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A Szent László Hét számos érdekes és hasznos 
előadást, szórakozást és kellemes  időtöltést kínál

június 23-tól július 1-ig. 
A Szent László Hét rendezvényeinek meghívói 

megtalálhatók lapunk oldalain.

Látványos sikerrel ünnepelte a község
a Karikás Tánccsoport 15. születésnapját.

Írásunkat lásd a 19. oldalon!

Mogyoród ÖnkorMányzatának ingyenes havilapja              iv. ÉvFolyaM 6. száM 2018. június
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Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja, kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Press Union Kft. Mogyoród

Kiadónk fenntartja a jogot, hogy a kapott cikkeket szükség szerint átszerkeszti, lerövidíti, vagy kihagyja.
A beküldött írásokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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Kivonatos beszámoló mogyoród nagyKözség Képviselő-testülete
április 25-én lezajlott 8/2018. üléséről

NAPIREND ELŐTT
Szokás szerint az ülés a lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri tájékoztatóval kezdődött, melyet 
a képviselők elfogadtak illetve a szükséges módosításokat megszavazták.
A két ülés közötti fontosabb eseményekről is Paulovics Géza polgármester számolt be
• Turisztikai Kft-t érintő VEKOP pályázat kapcsán már a tervezésre kiírt közbeszerzés eredményhirdetésére várunk
• a „régi Egészségház” felújításával kapcsolatban megérkezett az ÁNTSZ véleménye és iránymutatása arra vo-
natkozóan, hogy a folyamatos működéshez tervezett konténeres elhelyezés milyen feltételekkel fogadható el.
• Benyújtották a Dózsa György útra és kapcsolódóan a Bajcsy Zs. utca, Béke tér, Béke út, Mérleg utca területére 
vonatkozó pályázatot április 24. napján.
• A településüzemeltető Nonprofit Kft. elkezdte a földutak helyreállítását és az aszfaltozott utak kátyúzását. Va-
lamint megvásárolta a Kft az üzleti tervében szereplő tehergépkocsit, továbbá megkezdődött a gyommentesítés 
és kaszálás az önkormányzati területeken.
• A Köztemetőben ellenőrzést tartott a Kormányhivatal, melynek eredményét még nem küldték meg. 
• Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2018.04.25-én 353.801.27 forint. 

NAPIRENDI ÜGYEK
Rendeletalkotás a 2018. évi költ-
ségvetési rendelet 1. módosításáról
A következő módosításokat szavaz-
ták meg a képviselők:
• Játszótér telepítésre 1.000.000 Ft 
forrást biztosítanak 
• Egyéb mogyoródi alapítványok 
támogatására további 1.500.000 
Ft forrást biztosítanak.
• A közút céljára történő leadást 
helyettesítő adás-vétel útján meg 
kívánják szerezni a 2030 m2 nagy-
ságú területre eső tulajdoni hányad 
értékét, a vételárat: 1.400.000 Ft 
összegben határozták meg.
Beszámoló Mogyoród Turisztikai 
Kft 2017. évi munkájáról
A Képviselő-testület a Kft. beszámo-
lóját 1.102eFt adózott eredménnyel 
és 7.135eFt mérleg főösszeggel elfo-
gadja. Továbbá a Képviselő-testület 
hozzájárul, hogy a 1.1 02e Ft adó-
zott eredményét a Társaság ered-
ménytartalékába helyezze.
Don Bosco Nővérek Háza Alapít-
vány támogatási kérelme
A Testület 1.700.000 Ft-ot biztosit 
a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermekek étkeztetésén 
túl a Nyári Oratórium keretén belül 
az iskolás gyermekek egy hónapos 
nyári táboroztatására.
Folyékony hulladék közszolgálta-
tással kapcsolatos döntés
A Testület a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás közszol-
gáltatási feladatok ellátására a 

2018. október 28. - 2021. decem-
ber 31. közötti időszakra vállalko-
zói ajánlatkérési eljárásról dönt, és 
felhatalmazza a Polgármestert, az 
eljárás lefolytatására és a nyertes 
ajánlattevővel a közszolgáltatási 
szerződés megkötésére és aláírására.
Döntés a közvilágítás bővítéséről, 
tervezéséről
Első ütemben a Némedi-nyáras 
és környékén (Lotz Károly utca, 
Benczúr utca, Feszty utca) szükséges 
a közvilágítás kiépítése. Felkéri a Pol-
gármestert, hogy legalább 5 áraján-
latot kérjen be a közvilágítás terve-
zésére és a tervezői költségbecslés 
készítésére, majd döntsön a nyertes 
tervező kiválasztásáról, majd kössön 
szerződést a nyertes ajánlattevővel. 
Felkéri a polgármestert, hogy tájé-
koztassa a Jégvirág utca 1567 hrsz-ú 
szakaszán fekvő ingatlanok tulajdo-
nosait, valamint a Diófa utca belte-
rületén lévő ingatlanok tulajdonosa-
it, hogy a közvilágítás kiépítésének és 
tervezésének feltétele a telkeik meg-
osztása és az út részének az Önkor-
mányzat számára történő ajándéko-
zása a Szabályozási Terv alapján.
2. ütemben a Jégvirág utca 4293 
hrsz.-ú szakaszán szükséges a köz-
világítás bővítése. A Képviselő tes-
tület felkéri a Polgármestert, hogy 
miután a Némedi-nyáras közvilágí-
tásának kiépítése megvalósult, vizs-
gálja meg a közvilágítás bővítésére 
rendelkezésre álló forrást, és tegyen 

javaslatot a bővítés következő üte-
mének forrásbiztosítására és a költ-
ségvetésbe történő beépítésére.
A Borsó utca 2713 hrsz.-ú telek 
belterületbe vonása
Képviselő-testület hozzájárul a 949 
nm területű zártkerti ingatlan bel-
területbe csatolásához és az ingatlan 
nyilvántartási átvezetéséhez. A fize-
tendő község-fejlesztési hozzájárulás 
mértékét 2000,- Ft/m2 -ben hatá-
rozza meg, valamint felhatalmazza 
a Polgármestert a településrendezési 
megállapodás elkészíttetésére, alá-
írására és az egyéb szükséges jognyi-
latkozat megtételére.
Közterületi károkozás következménye
A Testület a Dózsa György út 21. 
számnál található közterületi fa 
ága által okozott kár kárigényével 
kapcsolatban úgy döntött, hogy az 
okozott gépjárműkárra vonatkozó-
an a felelősségbiztosításban meg-
határozott önerőt, azaz 25.000,- Ft 
kártérítést fizet. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket végrehajtsa.
A Mogyoródi Közoktatásért Ala-
pítvány támogatási kérelme a 
Szent László Általános Iskola te-
rületén történő játszótér létesítés 
érdekében 
A Testület 1.500.000,- Ft-ot biz-
tosít a játszótér és kerítése megva-
lósításához. Felhatalmazza a Pol-
gármestert az elkészült építmény 
önkormányzati tulajdonba vételét 

