
Hosszas huzavona után
eldőlt, március 31-ig biz-
tosítja a főváros az agg-
lomerációs tömegközle-
kedést, utána az államnak
kell megoldani többek kö-
zött a gödöllői HÉV közle-
kedését is. A több mint 100
esztendeje üzemelő gödöl-
lői HÉV-en naponta több
ezren ingáznak városunk
és Budapest között.

Az elmúlt évben többször is beszá-
moltunk a fővárosi önkormányzat
és a kormány közötti csatározások-
ról, aminek az alapját az képezte,
hogy 2015 óta a kormány megvonta az
agglomerációs közlekedés forrását.
Az állami kézbe vétel már a múlt év

végén felmerült, majd a folyamatos vi-
tákat követően Lázár JánosMiniszter-
elnökséget vezető miniszter január 14-

én bejelentette, az állam kész átvenni
az agglomerációs közlekedés működte-
tését a fővárostól.
Hogy minderre mikor kerüljön sor,

arról a fővárosi közgyűlés a múlt hét
szerdai ülésén döntött, bejelentették:

„a Fővárosi Önkormányzat az elővá-
rosi (agglomerációs) személyszállítási
szolgáltatások ellátását nem tudja az
államtól átvett feladatként a további-
akban biztosítani, mivel az állam a vo-
natkozó megállapodással ellentétben

2015-ben és 2016-ban nem
biztosított forrást”.
A döntés szerint a főváros a

szolgáltatást legkésőbb márci-
us 31-éig tartja fenn. A képvi-
selők 19 igennel, 11 nem sza-
vazat ellenében fogadták el a
javaslatot.
Tarlós István főpolgármester

a döntést követően kijelentette:
Ha az átadás-átvétel gyakorlati
lépései addig nem fejeződnek
be, akkor az állam és a fővá-
rosi önkormányzat között kö-
tendő ideiglenes megállapodás
keretében – csakis a költségek
megtérítése mellett – a szolgál-

tatást a főváros ideiglenesen, a folya-
mat befejezéséig biztosítja. A főpolgár-
mester állítja, bármilyen lassú is lesz az
átalakítás folyamata, ebből az utazókö-
zönség semmit nem fog megérezni.

(folytatás a 3. oldalon)

Ezüst oklevelet kapott a Club Színház Kannibá-
lok csoportja az Impro Fesztivál országos döntő-
jében. (5. oldal)

Hamarosan megkezdődnek a Testőrlaktanya
épületének szerkezeterősítő munkálatai, ame-
lyek feltételei a tervezett felújításnak. (6. oldal)

A Premontrei Gimnázium futsalcsapata aranyér-
met szerzett a tanévi Diákolimpia döntőjében.

(8. oldal)
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MINDEGY, KIÉ. FŐ HOGY JÁRJON!

Állami kézbe kerül a HÉV
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Folyamatosan zajlanak a Gödöllői
Városi Múzeum helytörténeti és a
szecessziós művésztelepet bemuta-
tó kiállításai helyszíneinek átalakítási
munkái. A tárlatot december elsejével
ideiglenesen bezárták, s azóta dolgoz-
nak a kiállítási tér felújításán. Amunka
a nyár végéig tart.
Mint arról már beszámoltunk, a

Gödöllői Városi Múzeum a Kubinyi
Ágoston Program keretében 15 millió
forintot kapott az Emberi Erőforrások
Minisztériumától a felújításra, amit a
város további 3,5 millió forintos ön-
résszel egészített ki.

(folytatás a 6. oldalon)

Megújuló MúzeuM

Átalakítás
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Mire fordítják a koMMunális adót?

Járdákra, utakra, vízelvezetésre
BEVALLÁS
I./ Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófize-

tő, akkor aMegállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez esetben a mellékelt megállapodás
nyomtatványt is ki kell tölteni. Bevallás benyújtója az adófizető lesz, további adóalanyok pedig a tulajdonos-
társak. 1 példány bevallást és 1 példány megállapodást szükséges kitölteni.
Nemmegállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni, amennyiben a tulajdonostársak külön-kü-

lön adóznak, ilyenkor az adó összege a tulajdonosok között megoszlik. Pl. tulajdonos házastársak esetén 100
m2-es családi ház után fizetendő adó 25.000 forintnak a fele, tehát 12.500 forint lesz a feleség és 12.500 forint
lesz a férj adója.
Ez esetben bevallást minden tulajdonosnak ki kell tölteni, de a megállapodást nem kell.
II./ Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése és a változás jellege Adóbevezetés. Az

első bevallás benyújtását követően a felsorolt okok közül lehet választani, amennyiben az adókötelezettség-
ben változás történik.
III./ Adókötelezettség keletkezésének, változásának,megszűnésének időpontja:2016. év 01. hó 01. nap.
IV./ Ingatlan címe a földrajzi fekvése szerinti pontos utca, házszám. A helyrajzi számot az ingatlan tulajdoni

lapja vagy egyéb építésügyi irat tartalmazhatja. A cím vagy a helyrajzi szám megadása azért fontos, mert a
későbbi adókötelezettségek ellenőrzése ez alapján fog majd megtörténni. Helyrajzi szám nélkül a bevallást
nem tudjuk elfogadni!
Az ingatlan jellegét a tulajdoni lap alapján kérjük feltüntetni (a tulajdoni lapot nem kérjükmellékelni). Lakás

fogalmába tartozik a lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház.
Nemmagánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga, nem vonatkozik az albérletben lévő bérlők-

re, mert a kommunális adó alanya nem a bérlő, hanem a magánszemély tulajdonos. Tehát az albérlőknek,
nem kell kitölteni a bevallást, nem adóznak. Ezen a jogcímen adóalanyok az önkormányzati lakásban
vagy egyéb olyan személy tulajdonában lévő ingatlanban bérleti jogviszonyban lévők lesznek, amely tulajdo-
nosok a helyi adó törvény (pl. állam, egyház, alapítvány) alapján mentesek.
V./ A bevallás benyújtója a tulajdonos, amennyiben az ingatlan nyilvántartás (tulajdoni lap) szerint nincs ha-

szonélvező vagy egyéb vagyoni értékű jog jogosított, vagy nem a IV. pontban szereplő bérlő (tehát nem albérlő).
Ha van haszonélvező, akkor a tulajdonos helyett ő az adózó, és a bevallás benyújtó. Ha egy ingatlannak
több haszonélvezője van, akkor az I. pont szerint vagy több bevallást töltenek ki vagy 1 bevallást és 1 megálla-
podást. A tulajdoni hányadot az ingatlan nyilvántartás szerint arányban kell kitölteni, három egyenlő tulajdon-
rész esetében az arány 1/3. Amennyiben több haszonélvező van, a jogosultsági hányad szintén megoszlik.
Ebben a részben szükséges feltüntetni a személyes adatokat (személyazonosító igazolvány), lakcímet (lak-

címkártya), adóazonosító jelet (NAV által kiállított adóigazolványon lévő tízjegyű szám). Az elérhetőség meg-
adása önkéntes, azonban a telefonszám vagy az e-mail cím megkönnyíti a további ügyintézést. Adóazonosí-
tó jel hiányában a bevallást nem tudjuk elfogadni!
V. A/ Adómentességre a bevallásban felsorolt okok esetében van lehetőség, Az adómentesség fennállását

határozattal, nyugdíjszelvénnyel, bankszámlakivonattal, engedéllyel igazolni szükséges. Az iratokat vagy azok
másolatát a bevallás mellékleteként kell benyújtani az adóhatósághoz.
VI./ A kommunális adó évi mértéke:

a) 60 m2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén .................. 15.000 Ft
b) 60 m2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén ............... 25.000 Ft

