képvi-
selő úr megjegyezte, hogy ez a zúzottkő borítás csak 
ideiglenes megoldás lehet, mivel azt az időjárás és a 
gépkocsi közlekedés előbb utóbb tönkre teszi. Azt 
pedig Kapitány Attila ismertette, hogy a HÉV- és a 
buszközlekedés összehangolása legtöbbször azért nem 
sikeres, mert a busz esetenként a menetrendjét nem 
tudja tartani, azaz késve érkezik az állomásra.

Hájas Róbert főtanácsos az ülésen

Osztrák tulajdonú 
szállítmányozási 
vállalkozás keres 

gyakorlattal rendelkező,  
 

pénzügyi-kontrolling szakelőadót 
 

 fóti telephelyére  
 

szívesen látunk minden jelentkezőt, aki 
szereti a rendet, a pontos, precíz 

adminisztratív munkát, 
rendelkezik gyakorlattal pénzügyi 

és számviteli területen 
a kihívásoktól sem riad vissza 

és örömmel csatlakozna egy fiatalos, lendületes csapathoz 
 

B kategóriájú jogosítvány előny 
 

a munkavégzés helye: 
2151 Fót 

Keleti Márton u. 12. 
 
 

A jelentkezéseket a cv@logmaster.hu címen várjuk 
 

. 
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PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili.31.) EMMl rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Gödöllői Járási 
Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 -18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító 
kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani,
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított dön-
tése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jog-
erőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyer-
mekét beíratni a kőtelező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel-
szerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki 
nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyaté-
kos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, neve-
lés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
Gödöllő, 2018. március 08.

Dr. Urbanics Gábor
járási hivatalvezető

tájékOztató a talajterHelési díj bevallásáról és annak 
befizetési Határidejéről

Tisztelt ADÓZÓINK!
A Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény, valamint Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a Talajterhelési díjról szóló 31/2012 (XI. 30.) sz. rendelete alapján, azon kibocsátók-
nak, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik, 
talajterhelési díjat kell fizetniük.
Adatszolgáltatás, talajterhelési díj bevallása és megfizetése
• A talajterhelési díjat a fogyasztónak kell megállapítani - jelen esetben a 2017. évben fogyasztott víz 
mennyiségéről - bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.
• A bevallás benyújtható papíron (a nyomtatvány letölthető: www.mogyorod.hu./hivatal/ügyfélszolgálat/
adóügyek) vagy 
• elektronikusan, ha rendelkezik ügyfélkapuval.
• Évközi ingatlanvásárlás esetén a szerzést követő 30 napon belül új bevallást kell tenni a vásárlónak és záró 
bevallást az eladónak.
• A talajterhelési díj alapja: A fogyasztott víz mennyisége, csökkentve a fenti önkormányzati rendeletben és a 
törvényben leírt mentességekkel, kedvezményekkel.
• A talajterhelési díj mértéke: 1800.-Ft/m3.
• A talajterhelési díj befizetése csekken, vagy átutalással teljesíthető.
Talajterhelési díj beszedési számla: 11600006-00000000-80754305. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adóbe-
vallást az önkormányzati adóhatóság, (cégszerű) aláírás nélkül nem fogadhatja el! Kérjük, ügyeljenek arra, hogy 
a mentességre okot adó igazolásokat szíveskedjenek csatolni.
Levelezési cím: Polgármesteri Hivatal, 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00, Szerda: 13.00-16.00
Elérhetőségeink: mogyorod@mogyorod.hu, 06/27/540-716

dr. Moldván Tünde jegyző

a víz világnapja a juHász jácint Művelődési Házban

Minden évben, március 22-én ünnepeljük a Víz Vi-
lágnapját, erről az ENSZ 47. közgyűlése 1992-ben 
döntött Dublinban. A tagországok célja az volt, hogy 
felhívják a világ figyelmét arra, hogy bolygónk édes-
víz készlete nem kifogyhatatlan forrás. Nem mindegy, 
hogy hogyan gazdálkodunk vele. Noha a Föld felszí-
nének több mint 70 %-át víz borítja, ennek csupán 
1%-a az, amely emberi fogyasztásra alkalmas. Több 
mint egymilliárd szomjazó ember él a Földön, és mi-
nimum kétmilliárdan nélkülözik a tiszta vizet. 
Ez a nap jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondol-
juk, mit jelent számunkra ez a páratlan, létfontossá-
gú kincs, amely az élet jelképe, szimbóluma. Hogyan 

tudjuk megőrizni, és körültekin-
tően felhasználni, hogy unoká-
inknak is jusson belőle.
A Víz Világnapját Mogyoródon a 
Juhász Jácint Művelődési Házban 
is megünnepelték. Erre a program-
ra a Gesztenyés tagóvoda csoportja 
és a Laura Vicuna  Katolikus Óvo-
da nagycsoportosai is ellátogattak. 
A feltett kérdéseket nagyon oko-
san megválaszolták, úgyhogy biz-
tosak lehettünk abban, hogy előtte 
az óvodai foglalkozásokon is sokat 
beszélgettek róla. 
A program keretében a kicsik meg-
néztek egy filmet is a víz körforgá-
sáról és természetes tisztulásáról. 
Találós kérdéseket fejtettek meg, majd a foglalkozás ve-
zetőivel együtt összegyűjtötték a vízzel kapcsolatos éneke-
ket, verseket, és közösen megtanulták Hermann Marika: 
Az eső című versét. Végül pedig a kb. 80 kisgyermek egy 
tájékoztató füzetecskét kapott ajándékba, hogy otthon is 
feleleveníthessék a vízzel kapcsolatos ismereteiket.