követően tegyen javaslatot a továb-
bi üzemeltetésre, karbantartásra.
A Somogyi Béla és a Petőfi utca vis 
maior támogatási kérelmi ügye
Képviselő-testülete vis maior támoga-
tás címen támogatási igényt nyújt be 
a Belügyminisztériumhoz, az összesen 
32.449.453 Ft költség 90 %-ára, a 10 
% önrész vállalása mellett.
A 2453/1 és 2453/2 hrsz-ú telkek 
belterületbe vonása
A GTB méltányosságból 1,000 Ft/
m2-ben határozta meg a község-
fejlesztési hozzájárulás mértékét, a 
részletfizetés lehetőségét pedig 12 
hónapban határozta meg. A Testü-
let megszavazta, hogy a 583/2017.
(XII. 18.) Kt. számú határozatát 
visszavonja és elfogadja a GTB 
döntését. Felhatalmazza a Polgár-
mestert a településrendezési meg-
állapodás elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti 
jelzálogjog bejegyzésére, illetve a 
jelzálogjog alapját képező követelés 
teljesítését követően a jelzálogtör-
lésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására.
Az Önkormányzati tulajdonú 
0183/23 és 0183/24 hrsz.-ú ingat-
lanok belterületbe vonása
Testület kezdeményezi a Ródi vágá-
son elhelyezkedő két ingatlan vég-
leges más célú hasznosítását, a telek 
művelési ágból való kivonását, a 
földhivatali bejegyeztetést az ingatlan 
nyilvántartásban történő átvezetést 
és a telekalakítási eljárást követően 
belterületbe vonását. Felhatalmazza 
a Polgármestert a földhivatali eljá-
rás elindítására, az ehhez szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, 
aláírására és az egyéb jognyilatkoza-
tok megtételére. A meghatározott 
feladatok ellátásához 2.500.000 Ft 
keretösszeget határoztak meg.  
A felajánlott 634/1 hrsz.-ú ingat-
lan megvétele
A Testület élt a felajánlással és a 
Homoki utca végén található in-
gatlant meg kívánja vásárolni az 
értékbecslésben meghatározott 
120.000,- Ft értéken. Felhatalmaz-
za a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére és aláírására. 
Kukukkhegyi ingatlanok átminősítése

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
Mogyoród 3236, 3251, 3252, 
3260 hrsz. alatti ingatlanok út 
művelési ágból kerüljenek ki, 
amelyhez szükséges vagyonrende-
let módosítás és művelési ág válto-
zási dokumentumok elkészíttetése 
tárgyában készítsen előterjesztést a 
2018. júniusi rendes képviselő-tes-
tületi ülésre. A művelési ág változ-
tatás végrehajtása érdekében 6.600 
x 4 ingatlan = 26, 400,- Ft, azaz 
huszonhatezer-négyszáz forint ke-
retösszeget biztosít. Felhatalmazza 
a Polgármestert a földhivatali eljá-
rás elindítására, az ehhez szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, 
aláírására és az egyéb jognyilatko-
zatok megtételére.
Környezetvédelmi Program
Dr. Varga A, Tamás kérte, hogy a 
tájékoztatás kérését küldjék meg 
az Egis Gyógyszergyár, valamint a 
Sanofi-Chinoin Zrt. tekintetében 
a bányába elhelyezett szennyezett 
föld lerakása kapcsán. A Képvise-
lő-testület úgy dönt, hogy azokat a 
civil szervezeteket, melyek önkor-
mányzati támogatásban részesül-
nek, bevonják a község területén 
lévő szemét összeszedésébe.
Elszámolás a Március 14.-i ren-
dezvény kiadásaival
A Képviselő-testülete elfogadta az 
elszámolást és jóváhagyta a Non-
profit Kft-nél keletkezett 198.383 
Ft többlet kiadást.
Osztatlan közös tulajdonban levő 
földterületek földhasználatának 
rendezése
Paulovics Géza ismertette, hogy a 
Hosszú dülőben jelenleg szántóföldi 
művelés alatt álló területekről van 
szó. Dr. Varga A. Tamás bejelenti 
érintettségét az ügyben. Paulovics 
Géza polgármester ismertette, hogy 
az Önkormányzati tulajdonosa 
olyan földterületeknek, melyeknek 
nem csak bevételi, hanem kiadási 
oldalai is vannak, rendelkezni szük-
séges a műveléssel kapcsolatosan. 
Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 068/13 helyrajzi szá-
mú, 9,75 AK kataszteri tiszta jöve-
delmű ingatlan földhasználójával az 
önkormányzat tulajdonát képező 
1/5-öd tulajdoni hányadból számí-
tott 1,95 AK alapján, 1.250,- Ft/
AK/év, azaz mindösszesen 2.437,- 
Ft éves használati díjért, földhaszná-
lati szerződést köt 2021. december 
31-ig, abból a célból, hogy a termő-
földhöz kapcsolódó kötelezettségek, 
például a művelési kötelezettség, 
gyommentesítés és parlagfűmente-
sítés elvégzése megtörténjen,
Ugyan így döntöttek a 068/14, 
068/15, 068/19, 068/20, 068/21, 
068/22, 068/199 helyrajzi számú  
ingatlan földhasználójával az AK 
érték aránynak megfelelő díjazás-
ról. Felhatalmazták a Polgármes-
tert a hasznosítás nyilvános köz-
zétételére, majd 15 nap elteltével 
- más jelentkező hiányában - a ha-
szonbérleti szerződések aláírására.
Dr. Szilágyi Emese fogorvos kérelme
A Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy a Bábel Dent Kft. kérelmé-
re, az önkormányzat tulajdonába 
kerülő új fogászati sterilizáló ké-
szülék vásárlására 400.000,- Ft 
keretösszeget biztosít. Felkéri a 
Polgármestert a sterilizáló készülék 
megvásárlásának előkészítésére.
A Mogyoród Futball Club kút lé-
tesítésének engedélyezése 
A Testület tulajdonosi hozzájárulást 
ad az Ober János Sportcentrum élő-
füves labdarúgópálya öntözésére új 
fúrt kút létesítéséhez. Felhatalmazza 
a Polgármestert a szükséges jognyi-
latkozatok megtételére. 
EGYEBEK
Tájékoztatás az Év Pedagógu-
sa kitüntetés adományozásával 
kapcsolatban
Paulovics Géza polgármester is-
mertette, hogy ez évben nem ér-
kezett kijelölés erre a kitüntetésre, 
azonban a Pedagógus Nap nem 
marad el. Tóthné Nagy Mária el-
mondta, hogy a jelölésre március 
31-ig volt lehetőség. Véleménye 
szerint egy kicsit elsikkadt a dolog.
Ribai Zoltán képviselő javasolta, hogy 
a következő OKSB ülésen kerüljön 
felvételre e kitüntető címek ügyek. 
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belterületi vadászat