A mértéket az ingatlan hasznos alapterülete határozza meg. Hasznos alapterület: a teljes alapterület-
nek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kie-
gészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterüle-
te, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.
Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erké-

lyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a
pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapte-
rületbe számítani.
A hasznos alapterületből le kell vonni a nem lakás céljára szolgáló épületrészek területét, pl. üzlethelyiség,

iroda, garázs (20 m2 felett), mert ezen részek után továbbra is fennáll az építményadó fizetési kötelezettség.
VII./ Dátum és aláírás. Aláírás nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

MEGÁLLAPODÁS
I./ Magánszemély kommunális adóját jelölje.
II./ A bevallásban szereplő ingatlan adatainak a kitöltése (lásd. Bevallás IV. pontja).
III./ A bevallás benyújtója (a tulajdonosok közötti megállapodás alapján) lesz az adózó, az ő részére küldjük

a határozatot. Kérjük az adózó adataival töltse ki. Adószámot és Statisztikai számjelet magánszemély
esetén nem kell kitölteni. A bankszámlaszám és az elérhetőség önkéntesen megadható.
IV./ Az adózó tulajdonos, mint a bevallás benyújtója írja alá. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk

elfogadni!
V./ További adóalanyok az ingatlan nem adózó tulajdonosai. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk

elfogadni!
A bevallások benyújtását és feldolgozását követően az adózók részére tértivevényes küldeményként ha-

tározatot és csekket küldünk. Az adó két részletben fizethető pótlékmentesen, az első részlet a határozat
kézhezvételét követő 30 nap, a második részlet a többi adónemhez hasonlóan szeptember 15. A következő
években a fizetési határidő március 15. és szeptember 15.
Több adózó esetén a bevallási nyomtatvány kitöltés előtt másolható vagy beszerezhető az Ügyfélszolgá-

laton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6).
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–18.00 óráig, szerda 8.00–16.30 óráig.
Telefon: 06-28/529-100/6. adóiroda vagy 06-28/529-110
E-mail: ado@godollo.hu
A bevallások benyújthatóak:
– személyesen az ügyfélszolgálaton,
– postai úton: 2101 Gödöllő, Pf.: 385,
– elektronikus úton az ÁNYK programmal, a www.godollo.hu honlapon, ügyintézés → irodák → adóiroda →

nyomtatványok elérési útvonalon ( Nyomtatványok 2016. évtől).

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
MAGÁNSZEMÉLYKOMMUNÁLISADÓJA

Az elmúlt héten lapunkkal együtt
valamennyi gödöllői háztartásba el-
jutott a kommunális adó bevallási
nyomtatvány. A kommunális adó be-
vezetéséről októberi ülésén döntött a
képviselő-testület. Bár az Országy-
gyűlés már 1991-ben megteremtette
a kommunális adó bevezetésének
lehetőségét, Gödöllő azonban száz-
ötven Pest megyei településsel ellen-
tétben, mindeddig nem élt vele, mert
megfelelő forrásokkal rendelkezett
az utak, a járdák, a csapadékvíz-el-
vezetés építésére és karbantartására.
Az elmúlt években az önkormány-

zatok állami támogatása folyamato-
san csökkent – Gödöllő 6,5 milliárd
forintos költségvetéséből alig több,
mint egymilliárd forint, azaz, kb. egy
hatoda –, és a korábbi adóbevéte-
lekből való részesedést is jelentősen
megnyirbálta az állam. Így például a
személyi jövedelemadóból semmi,
a gépjárműadóból csak 40 százalék,
összesen 90 millió forint marad hely-
ben.
Bár a 2012-ben történt adósság-

konszolidáció Gödöllő számára
évi 350 millió forint kiadáscsök-
kenést jelent, azóta az állam annyi
többletfeladatot adott át források
hozzárendelése nélkül, ami ennek
a kétszeresét viszi el. Így például
újabb kormányzati álláspont, hogy
a szociális támogatásokat egyre in-
kább a helyi iparűzési adóbevételek-
re kell átterhelni. Gödöllőnek tavaly
30 millió forintos többletköltséget
jelentett, hogy a pedagógusok bér-
emelésekor az óvodai munkatársak
béremeléséhez szükséges pénz egy
részét saját bevételből kellett fedez-
ni, a rászorultságtól független in-
gyenes óvodai étkeztetés bevezetése
pedig évi 50 millió forintjába kerül
a városnak.
Mivel a döntések miatt a fejlesz-

tési források folyamatosan csökken-
nek, illetve azokat a működésre kell
fordítani, szükségessé vált a kommu-
nális adó bevezetése, amit egyébként
Pest megye településeinek kétharma-
dán már korábban elfogadták, Veres-
egyházon például közel a maximu-
mot fizeti a lakosság.
A most bevezetésre kerülő adó

kizárólag az infrastruktúra karban-

tartására (út, járda csapa-
dékvíz-elvezető rendszer)
fordítható. Ez egészíti ki a város
által erre a feladatra biztosított évi
260 millió forintot. Az összesen 460
millió forint a közel 300 km hosz-
szú városi kezelésben lévő úthálózat
üzemeltetését, karbantartását és fel-
újítását szolgálja.
A kommunális adó mértékének

megállapításakor a képviselő-testü-
let a szociális szempontok figyelem-
be vételével döntött a kétsávos adó
bevezetése, valamint az adómentes-
ség megállapításának mértékéről.
Ennek alapján mentesülnek a

kommunális adó fizetése alól azok,
akik gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülnek (amit határozattal
igazolnak), továbbá az egyedülálló
nyugdíjasok, akiknek a nettó jöve-
delme nem haladja meg a 85.500 Ft-
ot, valamint nyugdíjas házastársak
esetén, amennyiben az egy főre jutó
nettó jövedelem nem haladja meg az
57.000 Ft-ot.
Ha a magánszemély Gödöllő vá-

ros közigazgatási területén járda- és
útépítési beruházást hajt végre vagy
ilyen beruházás céljára befizetést tel-
jesít az adó bevezetése után, akkor a
saját beruházás számlával igazolt el-
lenértéke és a támogatással csökken-
tett befizetés összege a befizetéstől
számított 10 évig levonható a beru-
házással érintett ingatlanra megálla-
pított kommunális adóból.
Hogy a települések számára mek-

kora szükség van többlet források
előteremtésére, azt úgy tűnik a Fi-
desz-kormány is belátta, lehetővé
tette ugyanis, hogy az önkormány-
zatok a kommunális adón felül tele-
pülési adót is kivethessenek. Ezzel a
lehetőséggel is egyre többen élnek,
Gödöllő azonban nem kíván élni ez-
zel a lehetőséggel.
A kommunális adó bevallási

nyomtatványt február 29-ig kell visz-
szaküldeni, ezt követően dönt a helyi
adóhatóság az adó mértékéről és a
kedvezmények biztosításáról.
A bevallások beérkezését és fel-

dolgozását követően az helyi adóha-
tóság határozatban értesíti az adózó-
kat az adó összegéről.