Speier Henrietta

Hermann Marika:
Az eső

Csepereg az eresz alja,
Eső esett, bárki látja.
Maam, mi az az eső?
Kérdezi a kis Benő.
Az eső, az vízből van,
Válaszolja a mama.
Hogy jut a víz fel oda?
Kérdez tovább kisfia.
Elpárolog felhő lesz,
S ha a felhő nehéz lesz,
Kiszakad majd az alja,
Vizes leszel alatta.

Osztrák tulajdonú 
szállítmányozási 
vállalkozás keres 

szakmailag megbízható 
 

raktáros targoncavezetőt 
 

három műszakos munkaidő keretben, fóti telephelyére.  
 

Szívesen látunk minden jelentkezőt, aki 
leinformálható szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

a kihívásoktól sem riad vissza és  
egy fiatalos, lendületes csapathoz örömmel csatlakozna. 

 
B kategóriájú jogosítvány előnyt jelenthet 

 
a munkavégzés helye: 

MASPED Észak-pesti Logisztikai Központ 
2151 Fót 

Keleti Márton u. 12. 
 

A jelentkezéseket a cv@logmaster.hu email címen várjuk. 
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nevelés-oktatás

kézilabda diákOliMpia 
Megyei elődöntő

Mogyoródon rendeztük a IV. korcsoportos kézi-
labda diákolimpia megyei elődöntőjét. 
A körzeti bajnokságot megnyerte fiú csapatunk. 
Az elődöntőben négy csapat versengett. Az első 
helyet Vecsés csapata szerezte meg. 
A mi csapatunk bronzérmet nyert, harmadikok 
lettünk jó játékkal.

Csapattagok
Kiss Márk  Pásztor Áron
Sági Levente  Sági Dominik
Szőke-Kiss Benedek Geszler Máté
Horváth Olivér  Kain Dominik
Hórvölgyi Richárd Ravasz Tibor
Kurfis József  Szabó Máté
Kamarás Mátyás  Gódor Vilmos
Kajzinger Máté

Gratulálunk  a sikeres eredményhez!
Zelnikné T.I.

 AKCIÓ
Tavaszi veszettség oltási
 és kutya-macska ivartalanítási

Mûtéti védôgallér macskának 1.000,- Ft, a kutyáknak pedig egységesen 
2.000,- Ft. Vemhes állat is hozható (3.300,- Ft-os vemhességi felár!). 

Kérjük, keressen minket a mûtétek idôpont-
egyeztetése miatt a 06-30/ 44-999-18 és a 

06-28/ 490-369 telefonszámokon!

Testsúly (Mûtét teljes ára) Akciós ivartalanítás

kandúr macska 10.400 8.700

nôstény macska 19.700 11.700+gallér

kan kutya

  0-10 kg 28.700 15.700+gallér

10-20 kg 29.700 16.800+gallér

20-30 kg 30.700 17.900+gallér

30-40 kg 31.700 20.700+gallér

40 kg felett 32.700 23.700+gallér

nôstény kutya

  0-10 kg 35.300 21.700+gallér

10-20 kg 36.300 23.700+gallér

20-30 kg 37.300 25.700+gallér

30-40 kg 38.300 28.700+gallér

40 kg felett 39.300 33.700+gallér

Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2018. április 15-30-ig:

Ivartalanítási árak:

A védôoltások beadásához nem szükséges idôpontot kérni!

Kutya
veszettség 6.800 Ft helyett csak 5.700 Ft +kötelezô 

féreghajtás
300 Ft/10 kgvesz.+kombinált 11.600 Ft helyett csak 9.400 Ft

Macska

veszettség 6.800 Ft helyett csak 5.700 Ft

vesz.+kombinált 10.100 Ft helyett csak 7.900 Ft

vesz.+komb+leucosis 13.800 Ft helyett csak 10.800 Ft

Akciósan ivartalaníttathatja 
 kedvencét 2018. december 31-ig:

A feltüntetett árak bruttó árak.

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

+36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelô

Állatpatika
2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

+36-30/22-177-23
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                              Mogyoródi Sándor Huszárok és Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete 

 
 

2018. április 7-én szombaton 15.30-kor
Mogyoródon halad keresztül

mely méltó emléket állít

a 170 évvel ezelõtti eseményeknek.

megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tart a Hõsök Ligetében.

XXX. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT
a

               A Mogyoródi Sándor Huszárok
 és Történelmi Lovas Hagyományõrzõk Egyesülete

Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket!

Szeretettel meghívjuk

a
Magyar Költészet Napja 

 alkalmából rendezett

Maratoni Versmondó Napra

2018. április 11-én, szerdán
10.00 órától - 17.00 óráig

a Juhász Jácint Mûvelõdési Házba

2146 Mogyoród, Fóti út 18.

Tel: 06-28-440-730

JácintJuhász

A FÖLD NAPJAA FÖLD NAPJA
SZERETETTEL VÁRJUK A GYEREKEKET

ALKALMÁBÓL

Virágültetés 

2018. április 24-én, kedden

1o.oo órakor kezdõdõ
aszfaltrajzversenyre

(helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési ház)

a mûvelõdési ház elõtti téren 
az iskolásokkal és felnõtekkel

gyülekezés: 15:oo órakor

 MEGHÍVÓ
EGÉSZSÉGMEGTARTÓ ELÕADÁS-SOROZAT
                     A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

    DR. DÉR PÉTER 
GYÓGYSZERÉSSZEL

 2018. ÁPRILIS 24. 
 KEDDEN 15.00 ÓRAKOR

Az elõadás szakmaiságáért felel: dr. Dér Péter gyógyszerész

elõadás témája:

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

“MÉREGTELENÍTÉS, TISZTÍTÓ KÚRA”

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Juhász Jácint Mûvelõdési Ház sok szeretettel meghívja 

az Édesanyákat, Nagymamákat, Családjukat, 
              és a kedves érdeklõdõket

                        2018. május 5-én,
        szombaton 17.00 órakor megrendezendõ 

    ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
                                    és a