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzata, a Szentjakab park, Töl-
gyes utca, Tölgyfa utca, Őzjáték utca területén valamint 
a Benczúr Gyula utca erdő felőli végén vadkármegelőző 
céllal, belterületi vadászatot tart. Szentjakab parkban a 
vadászati tevékenység nem érinti, az egész közterületet, 
csak egy az autópálya felőli kerítés mentén fekvő föld-
részletet. A jelzett földrészlet a Szentjakab park 64, 65, 
68, 69, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 92. szá-
mokkal határos. A Benczúr Gyula utcában sem érinti a 
vadászat a teljes közterületet, csak a Benczúr Gyula utca 
28. és 30. szám, illetve a Feszty Árpád utca 7. és 16. szám, 
illetve a Lotz Károly utca 7. és 24. szám környékét.
A Gödöllői Rendőrkapitányság engedélye alapján, a vadá-
szati tevékenység június elejétől augusztus végéig minden 
héten a csütörtöki, pénteki, és szombati napokon várható.
A belterületen kárt okozó vad elejtése a fentiekben meg-
jelölt területeken, lőfegyverrel történik, fegyvertartási és 
vadászati engedéllyel rendelkező vadászok által, a jogsza-
bályi előírások szigorú betartásával, a rendőrség számára 

esetileg jelentést téve. Mivel a megjelölt területeken a 
vadászat lőfegyverrel történik, kérjük a lakosságot, 
hogy a fenti területeken, a jelzett napokon, körülte-
kintően, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
A vadak által okozott kár csökkentésében a lakosság 
is tud segíteni! Az erdő közelében élők sokat tehetnek 
a probléma megoldása érdekében, megfelelő kerítések 
építésével, az elhanyagolt telkeken a bozótosok felszá-
molásával, a területek lekaszálásával, rendbetételével. 
Fontos, hogy a vadat ideiglenes vagy állandó etetési 
tevékenységgel senki ne szoktassa belterületre, a kerti 
zöldhulladékot megfelelően kezeljék és azt ne az er-
dős, bokros, elhanyagolt területekre vigyék, mivel a 
hulladékkupacok alatt megjelenő rovarok, csigák, gi-
liszták a vaddisznók táplálékául szolgálnak.
További információ a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodájától kérhető a 06-30/663-9803-as tele-
fonszámon, a 06-28/540-716/103-as melléken vagy elekt-
ronikus úton a tadics.attila@mogyorod.hu e-mail címen.

Paulovics Géza  polgármester

ajánlattételi felhívás

Mogyoród Nagyközség közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás
közszolgáltatási feladatok ellátására

- Ajánlat kérő neve:
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, 2146 Mo-
gyoród, Dózsa György út 40.
- Kapcsolattartó:
Kígyósi Katalin műszaki, településüzemeltetési és be-
ruházási irodavezető;
Telefon: 06-28/540-701 /240 -es mellék, Mobil: 06-
30/955-9181, E-mail: kigyosi.katalin@mogyorod.hu
- Ajánlatkérés tárgya:
Mogyoród Nagyközség közigazgatási területén a tele-
pülési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgál-
tatási feladatok ellátása a 2018. október 28. - 2021. 
október 28. közötti időszakra”
- Szerződés meghatározása:
A közszolgáltató által ellátandó feladat Mogyoród 
nagyközség teljes - csatornával el nem látott - közigaz-
gatási területén belül található ingatlanokon keletkező 
és ott gyűjtött, ideiglenesen tárolt települési folyékony 
hulladék tartós, rendszeres és szakszerű összegyűjtése, 
elszállítása és ártalommentes elhelyezése (szennyvíz-
tisztító telepen történő elhelyezés) tárgyában megkö-
tendő Közszolgáltatási szerződés.
- Az ajánlat beérkezésének határideje:
2018. június 12. 10.00 óra
- Az ajánlatok benyújtásának módja:
Paulovics Géza polgármesternek címezve, lezárt boríték-
ban az ajánlatkérő székhelyén a Mogyoródi Polgármeste-

ri Hivatal Titkárságán leadva, vagy postai úton eljuttatva. 
A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
Ajánlattevő neve, címe;
„Mogyoród Nagyközség közigazgatási területén a tele-
pülési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgál-
tatási feladatok ellátása ajánlat”;
„Ajánlattételi határidő: 2018. június 12. 10.00 óra”;
„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható lel!”;
- Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Hivatalos helyisége,
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., ideje: 2018. 
június 12. 10.30 óra;
- Ajánlatok értékelése:
Az összességében a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
Ajánlattevő az eljárás nyertese.
- Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
Egy példány cégszerűen aláírt egyösszegű árajánlat.
Ajánlattevő nyilatkozata, miszerint elfogadja az Aján-
lattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentációban 
foglalt feltételeket.

Mogyoród, 2018. május 15. 

tájéKoztató
parlagfű-mentesítéssel Kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegész-
ségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A 
parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezettsége. A 
hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költ-
ségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett 
növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával 
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően 
belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi 
hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyző-
könyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi ha-
tóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimond-
ja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvég-
ső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű 
virágbimbója kialakulását.
Június 30-át követően belterületen a jegyző, kül-
területen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást kezdeményezni azon földhaszná-
lókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasz-
tották a parlagfű elleni védekezést. 
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű 
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges 
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e kör-
ben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásá-
nak június 30-a után történő megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kul-
túrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben ren-
delhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma 
nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a 
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterü-
leten, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időköz-
ben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az 
ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A nö-
vényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterüle-
ten is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúr-
növénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terü-
let (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, 
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények 
(utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt kö-
zérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — 
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés 
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság 
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével ösz-
szefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés min-
den állampolgár közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelősségvállalással ér-
hetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy 
június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapot-
ban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Orgona utca felújítása miatt – annak időtartamáig - a hul-
ladékgyűjtő gépjármű a megszokott rendtől eltérően, de a megszokott szemétszállítási napon a kommunális hulladék 
elszállítását csak az utca két végéről tudja megoldani, ezért kérjük, hogy a gyűjtőedényeket oda szíveskedjenek kihe-
lyezni. Ha bármi fennakadás vagy probléma merül fel, kérjük szíves jelzésüket, hogy a szolgáltató felé  továbbítani 

tudjuk. Megértésüket és türelmüket kérjük és köszönjük!
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
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Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzője 
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-700; Fax: 28/540-715, 

e-mail: moldvan.tunde@mogyorod.hu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tisztelt Lakosaink! 
 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján, a lenti táblázat tartalmazza adóhatóságunkkal 
szemben nagyobb összegű adótartozással rendelkező adózók nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, telephelyét és 
az adótartozás összegét. A lista a 2018. május 18. napjáig beérkezett és lekönyvelt befizetéseket tartalmazza. 
(A felszámolás, végelszámolás alatt lévő, valamint a fizetési könnyítési kérelemmel érintett adózóinkat a lista nem 
tartalmazza.) 
  

Adótartozás 
összeg Adózó neve Adózó típusa Lakhelye/Székhelye 

4 107 416 Ft Szentjakab Parkfalu Kft Vállalkozó 2146 Mogyoród, Szentjakab park 2. 
1 084 360 Ft Vass Zoltán Magánszemély 2146 Mogyoród, Dombóvári u 051. 
842 606 Ft Dósa Padló Kft Vállalkozó 2146 Mogyoród, Erdősor  utca 14. 
595 650 Ft Redrabbit Kft. Vállalkozó 1078 Budapest, Rottenbiller u 44. 
517 288 Ft Turi Sándor Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Szentjakab park 7. 
500 800 Ft Pala Katalin Magánszemély 1117 Budapest, Kőrössy u 014. 
458 165 Ft Kiss Gábor Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Bocskai u 057. 
382 100 Ft Kaplan Igor Magánszemély 2146 Mogyoród, Virág u 034. 
352 127 Ft Verena 03 Kft Vállalkozó 2146 Mogyoród, Zrínyi u 2. 
350 381 Ft Koncz Tamás Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Kiss Ernő utca 2. 
344 560 Ft Kertész Ferenc Egyéni vállalkozó 1171 Budapest, Gyeplős u 13. 

301 025 Ft 

Mami Magyar 
Motorkerékpár 
Alapítvány Vállalkozó 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. 