(k.j.)

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Képviselő-testülete

2016. február 18-án (csütörtökön) 18.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Az ülés helye: Török Ignác Gimnázium aulája

Napirend:
– A városi egészségügyi ellátás;
– A város 2016-os fejlesztési tervei;
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű
kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

Gödöllő, 2016. február 1.
Tisztelettel: dr. Gémesi György polgármester
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Nagyobb helyeN az ügyfélszolgálat

a szelektív hulladékgyűjtés
Népszerűsítése

képviselő-testületi döNtések MiNdegy, kié. fő hogy járjoN!

Állami kézbe kerül a HÉV

Mi a helyzet a gödöllői uszodával?

Vécsey László „rajta van”...

A januári, rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés döntései:

Orvosi ügyelet: Új szolgáltató
Február 1-jétől az Országos Or-

vosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel köt
szerződést a központi orvosi ügyelet
ellátására a képviselő-testület. Hoz-
zájárultak egyben ahhoz, hogy az
ellátás érdekében a kft. közvetlenül
kössön finanszírozási szerződést az
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tárral.

Egy kézbe került két kastély
üzemeltetése
A képviselő-testület decemberi

ülésén felhatalmazta a polgármestert
arra, hogy a Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlé-
sén támogassa azt a javaslatot, hogy
a kft üzemeltesse a hatvani kastélyt
is, azzal a feltétellel, hogy a csatla-
kozás sem Gödöllő, sem a Gödöllői
Királyi Kastély számára nem járhat
hátránnyal.

A kft december 11-i taggyűlésén
döntött a hatvani Széchenyi Zsig-
mond Vadászati Múzeum üzemelte-
tésének átvételéről. A teljes körűen
felújított, műemléki védelem alatt
álló kastély annak minden felszerelé-
sével, tartozékával bérlőként veszi át
a Gödöllői Királyi Kastély Kft.
A hatvani kastély Európai Uniós

forrásból újult meg, múzeumként
működik. Az üzemeltetésre átvétel
egyelőre hat évre szól, ez idő alatt az
ingatlant múzeumként kell üzemel-
tetni, fenntartani.
Mint Gönczi Tibor ügyvezető

igazgató az ülésen elmondta, a hat-
vani kastély tavalyi mérlege 20 ezer
látogató, 22 millió forint bevétel
volt. Arról is beszélt, hogy 2021-ben
újra Vadászati Világkiállítás lesz Ma-
gyarországon, az ebben rejlő lehető-
ségeket mindkét kastélynak ki kell
majd aknáznia.
A képviselő-testület idei első ülé-

sén felhatalmazta a polgármestert
arra, hogy a Magyar Államot a Gö-

döllői Királyi Kastély Kft-ben képvi-
selő Miniszterelnökséggel folytasson
további tárgyalásokat a gödöllői kas-
tély környezetében elhelyezkedő ön-
kormányzati ingatlanok átadás-át-
vételéről és a kastélyparkban
elhelyezkedő óvoda kiváltásának
feltételeiről.

Az egyebek napirendi pontban
Gémesi György polgármester arról
adott tájékoztatást, hogy februárban
újra munkába áll Pelyhe József al-
polgármester, aki betegsége ideje
alatt is naprakészen figyelemmel kí-
sérte a hozzá tartozó szakterületek
feladatait.
Gémesi György elmondta továbbá,

hogy az állam – az ismertetett dön-
tések szerint – átveszi a fővárostól a
HÉV agglomerációs működtetését.
Reméli, az állam teszi a törvényben
előírt dolgát, anélkül, hogy új terhe-
ket róna a településekre.

(l.t.)

(folyatatás az 1. oldalról)

A döntésről Gémesi György pol-
gármester úgy nyilatkozott: A tele-
pülések közötti közlekedés biztosí-
tása állami feladat, amit 1990-ben
adtak oda a BKV-nak, az ehhez
szükséges forrásokkal együtt. Most,
hogy a forrásokat megszüntették, a
fővárosnak közel 18 milliárd forint
hiányzik a szolgáltatás biztosításá-
hoz, ami nem önkormányzati felada-

ta. A polgármester úgy véli, hogy ki
a működtető, annak az utazóközön-
ség számára nincs jelentősége, azt
viszont problémásnak nevezte, hogy
az átadás-átvételre egy hónap nem
elegendő. Ennek ellenére biztos ab-
ban, hogy az előkészítés hiánya nem
fogja veszélyeztetni a megszokott
szolgáltatást.

(bdz)

Kibővült, és az eddiginél komfor-
tosabb lett a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálata, amit a Városhá-
záról történő kiköltözést követően
a Petőfi tér 4-6 szám alakítottak ki.
A nagyobb területnek köszönhetően
február 1-től minden ügyintézés egy
helyszínen bonyolítható le.
A Jókenyér bolt mellett kialakított

Ügyfélszolgálati iroda területét – ami
kicsinek és zsúfoltnak bizonyult – új
helyiségekkel bővítették, így most
már 250 négyzetméteren állnak a hi-
vatal munkatársai a lakosság rendel-
kezésére. Az eddig a Dózsa György
út 12-ben intézhető lakás és helyiség,
valamint a közútkezeléssel és egyéb

műszaki (például víz- és csatorna)
ügyeket is hétfő óta itt intézik. A
Polgármesteri Hivatal munkatársai a

Petőfi tér 4-6. szám alatt hétfőn 8-18
óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az
ügyfelek rendelkezésére. (LT)

A Gödöllő Város Önkormányzata még
2015 novemberében nyújtotta be pá-
lyázatát az Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti Hulladékgazdálkodási (OK-
TFH) Igazgatóság által kiírt pályázati
felhívásra „Mikor, mit és hogyan sze-
lektáljunk Gödöllőn?” elnevezéssel. Az
Igazgatóság 4 988 217 forint vissza nem
térintendő támogatásban részesítette az
önkormányzat pályázatát. A program
100 százalékos támogatási intenzitású,
így az önkormányzatnak önrészt nem
kellett biztosítani. A program keretében
– a pályázati feltételeknek megfelelve
– elkészült egy 2016. évre vonatkozó
hulladékgyűjtési naptár és kisokos, mely
minden Gödöllői háztartásba ingyene-
sen eljuttatásra kerül. A naptár számos
hasznos információt tartalmaz a hul-
ladékkezeléssel és a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatosan. A naptár
tartalmazza a kommunális, szelektív és
zöldhulladék-gyűjtésre vonatkozó idő-
pontokat Gödöllő területén.

A pályázat keretében továbbá általá-
nos iskolás korosztály részére rajzver-
seny került meghirdetésre. A program
keretében a Zöld Híd Régió Kft Kere-
pes, Ökörtelekvölgyi Hulladékkezelő
Telepén nyílt napokat szervezünk, ahol
a résztvevők megismerhetik telep mun-
káját a szelektív hulladékkezelés módját.
A nyílt napokra ingyenes buszjáratot in-
dítunk a Művészetek Háza parkolójából.
A nyílt napok időpontjáról folyamatosan
tájékoztatást adunk a Gödöllői Szolgálat
újságban valamint Gödöllő város hon-
lapján. (k.g.)