    SZLOVÁKIAI CSAVAR SZÍNHÁZ ELÕADÁSÁRA

      Petõfi Sándor hõskölteménye:

A HELYSÉG KALAPÁCSA   

elõadja:  / Dosky-díjas színmûvészGál Tamás
zene:  / népzenész-hegedûmûvészMester László

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.

 z it al  a  én al m,“E  t f u, z  f u
I e jö m s de re .”nn n tte  é  i  té k

 r S l sõ l e öAdy End e / éta bö c -he y m k rül

Juhász Jácint Mûvelõdési Ház

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

Jászai Mari-díjas színmûvész 

    születésének 

          75. 
évfordulója alkalmából

tartandó ünnepi megemlékezésre

    
    

2018. május 13-án,
vasárnap 15.00-órakor

               Díszvendégek: fiai, Juhász Attila és Juhász Csaba
Péterffy Gabriella írónõ a “Juhász Jácint arcai” címû könyv szerzõje

cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 18. 

Juhász JácintJuhász Jácint

Jácint Juhász

Csernák János színmûvész

Zöldség- és 
virágpalánták 

nagy 
választékban 
és a szokásos 
minőségben 
kaphatók a 
termelőtől.

Rácz László
Cím: Mogyoród, Gödöllői út 35.

Telefonszám:
06/20-491-7815, 
06/28-440-019

Nyitva:
H-Szo, 12:00-18:00
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seniOr tánc edittel - tánccal a felejtés ellen!

A Senior Örömtánc hazánkban viszonylag új mozgás-
formának számít, ám a nagyvilág már jól ismeri. Ide 
nem szükséges partnerrel jönni. A részvevők egyaránt 
táncolnak páros táncokat, körtáncokat, kontratánco-
kat, vagy a ma oly népszerű blokktáncokat is. Annyira 

egyszerűek a lépéskombinációk, amelyek tulajdon-
képpen sétalépések, apró variációkkal, hogy a részvétel 
nem igényel semmilyen előképzettséget. 
Ennek a mozgásformának valóban rengeteg előnye 
van, amit tudatosan dolgoztak ki a szakemberek.  
Emellett tornáztatja az agyat is, hiszen el kell sajátíta-
nunk újabb és újabb koreográfiákat. Az egyes mozdu-
latoknak sorrendje van, esetenként külön-külön mo-
zog a kéz és a láb, ami koncentrációt igényel, az ilyen 
gyakorlatok pedig kétségtelenül jó hatással vannak a 
mentális állapotunkra, karbantartja azt. 
Azoknak ajánlom, akik szeretnének mozogni, közös-
ségbe járni, és jól érezni magukat. A foglalkozásokat a 
Juhász Jácint Művelődési Házban hétfőnként 14.00 
órától tartom. 
Várok mindenkit szeretettel!

Radvánszki Edit

nőnapi színHázi előadás

Boldog vagyok, hogy mint a Pest Megye Értéktár re-
ferensét a Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetője és munkatársai szeretettel meghívtak a nőna-
pi, színvonalas ünnepségükre.
Megérintett az a szeretet és kedvesség, ahogy a Mű-
velődési Ház igazgatója fogadta és kis ajándékkal 
köszöntötte a hölgyeket és vidám hangulatú, nőnapi 
gondolataival is kedveskedett a megjelenteknek. Jó 
volt látni, hogy milyen sokan eljöttek a rendezvényre, 
érződik, hogy az ott dolgozók szívükön viselték ezt az 
ünnepi műsort is. 
A Művelődési Házban a tavalyi évben megrendezett 
Pest Megyei Értéktár vándorkiállítás óta figyelemmel 
kísérem programjaikat, ahol színvonalas kulturális ren-
dezvényekre invitálják a mogyoródi és a környékbeli ér-
deklődőket. Ezt az is tükrözi, hogy a jó szervezés hatásá-
ra, szép létszámban jelentek meg a hölgyek és kísérőik. 
Nagyon nagy színházi élményt adott a sajátos feldol-
gozású, Csokonai Vitéz Mihály vígeposznak, a Doroty-
tyának a bemutatása a Szlovákiai Csavar Színház előa-

dásában. Csodálattal töltött el Gál Tamás színművész 
virtuóz, egyéni színészi játéka. Különleges érzés és egy-
ben élmény volt számomra, hogy az unokámat is szere-
peltették a többi megjelent gyermekkel együtt. 
Mindig szívből jövök a mogyoródi Művelődési Házba, 
mert az ott dolgozóktól igazán lehet tanulni, hogyan kell 
őrizni a hagyományainkat és újakat teremteni, és ami a 
legfontosabb, hogy árad belőlük a munkájuk és az embe-
rek iránti sok-sok szeretet. Egyszerűen csak jó velük len-
ni, Önökkel közösen ünnepelni. Élmény volt visszanézni 
néhány nap múltán a Művelődési Ház Facebook-oldalán 
a közzétett nőnapi ünnepség videóját is.
További eredményes munkát kívánok az intézmény 
munkatársainak! Köszönöm a kedves meghívást, kö-
szönöm az élményt!

Kisfaludi Aranka
Megyei Értéktár Referens - Pest Megyei Önkormányzati 

Hivatal

Vagyonőröket keresünk fóti telephelyünkre nappali 
és éjszakai, teljes és részmunkaidőben egyaránt.
Hivatalos bejelentés es munkaruha biztosított, 

800Ft/óra nettó fizetés. 

További informació:
70/904-5135 Richter Gábor 

Hirdetés

A válAsztás tétje - A másik oldAlról
Hamarosan választunk! Irányt válasz-
tunk, ahol eldönthetjük, hogy mara-
dunk-e a huszadik században, vagy 
továbblépünk a huszonegyedikbe. 
Választhatunk, hogy a diktatúra épüljön-e továbbra is, vagy 
inkább boldog, egészséges, gyarapodó Magyarország legyen a 
hazánk. 