275 716 Ft Szabóné Gárdos Katalin Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Vasút u 004. 
253 078 Ft Cseppentő Sándor Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Borvirág u 079. 
242 500 Ft Orphelin Kft. Vállalkozó 2146 Mogyoród, Gödöllői út 200. 
225 343 Ft Pápai László Magánszemély 2146 Mogyoród, Mikszáth Kálmán utca 6. 
214 015 Ft Nagy Zsolt Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Gödöllői út 137. 
213 116 Ft Sándor Miklós Magánszemély 2146 Mogyoród, Borsó u 008. 
211 860 Ft Kátai Tibor Magánszemély 2146 Mogyoród, Borsó u 066. 
192 120 Ft Benjamin Trans Kft. Vállalkozó 2146 Mogyoród, Rézsű u 015. 
184 230 Ft Kurfis Anita Magánszemély 2146 Mogyoród, Kert u 046. 
183 730 Ft Sinkó Zoltán György Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Őzike u 012. 
173 400 Ft Élthes Zoltán Magánszemély 2146 Mogyoród, Rózsa utca 14. 
172 700 Ft Zgólay Adorján Magánszemély 2146 Mogyoród, Ág u 023. 
165 310 Ft Kurfis Gábor Magánszemély 2146 Mogyoród, Kert u 046. 
163 533 Ft Soós Éva Magánszemély 2146 Mogyoród, Sport köz 010. 
159 101 Ft Somogyi Ilona Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Szentjakab park 71. 
155 735 Ft Kurucz Anikó Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Ipar u 012. 
153 361 Ft Tóth István Magánszemély 2146 Mogyoród, Gödöllői út 136. 
151 071 Ft Csömöri Nóra Magánszemély 2146 Mogyoród, Nyúl út 10. 
150 588 Ft Kovács Károly Magánszemély 2146 Mogyoród, Fácános u 023. 
150 155 Ft Ott Attila Magánszemély 2146 Mogyoród, Szentjakab Park 79. 
149 208 Ft Kurucz Mária Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Fóti út 007. 
148 774 Ft Sleisz György Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Ág u 025. 
143 880 Ft Juhász Zsolt Egyéni vállalkozó 2146 Mogyoród, Táncsics M. u 31. 
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határon túli vendégeK a szent lászló héten

Amint azt illik és szokás, a jeles ünnepeken szívesen lá-
tott rokonok, vendégek is érkeznek a házhoz, s ez így 
szokott lenni a települések szintjén is. Mogyoród népes 
küldöttséggel vett részt tavaly Madéfalva Hagymafesz-
tiválján, s Santa Lucia di Piave-ben is képviseltettük 
magunkat ősszel középkori hagyományőrző fesztivál-
jukon és mezőgazdasági vásárukon is, ahol sor került 
a testvérvárosi szándéknyilatkozat aláírására, amellyel a 
két település között több éve fennálló jó kapcsolatot és 
együttműködést kívántuk szorosabbá tenni. 

Most, az idei Szent László Hétre viszont várjuk a szé-
kelyeket és az olaszokat, akik jelezték is jövetelüket. 
Mi is szeretnénk a kedves vendégeket olyan szeretettel 
és szívélyességgel fogadni, ahogy azt ők is teszik, vala-
hányszor csak meglátogatjuk őket otthonukban.
Madéfalvával már több évtizedes a testvértelepülési 
kapcsolatunk, őket már jobban ismerjük. Az olasz Sa-
nta Lucia di Piave településről viszont még keveseb-
bet tudunk, ezért ebben a lapszámban róluk közlünk 
fényképeket és egy rövid ismertetőt az alábbiakban.

A mintegy 9000 lakost számláló Santa Lucia di Piave 
település az olaszországi Veneto régióban, Velencétől 
mindössze 60 km-re található. 
A Piave-folyó völgyének agyagos, ásványi anyagok-
ban gazdag, termékeny talaja kiválóan alkalmas a sző-
lőtermesztésre, az itt lakók már több mint 3000 éve 
foglalkoznak bortermeléssel. Santa Lucia közelében 
húzódik a világhírű Prosecco borvidék is, ahol a Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
eredetvédelemmel ellátott fehér pezsgőt állítják elő.
Santa Lucia di Piave messze földön híres mezőgazdasági 
vásárairól, amit kedvező földrajzi elhelyezkedésének is 
köszönhet. A település mellett húzódott ugyanis az egy-
kori „Via Hungarica” fontos kereskedelmi útvonal. Fel-
jegyzések szerint az első vásárt még 1313-ban rendezték 
meg. Kezdetben jobbára lovak, szamarak, szarvasmar-
hák, gabonafélék, mezőgazdasági felszerelések és sze-
kerek, valamint a helyi kézművesek termékei cseréltek 
gazdát. A vásár már a kezdetekkor jelentős érdeklődésre 
tartott számot. Az évszázadok során pestisjárványok, 
háborúk, forradalmak és természeti katasztrófák sújtot-
ták a vidéket, ennek ellenére a vásárt változatlan formá-
ban, szinte minden év december 13-án megrendezték. 
A 20. században végbemenő iparosodás minőségi válto-
zást hozott a vásár történetében is. Az agrártechnológiai 
újítások 1946. óta a kiállítás szerves részét képezik.

A Szent László Hétre készülnek az olasz vendégek, 
az Apátsági Pincenapra tervezett főzőversenyen részt 
vesznek, sátrat állítanak és igazi olasz ételféleségeket 
kínálnak majd. Megkóstolhatjuk a körzetük híres, 
habzóbor-szerű Prosecco-t is. Szeretettel várnak sát-

ruknál minden mogyoródit, aki ismerkedni szeretne 
az olasz ízekkel, szokásokkal. Bízunk benne, hogy a 
nyelvi nehézséget segíti áthidalni az a néhány olaszul 
jól beszélő mogyoródi, akik ott lesznek és segítenek. 
Kipróbálhatják olasz nyelvtudásukat azok is, akik a 
nemrégen indított olasz nyelvoktatás során kezdtek 
ismerkedni ezzel a pergő latin nyelvvel.
Érdekes színfoltja lesz minden bizonnyal a Santa Lu-
cia de Piave-i sátor a Bornapunkon. Térjünk be hoz-
zájuk, ismerkedjünk a mindig barátságos, vidám és 
egyben temperamentumos taljánokkal.
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15 éves a KariKás táncegyüttes

A születésnap látványos megünneplésére már a sport-
csarnokra és a nagy színpadra volt szükség. Ezek a fiata-
lok a szemünk láttára váltak felnőtté, családos emberré, 
miközben a táncot nem hagyták abba, sőt kimagasló 
szinten művelik. Rendszeresen kapnak felkéréseket, s 
amint az minden alkalommal látható, ők jókedvükben, 
örömmel táncolnak. Ez élteti a csapatot mind a mai 
napig. Persze kinek-kinek az élethelyzet változása miatt 
vannak kimaradások – ahogy Morvai Balázs fogalma-
zott van aki „átmegy levelező tagozatba”, de még így is 
megmarad a Karikás csapat időszakos tagjának. Most 
eljöttek a ritkábban látott táncosok is, és ismét formába 
lendültek. Ők valóban önzetlenül táncolnak, nem kap-
nak érte fizetést, tiszteletdíjat. Itt is maradnak a község-
ben, beletartoznak Mogyoród értékei közé. 
Köszönhető az együttes elsőként is Simon Péternek, 
aki még nem volt 18 éves, amikor megalapította és 
azóta is művészeti vezetője, a csapatnak, valamint Ju-
hászné Varga Bettinek, aki az adminisztratív vezető. 
A többiek pedig lelkes amatőrök, bár a tánctudásuk 
alapján igazi profik.
A végig látványos remek műsort színesítette a Kék-
pántlika csoport, akik remélhetően idővel beépülnek 
a Karikásba, hogy a folyamat a következő 15 évben 
se szakadjon meg, valamint a Jakab Mihály Népdal-
kör, amely nem csak énekkel és szép szóval, de finom 
tortával is köszöntötte a „fiatalokat”, zenével a Tarsoly 
Zenekar segítette az előadást, a műsort Pappné Pász-
tor Julcsi vezette. 
Végezetül az Önkormányzat nevében Nagyné Tóth 
Mária adott át minden táncosnak egy oklevelet és Hut-
ter József köszönte meg elismerő szavakkal a Karikás 
által 15 éven át nyújtott élményt, zárszavában, idézve 
Sebő Ferencet: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem 
beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

A színpadot éppen elhagyó Simon Pétert szusszan-
ni sem hagytuk, azonnal interjút kértünk tőle.