A meglepetés erejével hatott, ami-
kor 2014. március 6-án, mindössze
egy hónappal a parlamenti választá-
sok előtt bejelentették, hogy állami
beruházásban nemzetközi úszó- és
vízilabda-események megrendezésé-
re is alkalmas, 50 méteres medencés
versenyuszoda épül Gödöllőn az Al-
sópark határában az egyetemi tanker-
tészet helyén, s 2015 végére már el is
készülhet a létesítmény. A bejelentés-
re mindössze néhány hónappal azután
került sor, hogy Gödöllő város képvi-
selő-testülete február elején döntött a
városi uszoda felépítéséről, aminek
nem csak a tervei voltak készen, ha-
nem – Tao-s pénzekből – a szükséges
források is rendelkezésre álltak. A be-
jelentést követően az önkormányzat
– amit előzetesen nem tájékoztattak a
tervekről – felfüggesztette saját pro-
jektjét és támogatásáról biztosította a
nagy volumenű állami beruházást.
Abejelentés óta csaknem két év telt

el, s csak azért nemmondhatjuk, hogy
egyetlen kapavágás sem történt a le-
endő uszoda területén, mert az egye-
temi tankertészet azóta többször is
vetett és aratott. Az uszoda elkészülé-
sének határideje többször is változott,

a múlt évben egy
sajtótájékoztatón
már 2016-ra ígér-
ték, Vécsey László
(FIDESZ-KDNP)
országgyűlési kép-
viselőnek a napok-
ban egy a sajtóban
megjelent nyilatkozatából pedig az
derül ki, hogy még – legalábbis lap-
zártánk idejéig – „a tervpályázati ki-
írás-tervezete” sem lett elfogadva a
kormány által.
Az internetes portálnak adott nyi-

latkozatában a képviselő már nem is

vállalta, hogy az átadás határidejét
megtippelje, mindössze úgy fogalma-
zott: „szorosan rajta vagyok a történé-
seken”.
Így tehát még mindig nem tudni,

mikor lubickolhatnak az uszodában a
Gödöllőn és a környéken élők. (JK)

ÖNÁLLÓLESZAPESTMEGYEIRÉGIÓ
Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válását az Európai Bizott-
ságnál – ezt a megyei közgyűlés pénteki ülése előtt jelentették be. A kettéválasztás
célja, hogy a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére kedvezőbb európai
uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020 után – ezt Vitályos Eszter, a
Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára jelentette be.
A Magyar Közlönyben a múlt év végén jelent meg a kormányhatározat arról,

hogy a kormány egyetért a közép-magyarországi régió kettéválasztásának szüksé-
gességével Budapest és Pestmegye közös közigazgatási határamentén.Aváltoztatás
előnyeit több mint 1,2 millió ember élvezheti majd.
Pest megye 2020 után átkerül a kevésbé fejlett régiókategóriába és többletfor-

ráshoz jut a 2021-ben kezdődő fejlesztési ciklusban - mondta az államtitkár, aki az
előnyök között említette, hogy az uniós forrásokhoz szükséges hazai társfinanszíro-
zás mértéke 50 százalékról 15-re csökken, a támogatható tevékenységek a kevésbé
fejlett régiókéval egyezőek, a jelenlegihez képest bővebbek lesznek, változik a támo-
gatásintenzitás, egyszerűbben lesznek érvényesíthetők a megye fejlesztési érdekei.
Amegnövekedett fejlesztési források és a kedvezőbb támogatási feltételek nagyobb
esélyt adnak Pest megye leghátrányosabb helyzetű térségeinek felzárkózására - fo-
galmazott.
Szabó István közgyűlési elnök köszönetét fejezte ki valamennyi közreműködő-

nek, aki részt vett a folyamatban, és külön kiemelte, hogy a főváros önkormányzata,
illetve a megye 187 települése egyöntetűen támogatta a változtatást.
Pest Megye önálló régióvá válását Gödöllő képviselő-testülete is egyhangúlag tá-

mogatta a december 12-i ülésén. (ny.f)
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A Gödöllői A-40 PostAGAlAmb se leGújAbb sikere

Maszlag Attila a 2015. év csapatbajnoka
összefoGás széPítette meG A kArácsonyt

Célba értek az adományok

PETŐFI ÖKOISKOLA

Örökös Ökoiskola címet nyert a
Gödöllői Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola. Az előző években az
intézmény már kétszer pályázott
sikeresen az Ökoiskola cimre,
igy nyilt lehetősége a legújabb
pályázattal az „örökösök” közé
kerülni, mely cimmel 210 iskola
büszkélkedhet az egész ország-
ban.

(ny.f.)

Városunk legpatinásabb civil szerve-
zetei közé tartozik az 1949-ben ala-
kult Gödöllői Postagalamb Egyesület,
amely napjainkban 14 tagot számlál.
Az alapítók közül sajnos már senki
sem él, de az 1950-ben belépett Palo-
tai Gábor a mai napig tevékenykedik
a közösségben, amihez mindig is jó
nevű, eredményekkel rendelkező és
társadalmilag elismert galambászok
tartoztak.
Gödöllő fénykora a postagalamb-

sportban négy évtizede kezdődött, tá-
jékoztatta lapunkat dr. Jilly Bertalan,
a Szent István Egyetem mestertanára,
aki tudományos munkásságát e terüle-
ten is kifejti. Tőle megtudhattuk, 1975-
től számos sporttárs nyert az országos
versenyt, bajnokságot vagy képviselte
galambjával hazánkat a postagalam-
bok részére kétévente megrendezett
olimpiai kiállításokon.
Az utóbbi évek eredménylistáiból is

kimagaslik a 2015-ös mérleg.Az éven-
te sorra kerülő 600 km feletti, nemzeti
hosszú távú versenyen 1500-3500 ga-
lambász 15-20 ezer galambját küldi el.
Ezt a csapatversenyt tavaly a 38 éves
Maszlag Attila, a gödöllői egyesület
elnöke nyerte szenzációs 17., 28. és
37. helyezésekkel.
Ebben a bajnoksági formában min-

den tenyésztő 10 galambot küldhet és
az első három megérkező galambja
által elért percenkénti métersebesség
szerint pontozva alakítják ki a rang-
sort. Nemcsak a három galambja jött

nagyon jól! A július 4-én reggel fél
6-kor a Gödöllőtől 600 kilométerre
található Döbelnbe (Németország) el-
küldött majd 15 ezer galambból a haza
érkező madarak 25 százaléka kerül az
eredménylistára, melynek 1 százaléká-
ba 7 galambja „repült be”.
Szenzációs eredményét egy egymást

segítő közösségben érte el. A sikerek-
hez kiváló genetikai adottságú galam-
bok, kiváló egészséget biztosító tartási
körülmények, jó minőségű takarmány
és a madarak jó felkészítése szükséges
12 hétvégi versenyzéshez. Az egyesü-
leti csapatversenyben Maszlag Attila