Választunk, hogy maradjon-e egy olyan kormányt, amely egy-
más ellen fordítja az elcsatolt részeken élőt a csonkaországival, 
amely összeveszejti a barátokat és a munkatársakat egymással 
csupán azért, mert nem ugyanazt a politikai nézeteket vallják. 
Ahol az ország első embere a nemzet ünnepén e szavakkal fe-
nyegeti mindazokat, akik nem az ő hívei: „A választás után 
természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi, politikai és jogi 
elégtételt is!” 
Ahol az országhatárra a kerítést javasló Jobbikról azt hazudják, 
hogy most lebontaná azt. Ahol sokmilliárd közpénzt költünk 
el a migránsokkal való riogatásra, de pénzért közben minden 
idegen bejöhet, pláne ha a haverok még jól is keresnek rajta! 
Amikor Európa megmentőjének kiáltjuk ki magunkat, de 
közben az párt brüsszeli képviselői mind megszavazzák, hogy 
az uniós költségvetésnek finanszíroznia kell a migránsok meg-
élhetését, munkaszerzését, oktatását, beilleszkedését, támogat-
ni kell az áttelepítési programokat, és a harmadik országból 
érkező migránsok integrációját. 

Ezért megy hamarosan a Fidesz! A kerítés pedig marad, és a Jobbik felállítja a határőrséget is mellé! Bármit is 
állítsanak a hazug plakátok!
Itt nem építő vita folyik a pártok között a programjaikról, hanem éjszakai sunyi plakátrongálás, melegezés, 
simicskázás, allah-akbarozás. Mert félnek, és még érveik sincsenek! A Fidesz vezető politikusának kisnyugdíjas 
anyukája 80 évesen gondol egy merészet, és százmilliós támogatást nyerve hirtelen nagyüzemi sertéstenyésztés-
be kezd, a nemzet veje a pislákoló LED-lámpák alatt áll a MI lábunkon, az egyszeri gázszerelő pedig már azt 
sem tudja, hogy egyáltalán mekkora vagyon van a nevén.

Elfogadható az Önök szerint, hogy a kormány uralma alá vonja a közmédiát, a bankszektort, a fideszes kor-
rupciós ügyeket pedig egy fideszes párttagkönyvvel rendelkező legfőbb ügyész vizsgálja ki? Csoda-e, ha nincs 
itt semmiféle korrupció? Jó az nekünk, ha stadionok épülnek rendületlenül, ezzel szemben kórházak dőlnek 
romba és emberek várnak hónapokig egészségügyi ellátásra. Ahol hatszázezer „kalandvágyó” fiatal hagyja el az 
országot, mert itthon nem tud megélni, és ahol minden hatodik magyar gyermek külföldön születik meg? 

NEM, én nem szeretnék ilyen országot! Nem szeretnék újra egypártrendszert, ahol csak akkor boldogulhatsz, 
ha tagja, vagy szimpatizánsa vagy a gépezetnek. Önökkel együtt, április 8-án végre befejezhetjük a rendszervál-
tást, nyilvánosságra hozhatjuk az ügynöklistákat, elszámoltathatjuk a korrupt vezetőket, visszaszerezhetjük a 
lopott pénzeket, amelyeket kórházakra, utakra, oktatásra, nyugdíjakra fordíthatjuk. Ehhez kell az Önök támo-
gatása, és ez a választás igazi tétje.

Mi megtesszük! Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel!
Víg János

JOBBIK országgyűlési képviselőjelölt

(fizetett politikai hirdetés)
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hitélet
„ne HagyjátOk a teMplOMOt, a teMplOMOt és az iskOlát!”

Reményik Sándor

Áprilisi számunkban bemutatkozik a Szent Mihály Templomért Alapítvány. Ennek kapcsán 
Kamarás Zsuzsannával, az Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetünk célokról, tervekről 
és jövőbeni kihívásokról. 

Kedves Zsuzsa, kezdjük azzal az interjút, hogy mennyi katolikus él ma Mogyoródon?
Mogyoródot évtizedekre visszamenően erős hitélet jellemezi. Falunkat zömében római kato-
likusok lakják, az utolsó népszámlálás alkalmával 2.854 fő vallotta magát római katolikus-
nak, ez az akkor itt élők 44%-a volt. Jelenleg 400 fő fizet rendszeres egyházi hozzájárulást. A 
Római Katolikus Egyház mellett jelen van a Református- és az Evangélikus Egyház is, akik-
kel kölcsönösen törekszünk arra, hogy az ökumenizmus szellemében éljünk egymás mellett.

Az Egyházat a hívek közössége teszi élővé. Milyen közösségek működnek ma Mogyoródon a Római Katolikus 
Egyházban? 
Büszkék vagyunk arra, hogy katolikus egyházközösségünkben évtizedek óta jelen vannak a Szalézi nővérek, és 
segítőik, a szalézi munkatársak. Katolikus óvodánk van, Oratóriumot működtetünk, a KALÁSZ mozgalom 
aktív Mogyoródon. Az ima erejét és fontosságát a Rózsafüzér Társulat példája erősíti. A templom kiemelt fel-
adata a kultúra közvetítése, a Falka József  nevét viselő Kórus  felnőtt és gyermek kara teszi széppé, igényessé 
ünnepeinket. 

Milyen szerepet vállal az Alapítvány az Egyházközség életében, működésében?
Az Alapítvány azon dolgozik, hogy, lehetőségeihez mérten anyagi keretet biztosítson a Szent Mihály templom 
épületének állagmegóvásához. Gazdasági megvalósítója a templom felújítására, megóvására irányuló kezdemé-
nyezéseknek. Természetesen mindezen túl olyan feladatokat is magáénak érez, mint:
• a templomi közösségeink működésének biztosítása, 
• a vallási hagyományaink fenntartása, 
• a hitéleti tevékenységhez kötődő ingatlanjaink karbantartása, az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök biztosítása
Lényeges hangsúlyozni, hogy a templomi közösségek működése csak a hívek aktív szerepvállalásán keresztül 
valósulhat meg. 