Foglald össze pár szóban az eltelt másfél évtizedet!
18 évesen kerültem Mogyoródra még az érettségi 
előtt, ma két gyermek édesapja vagyok. A 15 év 
gyorsan és sok élménnyel telt el. A kezdő csoport 
tagjai már dolgozó emberek, nősek, házasok, szü-
lettek gyermekeik. Egyre nehezebb a munka és a 
család mellett heti két alkalommal összejönni, ezért 
vannak, akik csak ritkábban tudnak részt venni, de 
közben jöttek új tagok is. Amatőrök vagyunk, mi 
ezt kedvtelésből az egyéb feladataink mellett tesz-
szük. Mindezek ellenére rengeteg fellépésünk volt, 
és van jelenleg is. A jelenlegi csoportunk 20-22 ál-
landó tagból áll, ami igen nagy szó egy ilyen kis 
településen. Nagyjából mindenki mogyoródi, bár 
van köztünk olyan is, aki már kiköltözött a faluból.
Mekkora repertoárotok van?
Van 22 autentikus népzenei koreográfiánk, amelyeken 
egy újra előadás esetén egy kicsit finomítok, csiszolok. 
De van 12 olyan koreográfiám, amit bármikor elő-
vehetünk. Arra törekedtünk, hogy a Kárpát-medence 
minden tájegységéből legyenek táncaink. 
Sikerek?!
Volt egy időszak, amikor részt vettünk nagy állami 
ünnepeken, például március 15-én szerepeltünk a 
Nemzeti Múzeum lépcsőin, vagy augusztus 20-
án, olyan híres tánckarokkal, mint az Experidan-
ce, a Győri Balett. Minősítő versenyekre azonban 
nem neveztünk be. Sem én, sem az együttes tagjai 
nem vágynak ilyen megmérettetésre, mi elsősor-
ban a magunk örömére táncolunk, a magunk és a 
nézőközönség szórakoztatása a célunk. 
Meg lehet ebből élni?
Nem a táncból élek, bár volt egy rövid időszak 
az elején, amikor táncot oktattam. Rendes polgári 
foglalkozásom van, autóalkatrész kereskedelem-
mel foglalkozom, mint kirendeltségvezető.
Milyen támogatást élvez a táncegyüttes?
Éves vonatkozásban kapunk támogatást az önkor-
mányzattól és az ilyen nagyobb előadásokra külön 
is kapunk keretet, például a csarnok használatáért 
sem kérnek tőlünk pénzt. Tiszteletdíjat azonban 
nem kapunk. 
Mi lesz a következő fellépésetek?
Július 9-én, Fótra a Zeng a Lélek népzenei talál-
kozóra hívtak meg minket az országos hírű Bartók 
Táncegyüttes, a Vasas Táncegyüttes, a Kalotaszeg 
Legénytársulat és más neves fellépőkkel együtt. 
Székelyföldi és mezőségi táncokat mutatunk majd 
be, mezőségi népviseletben.

Simon Péter  és gyermekei
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közélet
juhász jácint 75. születésnapja

Juhász Jácint most lett volna 75 éves. A jeles évfordu-
lót a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel szervez-
ték meg a Művelődési Ház dolgozói. Nem csak a falu 
híres szülöttének rokonai, fiai és unokája jött el és hoz-
tak „ajándékot” a jelenlévőknek, itt volt Jácint három 
nem mogyoródon élő osztálytársa, dr. Bányász János, 
Benczúr László és Lengyel Géza, akik szívhez szólóan 
emlékeztek volt barátjukra, számos történetet eleve-
nítettek föl vele kapcsolatban. Velünk volt Péterffy 
Gabriella, aki könyvet írt Jácintról, most visszaem-
lékezése mellett egy az alkalomhoz illő zongoratételt 
is előadott. Vendégünk volt Pécsi Ildikó, a közismert 
színművésznő, aki verssel, jókedvű monológgal és 
visszaemlékezéssel adózott egykori kollégája emléke 
előtt. Természetesen mogyoródi osztálytársai is velünk 
voltak. Részt vett az ünnepségen Kisfaludi Aranka, a 
Pest Megyei Értéktár vezetője, a helyi önkormányzati 
képviselők közül pedig Kurfis László, valamint Paulo-
vics Géza polgármester, Juhász Jácint unokaöccse. El-
jött Kistelekről tiszteletét tenni Trombitásné Morvai 
Terézia, aki együtt gyerekeskedett Jácinttal, s most is 

elmondott egy Mogyoródról írt saját verset.
Kedves meglepetés szerzett a termet zsúfolásig megtöl-
tő vendégeknek Juhász Attila és Csaba előadása, akik 
a maguk írta verset meg is zenésítették és gitárkíséret 
mellett el is énekelték azt. Utánuk még Jácint színmű-
vésznek készülő unokája is elmondott egy monológot.
A Jakab Mihály Népdalkör is részt vett a megemléke-
zésen, elénekelt dalaikkal és látványos megjelenésük-
kel hozzájárultak a hangulat elmélyítéséhez. 

Az ünnepség második részében adták át az idei Ju-
hász Jácint díjat két, a mogyoródi kulturális életet 
jelentősen segítő személynek: Gyulai Ferencnének és 
Kass Róbertnének, akik meglepetten és nagyon meg-
hatottan vették át a díjat és a virágcsokrot Herman 
Katalintól, Marosán Lászlótól és Juhász Jácint fiaitól. 
Köszöntésükhöz egy-egy verssel járult hozzá a 6 éves 
Speier Bianka és Kass Orsolya, majd Kass Róbert és 
Kass János négykezes zongora műsorral is meglepetést 
szerzett. A műsor Sarkadi Rita versével, illetve Paulo-
vics Géza polgármester zárszavával fejeződött be.

Juhász Attila és Juhász Csaba Pécsi Ildikó Mécsesgyújtás

Trombitásné Morvai TeréziaKass RóbertnéGyulai Ferencné

új játszóterünK van!