I. és II. csapata végzett az élen, 3. lett
Matuz Tibor I. csapata, míg 4. és 5.
Jilly Bertalan I. és II. csapata.
Az egyesület korábbi és jelenlegi

tagjai közül országos egyéni, csapat
vagy első champion címek birtokosai
Birkás László, Bárdos István, Jily-
ly Bertalan, a Berczeli-Klotz és a
Klotz-Maszlag, Matuz Tibor, Polonyi
József, Tóth Sándor, Nagypál László

és Szili Péter. Postagalamb olimpiá-
kon, melyek közül az 1976. és 2015.
évit Budapesten rendezték, Gödöllőt
heten képviselték.
A Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség vezetésében hárman vesznek
részt a gödöllői egyesületből. Bárdos
István a sportszövetség elnöke és egy-
ben a 64 ország postagalambászait tö-
mörítő Nemzetközi Postagalamb Szö-
vetség alelnöke is. A hazai szövetség
tevékenységét egy-egy bizottságban
segíti Jilly Bertalan és Maszlag Attila.
Az ezredfordulótól kezdve közel egy
évtizeden át Gödöllőn a Szent István

Egyetem sportcsarnoka adott otthont
az országos postagalamb kiállításnak.
Apostagalambászok társadalmi elis-

mertségét tükrözi, hogy 2013. augusz-
tus 20-án Áder János köztársasági el-
nök Bárdos Istvánnak több évtizedes,
a sportért és a galambász közösségért
végzett áldozatos tevékenységéért Ma-
gyarArany Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetést adományozott. (l.t.)

A Diverzitás Alapítvány 2016. január
15-én és 29-én két egynapos ingyenes
képzést tartott óvodai és bölcsődei peda-
gógusok részére a Civil-házban az autiz-
mus, az asszertív- és problémamegoldó
kommunikáció témájában. A képzés a
korábban megrendezett Autizmus na-
pon felmerült kérdések és nehézségek
mentén felszínre került témakörökre
reflektált, melynek célja az intézményi
dolgozók ismeretének bővítése az autiz-
mus és egyéb eltérő fejlődés tekinteté-
ben. A program célja volt még továbbá,
hogy a gyermekekkel napi kapcsolatban
lévő óvónők, gondozónők számára a
szélesebb körű ismeret által elősegítse
a korai felismerést annak érdekében,
hogy az érintett gyermekek mihamarabb
megfelelő fejlesztésben és ellátásban
részesülhessenek. A kommunikációról
szóló rész pedig abban nyújtott segítsé-
get, hogy mindezt a megfelelő módon,
a szülőkkel hosszú távon együttműködő
egymást támogató módon tehessék meg.

Az egész napos programban nemcsak
elméleti, hanem gyakorlati ismereteket
is szerezhettek a résztvevők. Hering
Mónika gyógypedagógus “Az autiz-
mus nem betegség” című átfogó, köny-
nyen érthető előadását az egész délutánt
betöltő tréning követte Ilyés-Dubecz
Dorottya és Tóbiás Kassai Krisztina tré-
nerek vezetésével. Ennek során az asz-
szertív kommunikáció témában olyan
konfliktuskezelési technikákat lehetett
elsajátítani, amelyek a szülőkkel való
könnyebb kommunikációt, a “nehéz”
helyzetek mindkét fél számára előnyös
megoldását segítik elő.
A város óvodáiból és bölcsödéiből

olyan nagy számban – összesen har-
minckilencen – jelentkeztek a képzés-
re, hogy a közeljövőben egy harmadik
képzési napot is megrendeznek a szer-
vezők. “Ez a nagy szám jól mutatja,
amit mindig próbálunk jelezni – mond-
ta el lapunknak az alapítvány elnöke, a
program fő szervezője, Neuberger-Vass

Rita –, hogy a korábbi évekhez képest
egyre nagyobb mértékben nő azoknak
a gyermekeknek a száma, akik valami-
lyen mértékben érintettek az autizmus-
ban, vagy egyéb eltérő fejlődésmene-
tűek. A korai fejlesztés szempontjából
nagyon fontos az, hogy a lehető legha-
marabb felismerjék az “első vonalban”
a kisgyermekkel találkozó intézmények
dolgozói, ha eltérést tapasztalnak, és ezt
jelezzék is. Továbbá nagyon fontos még,
hogy segítséget kapjanak a már odajáró
autista gyermekek viselkedésének, mű-
ködésének megértésében is. Azt gondo-
lom, hogy a szülők és a pedagógusok
elfogadó, egymást támogató hozzáállá-
sa, az információ megfelelő áramlása,
a szereplők közti összefogás és egymás
ismerete nagy mértékben megkönnyít-
heti a pedagógusok munkáját, enyhíti a
szülők amúgy is küzdelmes helyzetét,
erősíti az elfogadást, példája szemléletet
formál.”

(DA)

Eredményes volt a Társadalmi Fel-
zárkóztatási Program keretében meg-
szervezett karácsonyi adománygyűj-
tés, amit a korábbi évek tapasztalatai
alapján bonyolítottak le. A gyűjtésben
minden eddiginél többen vettek részt,
az önkormányzat munkatársai, a Civil
Kerekasztal, a Megújult Nemzedékért

Alapítvány, a Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete képviselői, a Forrás Szoci-
ális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai és a városrészi egyesületek
képviselői, a városi óvodák és a térsas-
házak közös képviselői is összefogtak.
Mint azt Pecze Dániel alpolgármes-

ter lapunknak elmondta, az adományok
gyűjtése több helyszínen zajlott, és a
rendelkezésre álló adatbázis segítségé-
vel gondoskodtak arról, hogy a rászo-
rulók minél szélesebb körének jusson
az élelmiszercsomagokból, valamint a
lakosság által eljuttatott ruha és egyéb
ajándékokból, így például a cipősdoboz
akció keretében beérkezett játékokból.
Ez utóbbiakból sokat a Montágh Imre
Speciális Általános Iskolába juttattak
el, ahol a tanárok segítettek a szétosz-
tásban.
Nagy segítséget jelentett, hogy a tár-

sasházi közös képviselők csatlakoztak
az összefogáshoz, ők ugyanis sok olyan
személyre, családra hívták fel az illeté-
kesek figyelmét, akik eddig nem kerül-
tek a szociális szféra munkatársainak

látókörébe, a Munkácsy Lakásfenntartó
Szövetkezet tagjai pedig a csomagok
célba juttatásában segítettek.
Az adományok egy jelentős része a

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjó-
léti Szolgálathoz került. Rajtuk keresz-
tül több száz család kaphatott tartósé-
lelmiszerekből összeállított csomagot

Gödöllő Város Önkormányzata, a Mi-
nor és Hatházy Bt., Eurofamily, és Jó-
zsa Béla vállalkozónak köszönhetően.
A Réti Karamell Cukrászda az intéz-
ményben lezajlott ünnepséget szépítette
meg.
Mindezek mellett a Szent István