Milyen bevételi forrásai vannak az Alapítványnak?
Az Alapítvány anyagi forrásait képzik a hívek adományai, a vállalkozók, cégek magánfelajánlásai, az adó1’%-
ából befolyt jövedelem és nagy örömünkre, egy-egy önkormányzati képviselőnk tiszteletdíjának felajánlása, illetve 
természetbeni támogatása, valamint a korábbi évek megtakarításai. A részletes pénzügyi beszámoló tartalmazza a 
bevételeket és a kiadásokat. Ahogy azt a korábbi években, most is közzé tesszük a Mogyoródi Krónikában.

Milyen fő célkitűzések várnak rátok 2018-ban?
Az idei évben talán az eddigi legnagyobb volumenű és fontosságú felújítást szeretnénk elvégezni, a Szent Mihály 
templomunk tetőcseréjét. Ehhez igyekeztünk a saját forrásokon túl pályázati pénzt is megszerezni. Mindez azon-
ban még nem elegendő ahhoz, hogy a tetőcsere megvalósulhasson, mivel a beruházás közel 60 millió forintba fog 
kerülni. A korábban említett bevételi források nem tudják fedezni ezt a költségeket, ezért kuratóriumunk tagjai 
elhatározták, hogy felkeressük községünk Képviselő-testületének tagjait, a vezetőit, mert minden forint, amit tá-
mogatásként kapunk, hozzájárul falunk egyik legfontosabb műemlék épületének megóvásához és megújulásához.
Úgy gondoljuk, hogy a templom önmagában nem csak egy szakrális műemlék, sokkal több ennél, közösségi, 
szociális, kulturális találkozások színhelye, mely egyben életünk sorsfordító történéseinek tanúja is. Ezért véle-
ményünk szerint ennek megóvása nem csak a hívek feladata, hanem az itt lakók és a helyi vezetők közös fele-
lőssége is. Ha elődeink nem sajnálták az anyagi javakat a templom felépítésére, majd bővítésére és szépítésére, 
akkor a ma élő falubelieknek is kötelessége ennek megóvásáról gondoskodni. 
Az Alapítvány fő célja a Templom és az Egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenn-
tartásában történő szerepvállalás. Kérjük, hogy, aki egyetért törekvéseinkkel - lehetőségeihez mérten - 
támogassa e nemes cél megvalósulását! 
Erre az egyik legegyszerűbb mód az adó 1%-nak felajánlása:

A „NEM MINDEGY SZÁZALÉK” 

pénzÜgyi beszáMOló
Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány 2017. évi gazdálkodásáról

Nyitó pénzeszköz 2017. 01. 01-én:
              3.620.450 Ft
Részletezése: 
Bankszámla nyitó pénzkészlete:           1.463.255 Ft
Lekötött betétek összesen :           2.111.625 Ft
Pénztár nyitó pénzkészlete:                45.570 Ft

Az Alapítvány a közhasznú tevékenységére tekintettel 
1.072.133 Ft bevételt realizált 2017-ben az alábbi 
jogcímeken:
Magánszemélytől (Dr. Varga A. Tamás) kapott támogatás:
                 639.500 Ft
NAV 2016. évi SZJA 1% kiutalása:            431.994 Ft
Kamat bevétel pénzintézettől:                      636 Ft
Kerekítés:                            3 Ft

Az alaptevékenységgel összefüggésben elszámolt kia-
dás 957.361 Ft volt összesen, melynek jogcímei az 
alábbiak:
Szent Mihály Főangyal díj adományozásával kapcsola-
tos kiadások:                              390.798 Ft
Pénzintézetnek kifizetett bankköltség, pénzforgalmi 
jutalék:                                                       36.063 Ft
Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támo-
gatás:                                         530.500 Ft
Záró pénzeszköz 2017. 12. 31-én:
              3.735.222 Ft
Részletezése: 
Bankszámla záró pénzkészlete:           3.580.447 Ft
Pénztár záró pénzkészlete:              154.775 Ft

2017. év végén az Alapítvány támogatási szerződést írt 
alá a Római Katolikus Egyházközséggel a Mogyoródi 
Szent Mihály Templom tetőszerkezetének felújításával 
kapcsolatosan. Az Alapítvány vállalta az építési enge-
délyezési terv elkészítésének költségeit, különös tekin-
tettel az építéstörténeti tudományos dokumentáció, 
faanyagvédelmi szakvélemény, valamint tetőszerkezet 
felújítás és tetőhéjazat csere építési engedélyezési terv 
elkészítésének finanszírozását, összesen 1.010.500 Ft 
értékben. A munkálatok a 2018-as évben folytatód-
nak, tekintettel annak volumenére.
Ismét köszönetet mondunk Dr. Varga A. Tamásnak, aki 
képviselői tiszteletdíjának felajánlásával évek óta hozzá-
járul az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához. 
Az Alapítvány részére felajánlott támogatásokat ez-
úton is köszönjük, melyre 2018-ban is számítunk.

„A tenger is cseppekből áll” mottóval kérünk minden 
jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem 
előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és 
ajánlja személyi jövedelemadója 1%-át a Mogyo-
ródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, 

hogy a Templom és az 
Egyházközség tulajdoná-
nak megóvásában, fejlesz-
tésében, fenntartásában 
minél nagyobb szerepet 
tudjon vállalni.
A felajánláshoz szükséges 
adószám: 18683837-1-13
Amennyiben egyetért tö-
rekvéseinkkel, várjuk to-
vábbi adományaikat a 
Centrál Takarék Szövetke-
zet Mogyoródi Kirendeltsé-
ge 66000059-10059160 
sz. számlájára is. 
Ne felejtsük, amit a Mo-
gyoródi Szent Mihály 
Templomért Alapítvány 
javára felajánlunk, azt 
önmagunknak adjuk!
Mogyoród, 2018. március 18.