Civil kezdeményezéssel indult és önkormányzati támogatással való-
sult meg Mogyoród új, szép és modern játszótere, az iskola udvarán. 
Egy napsütéses péntek reggel, május 19-én adták át hivatalosan a 
játszóteret az iskola összes gyermeke valamint a nevelőtestület, az 
igazgató, a tankerület képviselője, a polgármester és a kezdeményező 
szülői munkaközösség vezetősége jelenlétében.
Első hozzászólóként Lázár Csilla SZMK elnök mondta el, hogyan 
sikerült megszervezniük a létesítmény beruházását, megköszönte a 
kapott felajánlásokat, támogatásokat cégeknek, magánszemélyeknek 
és a szülőknek. 
Paulovics Géza polgármester is kifejezte örömét, a község új létesít-
ménye kapcsán, amit a gyermekek figyelmébe ajánlott. Használják, 
élvezzék a lehetőséget, de legyenek óvatosak közben, mert bár a ját-
szótér elemei minden szabványnak megfelelnek, azért baleset mégis 
előfordulhat, de ezt odafigyeléssel elkerülhetik. Kiemelte, milyen oda-
adó és lelkes tanárok foglalkoznak a gyerekekkel, és nagyszerű dolog, 
hogy ilyen sok gyerek születik és jár iskolába a községben. A játszótér 
elkészültét példamutató összefogás eredményének minősítette. 
Hutter Magdolna igazgató asszony is örömmel köszönte meg min-
den résztvevőnek a támogatást, kiemelve milyen szerepe van az új 
játszótérnek az iskola tanulói számára, majd virágcsokorral és em-
léklappal köszöntötte a munka szervezésében élenjáró SZMK veze-
tőket, Lázár Csillát és Gyönyörű Klárát, s kiemelten Juhászné Varga 
Bernadettet, aki az egész beruházás ötletét elindította.
A beszédeket követően ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szala-
got, s az iskolás gyerekek egy része nagy örömmel máris használatba 
vette a mászókát és csúszdát. 

Honnét jött az ötlet, és hogy sike-
rült megvalósítani azt? - kérdeztük 
Varga Bernadettől
Az ötlet onnan jött, hogy Csengét 
beírattuk az iskolába, és mivel én is ide 
jártam annak idején azt láttam, hogy 
az elmúlt húsz évben nem sok változás 
történt az udvaron. Akkor jutott eszembe, 
hogy rendbe kéne tenni, virágosítani, 
megszépíteni. Ehhez kapcsolóan vetődött 
föl, hogy milyen jó lenne egy játszótér itt 
a gyerekeknek. Elkezdtem gondolkodni, 
honnan tudnánk ehhez pénzt szerezni. 
Megkerestem vállalkozókat, szülőket, az 
SZMK vezetőjét, tudnák-e támogatni 
az ötletet. Mindenki támogatta. Hála 
Istennek, Paulovics Géza polgármester 
mellénk állt, 1.500.000 Ft-tal 
támogatta a játszóteret, így egy méretes 
szerkezetet tudtunk ide telepíteni.
A játszótér ára 2.015.000 Ft volt, de 
ebben még nincs benne a homok, ami 
300.000 Ft lett volna, de azt a Kurfis 
Tüzép fölajánlotta. 12 vállalkozótól kér-
tem árajánlatot, voltak, akik 3.000.000 
Ft-ért hozták volna magában csak a 
faszerkezetet. A fészekhinta, ami tanú-
sítvánnyal rendelkezik 400.000 Ft-ba 
került, ehhez 200.000 Ft-ot az 1074-es 
Alapítvány adott, 800.000 Ft-ot gyűj-
töttünk össze szülőktől, vállalkozóktól. 
Volt, aki képviselői tiszteletdíját ajánlott 
fel. Az iskolai osztályok is gyűjtöttek. A 
Mindenki Karácsonyán 80.000 Ft be-
vételünk lett a szülők által sütött süte-
ményekből, a gyerekek által készített kis 
ajándékokból és a perselybe dobott pén-
zekből. Ilyen nagy összefogással jött össze 
a szükséges pénz.

Lázár Csilla, Varga Bernadett, Hutter Magdolna
és Paulovics Géza
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erőss zsolt évforduló

Szép emlékműsorral adózott május 
22-én délután a Művelődési Ház Erőss 
Zsolt halálának 5. évfordulóján. Feldí-
szítették a Himalájában szokásos mó-
don a kopjafáját zászlókkal, mécseseket 
gyújtottak, az iskolás gyerekek szavaltak 
verseket és a 3.b osztály a Sleiszné Csil-
la tanítónő által megtanított Székely 
Himnuszt is elénekelte. 
Hallhattuk Tokaji Evelintől Wass Al-
bert: Üzenet haza, Kurucz Fruzsinától: 
A hegymászóhoz és Borsi Sebastiantól Wass Albert: Magányos Magyar fa című verset. Wass Albert versei azért 
is időszerűek voltak, mert a költő éppen 10 éve halálozott el, 90 éves korában.

„Néha az ember nagyon kihasználja a szerencséjét”…- vallotta Erős Zsolt, amikor kedvenc képeit gyűjtötte fo-
tóalbumba a Békási szorostól a Mount Everestig. Ezzel a bevezetővel nyitotta meg a hangulatos rendezvényt 
Herman Katalin, az emlékezni érkezett mogyoródiak előtt.

Az előző számunkban szereplő májusfáról szóló írásunk kiegészítése céljából felsoroljuk, mely csoportok vettek 
részt benne: Polgármesteri Hivatal, Szent László Iskola, Önkormányzati Óvoda Pillangós és Gesztenyés tagó-
vodája, Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár, Mogyoródi KSK, Andy Zumba Fitness Crew, Baba Mama 
Családi közösség, Nagycsaládosok Egyesülete, Laura Vicuna Óvoda  
Helyesbítés: Ugyan ebben a cikkben a Gesztenyés óvodások helyett  tévesen Katolikus óvodásokat írtunk, amiért 
elnézésüket kérjük. 

KérjüK mindenKi segítségét - már csaK egy 
Karnyújtásnyira van a templomtető felújítása!