Egyetem PR, Sajtó és Rendezvényszer-
vezési Főosztálya közel 100 ajándék-
csomagot adott át a Forrásnak, de ér-
keztek ajándékcsomagok a Pest Megyei
Kormányhivataltól is, a Regina Alapít-
vány pedig élelmiszer vásárlási utalvá-
nyokkal támogatta a rászorulókat.
A résztvevők úgy vélik, a Társa-

dalmi Felzárkóztatási Program ezúttal
is eredményes volt, hiszen az egyszeri
megajándékozás mellett több olyan sze-
mélyt/családot sikerül bevonni a szoci-
ális ellátó rendszerbe, akikről eddig
nem volt tudomásuk.
A Társadalmi Felzárkóztatási Prog-

ram résztvevői a jövőben is arra törek-
szenek, hogy ne csak évente egy alka-
lommal, hanem folyamatosan segíteni
tudják a rászorulókat. (kj.)

tréninG Az Autizmusról és A kommunikációs hídéPítésről

Nagy sikerű jótékonysági koncertet
adott a Cavaletta Nőikar, a Gödöllői
Református Líceum Líd Leánykara és
Kamarazenekara 2015. december 19-
én a Szentháromság templomban. A
koncerttel kárpátaljai diákokat támo-
gatják.
A hangversenyen egyrészt részletek

hangzottak el a női kar karácsonyra
megjelent cd-jéről, valamint Györe
Zoltán Karácsonyi legenda című kó-
rusműve ősbemutatójának lehetett ta-
núja a közönség.
Danku István, a Cavaletta Nőikar

karnagya, a református líceum tanára
örömmel számolt be lapunknak, hogy
a jótékonysági hangverseny bevétele
600 ezer forint lett, amit a Péterfal-
vai Református Líceum (Kárpprpátalja)

diákjainak szállására, étkeztetésére és
útiköltségére fordítanak egy a gödöllői
diákokkal közös, az I. világháborús ka-
tonasírokat felkereső látogatás során.
A diákok és tanáraik ennek segítsé-

gével eljuthatnak 2016. július 20-24-e
között a Nagy Háború centenáriumá-
nak évében a doberdói harcokban el-
esett magyar katonák sírjaihoz, elhe-
lyezhetik azokon kegyeleti virágaikat,
szalagjaikat és az otthonról hozott ha-
zai földet.
Danku István a Cavaletta Művésze-

ti Egyesület vezetősége, a Cavaletta
Nőikar és a líceumi kórustagok és
hangszereseink nevében ezúton is kö-
szönetét fejezi ki koncertlátogatóink
nagylelkűségéért!

(nz)

jótékony cAvAlettA
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Meg se kell főzni!
Mindig félve veszem kézbe a különböző
alternatív táplálkozásokat, ételeket nép-
szerűsítő könyveket, mert legtöbbször
nem csupán a méregdrága, beszerezhe-
tetlen hozzávalók veszik el a kedvemet az
új ízek kipróbálásától, hanem az is, ahogy
a fejemre olvassa a szerző táplálkozási
bűneimet, és leszögezi, hogy kizárólag
az általa ajánlott étkezés az egészség és a
hosszú élet titka. Ebben az esetben azon-
ban erről szó sincs. Sőt! Judita Wignall
nem esik bele ebbe a csapdába, és már
a könyv elején felhívja a figyelmet arra:
„Mindenkinek mások a szükségletei,
amelyek változnak is az idővel, a korral,
a stresszel, az aktivitási szinttel és az év-
szakokkal. Lehet, hogy ami nálam bevált,
nálad nem működik.” A szerző ugyanis
saját tapasztalatai alapján vetette papírra
mindazt, amit a nyersen fogyasztott ételek
hatásairól tudni kell, no és nem utolsó sor-
ban a sok-sok receptet, amit egészségünk
érdekében kipróbálhatunk.
Nyers ételt tenni az asztalra, tulajdon-

képpen csak első hallásra tűnik furcsának,
hiszen a saláták, gyümölcslevek, a nyári
gyümölcslevesek is sokszor sütés, főzés
vagy párolás nélkül készülnek. Ez eset-

ben azonban sok
többről van szó.
szerző olyan recept
ket válogatott össze
amelyek segítségé
vel akár teljes táp-
lálkozását új ala-
pokra helyezheti a
vállalkozó kedvű
olvasó. A célt
azonban inkább
úgy lehetne meg-
fogalmazni: olyan nyers ételek receptjeit
osztja meg velünk, amiket igényünk és
kedvünk szerint beiktathatunk étkezése-
ink sorába.
Az így fogyasztott (lehetőleg bio) élel-

miszereknek jóval magasabb a vitamin és
az ásványi anyag tartalma,mint amik a fa-
zékból vagy a sütőből kerülnek a tányérra.
Akik nem mozognak otthonosan a

különféle reform ételek világában, azok
feltehetően sok új hozzávalóval, elkészí-
tési móddal találkoznak majd, de a ruti-
nosabbak már tudják, az első hallásra túl
különlegesnek tűnő hozzávalók itthon is
számtalan üzletben beszerezhető, a még
rutinosabbak pedig azzal is tisztában van-

ak, mi az, amit nyu-
odtan kihagyhatnak
y-egy ételből, vagy
vel helyettesíthetik.
pedig valaki nem
eri valamelyik ösz-
evőt, az a szójegyzék
ségévelmegtudhatja,
takar az ismeretlen
y vagy fűszer.
ceptek összeállításá-

nál elsődleges cél volt, hogy
elkészítésükhöz ne legyen szükség túl bo-
nyolult és hosszadalmas műveletekre.
Így az is gyors és különleges nyers ételt

tehet az asztalra, aki csupán gazdagítani
szeretné ételeinek sorát, és az is, aki vala-
milyen egészségügyi probléma miatt egy
újfajta táplálkozást szeretne kipróbálni.
A könyv azonban jóval több, mint egy

szakácskönyv, ugyanis a receptek mellett
számtalan tanácsot, mindenki számára
megvalósítható apró trükköt kap az olva-
só, hogyan éljen egészségesebben, mire
figyeljen oda a mindennapokban.

(Judita Wignall:

Nyersen és egyszerűen)

gödöllői szimfonikus zenekAr

Folytatódnak a bérletes koncertek
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Februárban két koncerttel várja az ér-
deklődőket a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar. A Remekművek Gödöllőn és
a Zenei utazás bér-
letek előadásai ez-
úttal is különleges
élményt ígérnek.
Február 13-án

este a Művészetek
Házában a Fran-
cia-orosz est kere-
tében elsőként egy
kórusmű csendül
fel, Fauré Requi-
emjét a szimfonikus
zenekar mellett a
Gödöllői Premont-
rei Szent Norbert
Gimnázium Kórusa és a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar szólaltatja meg. A mű
1887-1890 között született, s 1924-
ben ezzel kísérték utolsó útjára a fran-
cia zeneszerzőt. Szólót énekel Cserek-
lyei Andrea (szoprán) és Gaál Csaba
(bariton).