Kertész László a kuratórium elnöke

Hirdetés
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közélet

Körömpihentetés, puha vagy töredezett 
körmök erősítése
06707725056

XIX. MOGYORÓDI Falka József Kántoratya
CSO-CSO BAJNOKSÁG!!!

Helyszín: Don Bosco Oratórium,
     Dózsa György út 37-39.

   Időpont: 2018. Április 14.

Szeretettel várjuk a lányokat a
fiúkat – és a felnőtteket is!

Program:1000-1030 nevezés (2 fős csapatok)
  1045-1245 selejtezők
  1300-1500 elődöntök, döntők

               1600 eredményhirdetés

Nevezési díj: 
400 Forint/Csapat

Nevezés: 
a helyszínen! 

2018. május 26-án, szombaton
immár 12. alkalommal tartjuk Budapest körül az

Élő Rózsafüzer
gyalogos zarándoknapot.

A nap mottója: „Oltalmad alá futunk...”

A gyalogos zarándoklat célja, hogy hazánkért,
Budapestért - Budapest körül 9 szakaszban - 

körbeöleljük lépteinkkel, imáinkkal, 
énekeinkkel a várost.

Kérjük a naptári előjegyzésen túl is lelkesítsék
plébániájuk híveit, családjaikat, iskoláik 

tanulóit.
További részletek az alábbi honlapon 

olvashatók:
http://elorozsafuzer.hu/nyitolap

Szeretettel várjuk Önöket és híveiket a 
Máriabesnyői Bazilika kegyhelytől 

Kerepesig, vagy Fótig tartó 
szakaszra.

Az Élő Rózsafüzer Központ Vezetősége és az 
1. szakasz koordinátorai:

Lobmayer Miklós 06/30/966 5109
Mihályi János 06/30/251 5764,

mihalyi.j@freemail.hu

HÁROM EZÜST ÉS EGY 
BRONZ ÉREM BALAVÁSÁRRÓL

Előző számunk-
ban ismertettük,  
hogy dr. Szilágyi 
Zsolt benevezett 
a Kisküküllő 
Menti Szőlé-
szeti Társaság 
és a Kisküküllő 
Borlovagrend 
közös szervezésében kiírt 22. Nemzet-
közi Borversenyre, mely Erdélyben, 
Balavásáron, 2018. február 28 és már-
cius 3. között zajlott. 
A borversenyre kilátogatott Takács 
István, fóti önkormányzati képviselő 
tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Zsolt 
szép eredményt ért el boraival, össze-
sen négy érmet, illetve oklevelet ér-
demeltek ki a borai, a rendkívül erős 
mezőnyben.
A Kisküküllő menti Borversenyre több 
mint 300 bort neveztek be, s az erdélyi 
borászok mellett több anyaországbeli, 
sőt felvidéki és horvátországi minta is 
asztalra illetve pohárba került.
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búcsú karOlintól

„A halál nem jelent semmit, csupán átmentem a másik oldalra.” – 
mondta Hipoi Szent Ágoston, egyik írásában.

A lezárult életre mindig a túlélők emlékeznek. Minden nekrológ 
egy képletes végső ölelés. Isten veled –karlengetés annak, aki már 
nem tud visszaintegetni, még kevésbé visszatérni. Mi pedig igyek-
szünk a szép emléket megőrizni.
Ki kell emelnünk, hogy Bojtos Józsefné, Albert Karolina negyed-
magával alapító tagja volt az 1981-ben létrejött Népdalkörnek, így 
a leghosszabb ideig – örökös tagja is maradt a közösségünknek. 
Részese volt a sok-sok sikernek, az Aranypáva díjak elismerésének. 
Sajnos az utolsó 3-4 évben a betegsége már nem tette lehetővé az 
aktív részvételét. Érdeklődéssel figyelte azonban a Népdalkör tevé-
kenységét, mígnem az előrehaladott betegsége győzedelmeskedett 
felette, március 16-án magával ragadta a halál.
Karolina! Köszönjük neked a tisztességes helytállásodat, a kedvessé-

gedet, az önzetlen barátságodat. A Jakab Mihály Népdalkör nevében elkísérünk utolsó utadra. Lehajtott fejjel, 
könnyes szemmel búcsúzunk tőled, abban a hitben, ahogy Várnai Zseni írta:
„Míg él az ember, mi minden történhet vele, de lent a sírban jónak, rossznak vége. Míg él az ember, mennyi öröm és 
baj, de odalenn a sírban sem ezt, sem azt nem érzi.”
Karolinkám, Isten veled, Nyugodj békében!
Mementóként még egy idézet: „Mindenki ugyan azon egy helyre megy, mindenki porból való és mindenki porrá lesz!”

Elmondta id. Rózsa Zoltán

fatOlvajOk MOgyOródOn!