Kedves mogyoródi lakosok!
Mint Önök előtt is ismeretes Alapítványunk azon dolgozik, hogy lehetőségeihez mérten anyagi keretet bizto-
sítson a Szent Mihály Főangyal templom épületének állagmegóvásához, gazdasági megvalósítója a templom 
felújítására irányuló kezdeményezéseknek. 
Az idei évben talán az eddigi legnagyobb volumenű és fontosságú felújítást kell elvégezni, a Szent Mihály 
templom tetőcseréjét, melynek teljes felújítása halaszthatatlanná vált. A templomtető olyan rossz állapotban 
van, hogy nagyobb időjárási terhelést már nem bír ki. Állandósultak  a beázások, mely veszélyezteti az épület 
állapotát, illetve személyi balesetet is okozhat. 
A szakértői anyagok alapján a templom tetőszerkezetének teljes cseréje, bádogozása, vízelvezető rendszer kiépí-
tése, biztonságos villámhárító rendszer, a padlástérben belső világítás kialakítása és a templomtorony faabla-
kainak cseréje, valamint a tető alatti párkány felújítása is szükséges. További szakértői költséget fog jelenteni a 
kötelező tervezői művezetés és a műszaki ellenőrzés is.
Az Egyházközség évek óta törekszik a templom tetőszerkezetének felújítására és a palaborítás cseréjére, melyre 
minden pályázati lehetőséget megragadva 15 millió Ft maximálisan pályázható összegű állami támogatást ka-
pott, melyet a Váci Egyházmegye további 15 millió Ft-tal egészített ki. A támogatásokat előreláthatólag 2019. 
május végéig fel kell használni. 
A tervezett tetőfelújításhoz engedélyes tervek készítésére volt szükség, melyet a Mogyoródi Szent Mihály Temp-
lomért Alapítvány finanszírozott 1.010.500 Ft értékben. A tervek 2017. év végén elkészültek, az építési enge-
dély 2018. elején került kiadásra. Jelenleg folyik a kiviteli tervek és az új tervezői költségvetés készítése, melyet 
szintén az Alapítványunk finanszíroz további 1.121.500 Ft értékben. 
A mogyoródi műemlék templomépület tetőfelújításának összes költsége közel 60 millió Ft, melyből a fent 
ismertetett, elnyert állami, és a megítélt egyházmegyei támogatással az összeg fele már rendelkezésre áll. 
A tetőfelújítást 2018. szeptember elején szeretné az egyházközség megkezdeni, melyet 2019. május végéig be 
kell fejezni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a további költségek fedezetét Mogyoród községnek kell előteremtenie! 
A Római Katolikus Egyházközség a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvánnyal szoros együttmű-
ködésben dolgozik ezen a célon és számít Mogyoród Nagyközség Önkormányzata támogatására, valamint a 
lakosság és a helyi vállalkozók összefogására és anyagi áldozatvállalására. 
Ekkora támogatás korábban soha nem állt rendelkezésre a tetőcsere megvalósításához és amennyiben az ehhez 
szükséges költségek további fedezetét nem tudjuk összegyűjteni, akkor egy talán soha vissza nem térő lehetősé-
get szalasztunk el és a tetőfelújítást a községnek teljes önerőből kell majd megvalósítania. 
A templom nemcsak az Egyházközség számára jelent értéket, hanem az egész település részére is, mivel Mo-
gyoród legrégebbi, településképet leginkább meghatározó műemléképülete, amely a hitéleti alkalmak mellett 
hangversenyek és más rendezvények helyszíne is. 
Jelen tájékoztatást azért tesszük közzé, hogy – a munkálatok megkezdése előtt - tisztelettel kérjük mindazok 
anyagi támogatását, akik fontosnak érzik templomunk felújítását és építészeti örökségünk megőrzését. 
A felajánlásokat - mely garantáltan erre a célra kerül felhasználásra - az alábbi számlaszámra történő átutalással, 
vagy a Takarékszövetkezetben történő készpénzbefizetés útján várjuk: 

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány
Bankszámlaszám: 66000059-10059160

Minden adományozóra Isten áldását kérjük.
Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Képeslap
az 1920-as évek elejéről,
utólagos színezéssel

Hirdetés

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

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

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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Kálvin tér

Pünkösdhétfőn avatták föl a református templomkertben a „kis Kálvin teret”. Az 
ünnepségen Kapitány Attila az alábbi beszédet mondta.

Tisztelettel köszöntöm Tiszteletesemet és Feleségét! Üdvözlöm a 
meghívott Vendégeinket és üdvözlöm református Testvéreimet!
Az ember életében vannak hétköznapok és vannak 
olyan kiemelt napok, melyen a dolgunkat félretéve 
örömünket, épülésünket lélekben és dolgainkban kö-
szönjük meg. A mai nap kettős ünnep számunkra:
Egyrészt Pünkösd ünnepét, a Szentlélek kiáradását, a 
kegyelet megadását ünnepeljük. A Húsvét utáni he-
tedik vasárnapon és hétfőn a hívők ezért találkoznak. 
Kérjük, hívjuk és akarjuk a Szentlélek közelségét, hogy 
áldott pünkösdi ünnepünk legyen, melynek ajándéka 
hétköznapjainkat is áldani fogja. Nekünk, imádko-
zó gyülekezetként, alkalmanként együtt, és napon-
ta egyenként zörgetnünk kell fohászainkkal Urunk 
mennyei ajtaján. Ez minden, Istent tisztelő nemzet 
jussa, minden Krisztust követő felekezet értéke, és 
minden Szentlélekkel élő közösség értelme.

Ma azonban a mi 
gyü l eke ze tünk 
számára többet is 
adott az Úr, mert 
a folyamatosan 
épülő Isten házát 
tovább tudtuk bő-
víteni, szépíteni. 
Emlékezzünk arra, 
hogy a padok elhe-
lyezésénél már ki-
fejeztük ezt az óha-
junkat. „Tegyük 
beljebb” - mond-
tuk, mert előre 
láttuk ezt a napot, 
ami most eljött.

Egyszerre tudtuk kibővíteni régen vágyott terünket, 
és elhelyezni a Reformáció 500. évfordulója kapcsán 
kibocsátott budapesti kősorozat egy elemének örökbe 
fogadott, hiteles másolatát. A 95 db kőből a 21-es ki-
választásakor nem a nyerőszám vezérelt, hanem a kőbe 
vésett szellem tartalma. Nagyon sokszor egyetlen szóval, 
egyetlen mondattal mély tartalmat tudunk kifejezni.
Születésemnél dőlt el sorsomban, hogy nememtől 
függően a keresztény vallások közül a római katolikus 
vagy a református leszek-e? Viszem-e tovább Édesapám 
hitét? Büszkén viszem! Egész életemben végtelen sze-
retettel hálálkodok az Úrnak, hogy ehhez a közösség-
hez tartozhatok. Ez az érzés vezérelt akkor is, amikor 
e követ tartalma miatt kiválasztottam. A bevésett gon-
dolatokkal teljes lényem tudott azonosulni, és Kálvin 
gondolata, valamint Ady verse lelkemnek tetsző sorok.
A mi vallásunk hirdeti, hogy az egyszerű sokszor több, 

mint a cifraságokkal megáldott túlzás. 
Ha erre jártok, Testvéreim, olvassátok a 
kőbe vésett sorokat, és gondoljatok a re-
formáció 500 esztendejére, melyben hi-
tünkért a máglyahaláltól a gályarabságig 
nagyon sokan megszenvedtek, hogy ma 
itt, Isten színe előtt állva szabadon gyako-
rolhassuk vallásunkat. Kérjünk áldást azokra, kik értünk 
szenvedtek, hálánk legyen örök!
Vegyük a mai napon birtokba e teret, és úgy, mint ed-
dig, istentisztelet után váltsunk szót egymással. Pihen-
jünk meg a padokon, ahol elcsendesedni egy templom 
kertjében felemelő érzés. Minden jelenlévőnek és ott-
hon tartózkodónak jó egészséget kívánok, és áldást, 
hogy sokszor találkozhassunk ezen a helyen.
A 16. század szellemének logikus következménye volt, 
hogy a Bibliát ne csak hozzáértők, idegen nyelvet is-
merők olvashassák, hanem az egyszerű ember lelkéhez 
is eljusson. Nem kis feladat volt ez abban az időben, 
mert politikai szándék kifejezetten gátolta, a technikai 
feltételeket pedig előteremteni volt óriási feladat.
A mai ünnepi alkalommal emlékezzünk meg a Biblia for-
dítójáról is, és hallgassuk meg Reményik Sándor A fordító 
című versét, melyet Károli Gáspár emlékezetére írt. 

mogyoród KsK – coerver focitábor
A Mogyoród KSK Labdarúgó Szakosz-
tályának együttműködésével, a Coerver® 
Coaching magyarországi képviselete 
labdarúgó focitábort tart Mogyoródon 
7-15 éves gyerekek részére.
A képzési módszer vezetőjével Szalma 
Józseffel régi a kapcsolatunk, a KSK-s 
játékosok és edzőink már több alkalom-
mal vettek részt Coerver® edzéseken, tá-
borokon és edzői képzéseken.
Eddigi együttműködésünk eredményes, 
így elérkezettnek láttuk az időt, hogy 
Mogyoródra is elhozzuk a Coerver® immár 34 éve töretlenül fejlődő rendszerét.
A módszer lényege:
A Coerver® Coaching Tábor, a játékosokra összpontosít és olyan elemek fejlesztésére, mint a játékosok képességei, 
készségei, labdás és labda nélküli gyorsaság, kis csoportos játékhelyzetek megoldása, hogy ezeket a helyzeteket a 
játékosok magabiztosan és kreatívan tudják megoldani. Mindezt a legnagyobb öröm és szórakozás mellett tegyék.