Az est második részében: Borogyin
II. szimfóniáját hallhatja a közönség.
A szerző három szimfóniája közül ez

a leginkább ismert. Az
1869 és 1876 között
írt mű hangszerelését
kétszer is átdolgozták.
Először a bemutató
után maga a szerző,
majd Borogyin halála
után Rimszkij-Korsza-
kov, mielőtt a szimfó-
niát kiadásra bocsátot-
ta volna
A művet egyébként

Muszorgszkij
hősi szimfó-
niának ne-

vezte, feltehetően az első tétel
alapján, amelynek a vonóskar
pregnáns unisonóján felhang-
zó főtémája valóban heroi-
kus jellegű. Borogyin állító-
lag úgy nyilatkozott, hogy a
szimfónia első tételében orosz

daliák összejövetelét kívánta lefesteni,
míg a harmadik, lassú tételben az ősi
orosz énekmondók, a bajanok figuráját
ábrázolta. A finálé, a zeneszerző kom-
mentárja szerint nagyszabású tabló
harcosok lakomájáról és mulatságáról.
Ez a keret kitűnő alkalmat nyújtott az
orosz népzene hatásos interpretációjá-
ra.
Február 19-án az Ifjúsági hangver-

senybérlet előadássorozata folytató-
dik, ezúttal Grieg: Peer Gynt-szvitje,
majd Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen
című művei hangzanak el.

(af)

Ezüst oklevelet kapott a Club Színház Kannibálok csoportja az Impro-feszti-
vál országos döntőjében. AMagyar Szín-Játékos Szövetség által minden évben
megrendezett megmérettetésnek – immáron sokadszor – Gödöllő adott otthont.
A január 23-án megtartott rendezvényen tizenkét csapat mutatta be tudását,

Békéscsabáról, Bonyhádról, Debrecenből, Pécsről és Vasvárról, a határon túli
magyar színjátszókat pedig Komárno csapata képviselte. A zsűriben Regös
János (MSZJSZ-elnök), Bordás Tamás (színész-rendező) és Urszínyi Ádám
(színész) bírálta el a bemutatott produkciókat. (kj)

Az Erzsébet Királyné Szálloda idén is teret ad a gödöllői képzőművészeknek. Ennek jegyében már január elején meg-
nyílt az első kiállítás a szálloda báltermében, ahol március végéig Gál Lehel festőművész alkotásait tekinthetik meg az
érdeklődők.

gál lehel képei díszítik A szállodát

ezüstös kAnniBálok
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt.
Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap segítségével
eleveníti fel az eseményeket.

Mint az a lapból kiderül, az ünnepélyes tanácsülést követően az új városban
folytatódtak a munkás, téli hétköznapok. Az év első heteiben igencsak kemény téllel kellett megküzdeniük
az itt élőknek. A február 4-ei lapban a Fenyvesi főút 16. szám alatt lakó Mayer Béla számolt be arról,
hogy a „Fenyvesi-Szira közben elakadt a gödöllői mentőautó, ami épp egy kismamát szállított kórházba, majd
a Fenyvesi úti élelmiszer üzletbe tejet szállító teherautó is, ami az utolsó 200 métert 2 óra alatt tette
meg. A kocsikat a lakók szabadították ki a hótorlaszok közül. A havazás miatt napokig leállt az élelmiszer
szállítás, még a kenyér is csak akadozva jutott el a városrészbe.

Máriabesnyőn ez idő tájt nem ez volt az egyetlen probléma. So-
kat bosszankodtak a helyiek a vasúti jegypénztár nem megfelelőnek
tartott nyitva tartása miatt, és az ide kihelyezett, nyilvános
telefon megrongálása miatt. Az akkor nagy kincsnek számító, a vá-
rosiasodás jeleként felállított nyilvános telefonnal a Szabadság
téri HÉV-megállóban is gondok akadtak, ide ugyanis csak fülke ke-
rült, telefon nem. Csiba József ezzel kapcsolatban azt írta: „Nem
tudni, miért nem helyezik végre üzembe. Két okot gyanítok: vagy
megfeledkeztek róla, vagy a barbár kezektől féltik. Ha így van,
inkább vigyék a fülkét, s ne bosszantsák vele tovább az embereket.”

A gödöllői vasú-
tállomás környékén
is akadtak prob-
lémák, mégpedig az
autóbuszoknak kö-
szönhetően. A jár-
műveket ugyanis egy
ideig itt, szabad
téren, a korábban
lekövezett téren
javították. A mun-
kakörülmények, és
feltehetően a ja-
vítással járó zaj
miatt sokan panasz-
kodtak, s Csiba Jó-
zsef februárban már
arról számolt be,
hogy a „műhely” el-
költözött, ám a te-
rületet teljesen
tönkretették.

Köszönjük a Gödöl-
lői Városi Könyvtár
és Információs Köz-
pont segítségét!

50 éve történt

ően az új városban

(folytatás az 1. oldalról)

Decemberben lezajlott a bontás, és
elkezdődött az átépítés. Mindemel-
lett megtörtént a területen a világítás
cseréje, és az ablakok fóliázása is,
annak a hétmillió forintos pályázat-
nak köszönhetően , amit az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támoga-
tott. A program keretében a műtárgy-
védelmi előírásoknak megfelelő
LED-es világítást építettek ki, ami
nem roncsolja az értékes alkotásokat.
Az elmúlt hónapokban a kúriaépü-

let teljes részében – ahol az állandó
kiállítások találhatók – és a hozzá
kapcsolódó új épületrészben, az in-
tézmény képraktára területén, min-
den ablakot sikerült ellátni fényvédő
fóliával. Ehhez az ablakok felújításá-
ra is szükség volt, mivel időközben

kiderült, hogy a régi üvegekre nem
lehet felhelyezni a fóliát, a külső ab-
lakokat cserélni kellett. Ezt a múze-
um önerőből oldotta meg.
Szintén befejeződött a világítás

cseréje. A német fejlesztésű, LED-es
alapú, hidegfényű ERCO sínes lám-
parendszer alapjait sikerült lefektetni
négy kiállítóteremben és a hozzájuk
kapcsolódó kiállítási folyosókban,
valamint részben megtörtént az eh-
hez való lámpák beszerzése is.
A világítás kiépítése az önrész ter-

hére történt meg, vezérlése távkap-
csolós rendszerű így sokkal energia-
takarékosabb, mint a korábbi.
Jelenleg zajlik a tárolók átalakítá-

sa is, ezek szintén LED-es világítást
kapnak. Hamarosan megkezdődik a
kiállítási tér új gipszkarton falainak

építése, ennek, és a megújult tárolók-
nak köszönhetően az új belső tér a
korábbinál egységesebb képet nyújt
majd az átalakítást követően.
A nagy szabású munkák ellenére

a múzeum folyamatosan nyitva tart,
a Zsivajgó természet és a Cserkészet
története a kezdetektől 1910-ig című
kiállítások félárú jeggyel tekinthe-
tők meg, és zajlanak a múzeumpe-
dagógiai foglalkozások is.
Az időszaki kiállítási térben – amit

a munkák nem érintenek – tavasszal
új tárlat nyílik, ami Gödöllő várossá
válásának 50. évfordulójához kap-
csolódik. A „Hommage á Gödöllő”
című időszaki kiállítás a gödöllői
művészek szemén keresztül mutatja
majd be a várost.