Tetten értek fatolvajokat, akik az M3 új, épülő csomó-
pontja és a Kamiker Nyomda közti területen kivágott 
tölgyfákat daraboltak és el akartak szállítani. A gyors 
intézkedéssel sikerült a tolvajlást meghiúsítani, köszö-
net érte az észlelőnek és az azonnal a helyszínre siető 
mogyoródi körzeti megbízott rendőrnek!

fOkOzOtt ellenőrzés 
gödöllő térségében

A mogyoródi esettől függetlenül, azt néhány nappal 
megelőzően az aszódi rendőrök bűnügyi és közbizton-
sági célú akciót tartottak erdészek, hivatásos vadászok 
és polgárőrök bevonásával 2018. március 6-án. 
Az ellenőrzés kiterjedt Aszód, Bag, Hévízgyörk, Gal-
gahévíz, Tura és Gödöllő külterületi részeire. 
A rendőrök és a társhatóságok képviselői elsősorban 
a különböző jogsértések felfedésére és megszakítására, 
ezen belül is a falopások megelőzésére fókuszáltak.
Az akció része volt a közlekedésbiztonsági célból tartott köz-
úti ellenőrzés is, amely kiterjedt a teherautók rakományai-
nak átvizsgálására, valamint az ittas járművezetők kiszűrésére 
is. Az aszódi rendőrök a társhatóságok bevonásával tervezik, 
hogy a jövőben is szerveznek hasonló akciókat.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

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

jankovicsné@upcmail.hu
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Hirdetés

u 23 OrszágOs birkózó bajnOkság MOgyOródOn

Március10-én ismét az ország legjobb birkózói töltöt-
ték meg a Grosics Gyula sportcsarnokot. Örömünkre 
itt rendezték az V. Duna Kupa U23-as Magyar Baj-
nokságot. A sok éves mogyoródi birkózó sikereknek 
köszönhetően a birkózó társadalomba úgy beleivódott 
a településünk neve, hogy ma már teljesen természe-
tes, hogy évente legalább egy országos versenyt itt 
tartanak, amiben kiemelkedő szerepe van a KSK Bir-
kózó Szakosztályának, eredményes versenyzőinknek 
és személy szerint Kéri Zoltánnak, a már megszokott 
kitűnő rendezésnek, valamint a sportcsarnokunk biz-
tosította remek feltételeknek.
Ebben a korcsoportban ez alkalommal nem lépett 
szőnyegre mogyoródi birkózó, ifj. Kéri Zoltán Európa 
bajnoki 5. helyezett is mint segítő szervező vett részt. 
Farkas Tamás, a KSK elnöke a verseny elnökségi asztalá-
nál foglalt helyet, miközben id. Kéri Zoltán sürgött, for-
gott intézkedett, hogy minden rendben menjen, s ismét 
Mogyoród jó hírét erősítsék a sportág berkeiben. A ren-
dezvényen  – köszönhetően a támogatóknak – komoly 
tombola ajándékokat sorsoltak a szerencséseknek, ebben 
a Szent László Általános Iskola fiataljai serénykedtek.

Hogy szakszerű sportá-
gi beszámolónk legyen 
ifj. Kéri Zoltántól kér-
tünk tájékoztatást a 
saját versenyfelkészülé-
séről, s kértük mutassa 
be, milyen jeles szemé-
lyiségek tették tiszte-
letüket Mogyoródon, 
ezen a versenyen.
Én már 25 éves va-
gyok, így ebben a 23 
év felső határú korcso-
portban nem vehetek 
részt, ezért most csak 
segítőként vagyok je-
len. Legközelebb már-
cius végén, Miskolcon 
birkózom, ott dől el ki 
lesz a súlycsoportom-
ban a magyar váloga-
tott tagja. (A 82 kg-os 
felnőtt súlycsoportban 
a híradások szerint a 
mogyoródi versenyző az 
ESMTK színeiben a 3. 
helyezést harcolta ki. – a 
szerk.) 
A velünk lévő kiemel-
kedő sporteredmény-
nyel bíró, híres szemé-
lyiségek: a mai verseny 

főbírója: Péteri László kiemelt nemzetközi aranysípos 
bíró. (Ez a nemzetközi díj, valójában a világ legjobb 
bírójának járó elismerés). Itt van velünk Sike András 
olimpiai bajnok (Szöul), Repka Attila olimpiai bajnok 
(Barcelona), Majoros István olimpiai bajnok (Athén), 
Komáromi Tibor háromszoros világbajnok és olimpi-
ai ezüstérmes, jelenleg a Birkózó Szövetség alelnöke, 
Fodor Zoltán olimpiai ezüstérmes (Peking).

Windhager

A Mogyoródi U23 
Kötöttfogású Magyar 
Bajnokság támogatói

Duna Autó Zrt.
Magyar Birkózó Szövetség

Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata
Mogyoródi KSK

Mitsubishi Hungary
MrSale Divatkereskedés

Naturwash 
autókozmetika

Mogyoródi Szent László 
Általános Iskola és tanárai

Hungaroring Zrt.
Ökrös Antal
Sleisz Lajos 

Elek Lajos és neje
Lévai István és 

békéssámsoni barátai
Hevér Sándor

és nem utolsó sorban a 
mogyoródi birkózók és 

családjuk
Külön köszönet Lengyel 

Csaba barátomnak 
a rengeteg önzetlen 

segítségért. 
(Kéri Zoltán)

Egy érdekes kiemelés két mozzanata

Ifj. Kéri Zoltán és Gulácsi Attila

Tombolaárus diákok

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!
Tel:  06-20-357-7079

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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fOntOs tudnivalók
Segélyhívás             112
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Autóklub segélyhívó                               188
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Lelkisegély szolgálat             06-1/317-2555