6 arany, 6 ezüst, 6 bronz - lsp siKer
„Az elmúlt hétvége számunkra legfontosabb eseménye az immáron 24. 
alkalommal Budapesten megrendezett Világkupa volt, melyre 37 ország 
247 klubjának 2600 versenyzője adta le nevezését. 
Az idei évben ez idáig erre a versenyre készült mindenki, a harcosok 
próbáltak megfelelni az elvárásoknak. A csütörtöki mérlegelés után pén-
teken és vasárnap léptek tatamira versenyzőink és kemény csaták árán 
sikerült 6 arany-, 6 ezüst- és 6 bronzérmet begyűjteni a tarsolyunkba. 
Ezzel a kiemelkedő eredménnyel az egyesületek rangsorában az előkelő 
13. helyet sikerült megszerezni.A versenyen elért eredményeik és a rang-
lista alapján korosztályos válogatottak lettek, többen ismételten:
Nagy Mira, Pálfalvi Bíborka Panni, Szabó Bence és Zenkó Csilla!
De nincs idő a babérokon pihenni, mert vár ránk az utánpótlás országos 
bajnokság június 2.-án.
Gratulálunk a harcosoknak és köszönjük Mesterünknek a felkészítést.
Hajrá L.S.P. Team!”

Ábrahám Imre

További infó:
www.coerver.hu, vagy Rózsa Zoltán Mogyoród KSK 

edző Tel:30/2025-008

Nyári tábor:
Helyszín: Mogyoród, Óber János Sportcentrum

Időpont: 2018. 06. 25-29., Korosztály: 7-15 éves gyerekek

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

Hirdetés

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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fontos tudnivalóK
Segélyhívás             112
Mentők                 104
Tűzoltók                105
Rendőrség                             107
Csányi József körzeti megbízott rendőr
               30/958-1624
Autóklub segélyhívó                               188
Tudakozó                                              11818
Lelkisegély szolgálat             06-1/317-2555

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi 
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Ügyfélfogadás: H: 08-18 (12 és 13 óra kö-
zött ebédidő), Sze: 13-16
28/540-716, 30/663-9801, fax: 28/540-715
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 09-
16 (előzetes bejelentkezés alapján) 28/540-
716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700, 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 28/540-701
Igazgatási Iroda: 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-Onyestyák 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 tanácsadás: 
K: 11-13 (előzetes bejelentkezés alapján)
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: 09-10
Várandós tanácsadás: K: 08-09
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 megtalálható 
az önkormányzat honlapján: www.mogyorod.
hu/Intézményrendszer/Gyermekvédelem
Orvosi ügyelet – gyermek és felnőtt (Or-
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.): 
Gödöllő, Szabadság tér 3. (Coop melletti, 
Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyén) 06/70-3703-104
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: 
H8-as HÉV Gödöllő, Szabadság tér meg-
állóhelytől 120 méter gyaloglással, vagy a 
324-es Volánbusz járat igénybevételével 
és 400 méter gyaloglással. Személygépjár-

művel történő parkolás az intézmény előtti 
parkolóban nem mindig biztosított!
Flór Ferenc Kórház: Kistarcsa, Semmelweis 
tér 1. 28/507-600, 28/507-700, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ 
Gödöllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 
28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-887
Dr. Szilágyi Emese 
Rendelés: K: 14-21, Cs: 13-20, P: 07-14
Dr. Bidjari Leila rendelése betegség miatt 
hosszabb ideig elmarad. Felvilágosítást a 
70/220-4707-es telefonszámon lehet kérni. 
Helyettesítését – bizonytalan ideig – Dr. Szil-
ágyi Emese  látja el saját rendelési idejében.
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.  mb.Igazgató: Hutter Magdolna 28/540-
425, fax: 28/441-092 honlap: mogyorodiis-
kola.hu, e-mail: mogyisk@gmail.com
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyv-
tár - Fóti út 18., e-mail: muvelodesihaz@
mogyorod.hu, Igazgató: Marosán László, 
Honlap: https://www.mogyorod muvelodesi 
haz-konyvtar-google, facebook: Jácint Ju-
hász, 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 Nonprofit Kft.: 
Gödöllői út 17., honlap: www.monon.hu, e-mail: 
info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő

Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Dózsa 
György út 25. honlap: www.mogyorodturiz-
mus.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: 
28/561- 200 fax: 28/561-201, postacím: 
2101 Gödöllő, Pf.:75, személyesen: Gödöl-
lő, Dózsa György út 69. VÜSZI Irodaház, 
hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
Szennyvíz szippantás: 
Szívó Kft.: 20/934-9972
Víz, Csatorna:
DMRV Zrt.: Gödöllő, Sík S.u.7., e-mail: ugyfel-
szolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
Áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGÁZ: 40/200-752
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 314., 
telefonon: 1818 ingyenesen hívható, weboldal: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak: Gödöl-
lő, Kotlán S.u.1., Telefon: 1818 Ügyfélfogadás: H: 
07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 08-20, P: 08-16
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 1818 
fax: 28/588-660, Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 
08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a., e-mail: 
nyugdij@08kh.bfkh.gov.hu, honlap: www.
onyf.hu, 06-1/323-6000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
allamkincstar.gov.hu, 06-1/350-0155, fax: 
06-1/237-3662, zöld szám: 80/204-884 
(vezetékes hálózatról ingyenesen hívható)
Nemzeti  Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár): 1139 
Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.neak.gov.
hu, e-mail: neak@neak.gov.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football Club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525



FOGÁSZAT | GASZTROENTEROLÓGIA | PROKTOLÓGIA | TELJESKÖRŰ LABORVIZSGÁLAT | ULTRAHANG  
VIZSGÁLATOK | RÖNTGEN | BŐRGYÓGYÁSZAT | NŐGYÓGYÁSZAT | SEBÉSZET | ÜZEMORVOS

SZÉLESKÖRŰ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN!

WWW.SANTEMED.HU | 2100 GÖDÖLLŐ, REMSEY KRT. 21. TEL.: +36 70 349 8189

ULTRAHANGVIZSGÁLATOK

ÉRSEBÉSZETI SZAKVIZSGÁLATOK   
(SZŰRÉS, SEPRŰVÉNÁK, VISSZEREK, ÉRSZŰKÜLET, LÁBSZÁRFEKÉLY KEZELÉSE)

HASI, CSÍPŐ, MELLKAS, NYAKI,  CSECSEMŐ-ÉS GYERMEK, 4D BABAMOZI

GASZTROENTEROLÓGIAI ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLATOK  
(GYOMOR ÉS BÉLTÜKRÖZÉS)  MÁR ALTATÁSBAN IS ELÉRHETŐ!

FOGÁSZATI KEZELÉSEK MÁR ÁLTALÁNOS ALTATÁSBAN IS!  
(INTRAVÉNÁS INJEKCIÓVAL)

ÚJ

ÚJ

ÚJ

JÚNIUS-JÚLIUS hónapokban
MINDEN fogászati 
kezelésünkből

20% árengedményt adunk!