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Ügyfélfogadás: H: 13-18, Sze: 13-16, P: 08-11.30, 
28/540-716, 30/663-9801, fax: 28/540-715
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 09-
16 (előzetes bejelentkezés alapján) 28/540-
716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700
Pénzügyi Iroda: 28/540-705, 30/663-9805
Műszaki Iroda, közterület-felügyelő 
(munkaidőben):  28/540-701
Igazgatási Iroda: Dózsa Gy.út 33. 30/663-9803
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 21.
Dr. Fekete Ildikó: 
Rendelés: H, Sze: 14-18, K, Cs: 08-12, P: 
páros héten 14-18, páratlan héten 08-12 
28/440-058, 30/934-3118
Dr. Hézinger Lajos: 
Rendelés: H, Sze: 08-12, K, Cs: 14-18, P: 
páros héten: 08-12, páratlan héten: 14-18
28/440-057, 30/238-1483
Gyermekorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 21.
mogyorodgyermek@gmail.com, 28/542-541
Dr. Mikó-Onestyák Zsófia szülési szabad-
sága alatt helyettesíti Dr. Balázs Regina 
Rendelés: H: 09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, 
Cs: 13-16, P: 09-12, Egészséges tanács-
adás: H, Sze, P: 08-09, 70/432-4783
Védőnői szolgálat: Béke út 1. 28/440-154
1-es körzet Varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 14-16, Sze: 11-12 P: 11-13
Várandós tanácsadás: Sze, P: 09-11
Tel: 30/663-9808,  20/311-7088
2-es körzet Nyilas-Kádas Judit
Védőnői tanácsadás: K: 9-10
Várandós tanácsadás: K: 8-9
Tel: 30/663-9807
3-as körzet Hódi Edit
Védőnői tanácsadás: Cs: 11-12
Várandós tanácsadás: Cs: 10-11
Tel: 70/514-8468
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalál-
ható az önkormányzat honlapján: www.
mogyorod.hu/Intézményrendszer/Gyer-
mekvédelem, 20/311-7088
Orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3.
Telefonszám: 06/70-3703-104
Gyermekorvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyá-
ny u.4 naponta: 19-08 óráig, 28/470-840
Kistarcsai Kórház: 28/507-600, 28/507-
750, 28/507-620, 28/507-630, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ 
Gödöllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 
28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-887

Dr. Bidjari Leila 
Rendelés: H: 08-19, K: 08-12, Sz: 10-18, 
Cs: 08-12, P: 14-17
Iskolafogászat: szerda délelőtt Bejelentke-
zés szükséges!
Dr. Szilágyi Emese 
Rendelés: K: 14-21, Cs: 13-20, P: 07-14 
Fogtechnikai labor: Mádai Sándor 
nyitva tartás: H-Cs: 08-18, P: 08-16, 
30/931-4942
Kígyó gyógyszertár: Gödöllői út 18.
kigyomogyorod@gmail.com, 28/440-158, 30/952-
5731, Nyitva tartás: H-P: 08-19, Szo: 08-12
Állatorvos: Gödöllői út 162. 
Dr. Csernai Ferenc: 20/945-7816
Rendelés: H-P: 09-11 és 16-18, Szo: 09-11 
Közbiztonság 
Kistarcsai Rendőrőrs: 28/470-801
Járőrszolgálat: 70-263-4334
Mogyoródi Körzeti Megbízott: Csányi Jó-
zsef, 30/958-1624
Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Mogyoródi Polgárőrség: 30/921-8276, 
30/208-5468,70/337-0980
Kukukkhegyi Polgárőrség: 70/241-8300
Intézmények 
Önkormányzati Óvoda – Veresegyházi út 
8. e-mail: pillangos.ovoda@mogyorod.hu 
Óvodavezető: Dr. Csikós Gellértné 
28/441-272, 30/663-9813
Gesztenyés Tagóvoda – Dózsa Gy. út 23., 
e-mail: gesztenyes.ovoda@mogyorod.hu 
28/440-128, 30/663-9812
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda – 
Dózsa Gy.út 39., honlap: www.lauravicu-
naovoda.hu, e-mail: salezi.ovoda@gmail.
com, 28/440-787, 30/542-9463
Szent László Általános Iskola – Gödöllői 
út 17. honlap: mogyorodiiskola.hu, e-mail: 
mogyisk@gmail.com, Igazgató: Nagyné Wág-
ner Andrea: 28/540-425, fax: 28/441-092
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyv-
tár Fóti út 18., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelo-
desi haz-konyvtar-google, facebook: Jácint 
Juhász, Nyitvatartás: H-P: 09 - 17, Sz-V: 
igény szerint, Könyvtár nyitvatartási ideje: 
H, Sze: 10.00 - 16.00, K, P: 10:00-13:00 
és 15.00 - 18.00, Cs: 09.00 - 13.00, T: 
28/440-730
Support Alapítvány Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat:
Hungaroring út 2., e-mail: mogyorodicsa-
ladsegito@gmail.com
Ügyfélfogadás: H: 13.00-17.00, Sze: 
09.00-17.00, P: 09.00-13.00, 28/540/630, 
30/663-9814
Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft.: Gödöllői út 17., honlap: www.
monon.hu, e-mail: info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő 
Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Gödöllői út 
17. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
Ügyvezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762

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: (06) 28 561 - 200
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75
személyesen: Gödöllő, 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: ugyfel-
szolgalat@dmrvzrt.hu, 27/511-511, 40/881-188
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: 40/200-752
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfel-
szolgalat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 
314., telefonon: 1818 ingyenesen hívható
weboldal: http://kemenysepres.katasztro-
favedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Pest Megyei Kormányhivatal és 
Szakigazgatási Szervei
Pest Megyei Kormányhivatal: 1052 Budapest, 
Városház u. 7., honlap: www.kormanyhivatal.
hu, e-mail: pest@pest.gov.hu, 06-1/485-6900
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak 
és Okmányiroda: Gödöllő, Kotlán S.u.1., 
Ügyfélfogadás: H: 07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 
08-20, P: 08-16, 28/520-860
Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály 
Veresegyházi Kirendeltség - Veresegyház, 
Fő út 45-47. 28/588-660, Ügyfélfogadás: 
H:13-16, K,Cs,P: 08-12, Sz: 08-18
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-
11.30 (A sorszámok kiadása az ügyfélfo-
gadás vége előtt fél órával zárul!), 28/514-
305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
honlap: www.onyf.hu, 06-1/270-8000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
hu, 06-1/350-2355, fax: 06-1/237-3662
zöld szám: 80/204-884
Országos Egészségbiztosítási Pénztár:  
1139 Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.
oep.hu, e-mail: oep@oep.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

Márciusi ÜnnepÜnk!
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