(k.j.)

korszerűbb környezetben a műtárgyak

Megújulás a múzeumban

SZERELEMRŐL – NEM CSAK SZERELMESEKNEK
Február 14. a szerelmesek, a szerelem ünnepe. A mindent elsöprő érzelmet
számtalan költő, zeneszerező megénekelte már, s rengeteg sláger született e
témában itthon és külföldön, amit épp úgy énekeltek a színpad csillagai, mint a
suszterinasok. Ezekből a dalokból válogattak egy jó nagy csokorra valót az „A
szerelemről – dalban, táncban, zenében” című est előadói: Benedek Krisztina,
Buka Enikő, Varga Lilla, Csányi István, Lencsés Balázs, L. Péterfi Csaba és Vajda
Gyöngyvér.

Az est folyamán minden a szerelemről szól: a dalok, a táncok segítségével
elevenednek meg a régmúlt, és a jelen vallomásai.

Az összeállításban minden előadó a saját stílusának, egyéniségének megfe-
lelő dalokból válogatta ki a kedvenceit. Így a jól ismert hazai és világslágerek
mellett kevésbé ismert szerelmes dalokat is hallhat majd a közönség. Az ösz-
szeállítást pedig olyan táncok színesítik – mint például a tangó – , amik szintén
összekapcsolódnak az érzelemmel.

Az előadás élőzenei kíséretéről Dezső Piroska és Klacsmann Nóra (hegedű),
Gémesi Gabriella (brácsa), T. Pataki Anikó (cselló),Bubernyák Zoltán (billentyű),
Grünvald László (bass) és Kovács Zsolt (dob) gondoskodnak, közreműködnek a
Gödöllő Táncszínház tagjai, korográfusok: Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér.

Az est zenei rendezője Fodor László. (ny.f.)

Lekerült a védőtakaró a Testőrlaktanyáról, és hamarosan megkezdődnek azok
a szerkezeterősítő munkálatok, amelyek feltételei a tervezett felújításnak.
Mint megtudtuk, az első ütememben az alapozás megerősítésére, a leom-

lott boltozat falazására, majd az épület pántolására kerül sor. Ezt követően
elbontható lesz az évek óta meglévő külső dúcolás. A második ütem a tető
teljes helyreállítása lesz, amire az NKA pályázatán 8 millió forintot nyert az
önkormányzat. Ez utóbbi azért is rendkívül fontos, mert az új tetővel megál-
lítható lesz a további állagromlás.
A felújításnak ez a két fontos fázisa még az idén elkészül, ami azért is

fontos, mert az újrainduló Norvég Alap pályázaton az önkormányzaton elbí-
rálásra vár az önkormányzat által 2014-ben beadott anyag.

(bd)

MÁRVÁNY
Zenélő angyalok címmel nyílt kiállítás
csütörtökön a városi könyvtárban Már-
ványMiklós festményeiből.

Varga Zoltán Zsolt szobrászművész
mondta művészetéről a következő-
ket: Az eltérő tartalmak eltérő formai
megközelítéseket provokálnak ki be-
lőle. Hogy mégis van egy sajátos „Már-
vány-festészet,” az az ő személyiségé-
nek egységén alapul. Miklósnak mély
Isten hite van, ugyanakkor nagyon erős
benne a kritikai érzék, hamar észreveszi
a dolgok fonákját, egyfajta groteszk lá-
tásmód jellemzi. Ez a személetmódmin-
den vásznát átvérzi, ahogy márvvrványkö-
vet az erek. (l.t.)

ÉS AZ ANGYALOK

BIZTONSÁGOSABB LESZ
A TESTŐRLAKTANYA



Február 6-án, szombaton
9-11 óráig:

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 06-20/3855-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,

vasárnap: 16-19-ig,

Gödöllő, Faiskola u. 2.

Dr. Székely Dániel

Tel.: 30/588-8590.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
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Foxi: Gödöllőn talált fiatal drótos ka-
nocska. Sajnos a póráztol pánikol. Egyéb-
ként bújós, szófogadó.

Tigáz: A Tigáznál befogott,
fiatal, keverék kan. Pórázt nem is-
meri. Reméljük valakinek hiányzik!

Dorka: 9 éves németjuhász keverék
hölgy. Sajnos a lába műtétre szorult, amin
már túl van. Sajnos nem lesz neki 100%-os,
de reméljük, így is valaki beleszeret. Ked-
ves, bújós, jól szocializált.

Cigi: Lesoványodva, bőrbetegen
került a telepre. Mára megerősödött,
szépen javul, most kapja az utolsó ke-
zeléseket, már nem fertőz. Szófogadó,
tündéri kanocska. Reméljük, valaki be-
leszeret!

GAZDIT KERESŐŐ KUTYÁÁK A kutyusokról érdeklődni
lehet a +36-20/554-8450-es
telefonszámon vagy a
krajczardori@gmail.com
e-mail címen.

Nem kell megvárNi a tavaszt (2.)

Februárban is elkezdhetjük
külöNleges kölyökkel gyarapodott a budapesti állatkert

Egy kétujjú lajhár született

az év élőléNyei (2.):
2016 Fája a mezei szil

Sok növénymagját már februárban elvet-
hetjük. Ezekből meleg helyen kell palán-
tákat nevelnünk, amelyeket tavasszal kell
kiültetnünk, amikor már a kinti hőmér-
séklet nem árthat a fiatal növényeknek.
Magvetés:
Vethetünk vetőtálba, szaporítóládába,

nagyobb cserépbe, de akár margarinos
dobozba, vagy tejfölös pohárba, tőzeg
és a homok fele-fele arányú keveréké-
be. Fontos, hogy a közeg, amelyben a
növényke majd fejlődik, lehetőleg steril,
fertőzésmentes legyen. Figyeljünk a csí-
ráztatáskor arra, hogy vannak fényben és
sötétben csírázómagok. Fényben csírázik
pl. a harangvirág, sárgarépa és a saláta;
ezeket közvetlenül a földre vessük és nem
kell a magokat földréteggel letakarni. A
sötétben csírázó magokat (pl. petúnia, ár-
vácska) takarnunk kell kb. fél cm vastag
szitált földréteggel. A veteményt alapo-
san meg kell permetezni vízzel és vilá-
gos, meleg helyen tartani. A
csírázó mag igényli a vizet,
ezért talaját mindig tartsuk
nedvesen. Mivel a csírázó
növény a sziklevélből táp-
lálkozik, kezdetben nincs
szüksége egyéb tápanyagra.
Rendszeresen kell szellőz-
tetni, ezzel elkerülhető a
gombás fertőzés, azonban
az erős felmelegedéseket és
lehűléseket el kell kerülni.
Az elején 1-2 óra elegendő, majd a fej-
lődéssel együtt növeljük a szellőzés idő-
tartamát. A kelés után, szikleveles korban
a magoncok általában néhány fokkal ala-
csonyabb hőmérsékletet igényelnek, mint
a későbbiekben. Érdemes ezt betarta-
nunk, mert így erősebbek és zömökebbek
lesznek a növénykék. Az alacsonyabb
hőmérséklet csak a szikleveles időszak-
ra vonatkozik, ha azon túl is így marad a
hőmérséklet, a növények fejlődése lelas-
sul, és könnyebben megtámadják őket a
betegségek. Kelés után lehetőleg délelőtt
öntözzük a veteményt, mert így éjszakára
a kórokozóknak nem marad párás, nyír-
kos közeg.
Vetés melegágyba:
Melegágyba és hidegágyba, vagyis

zárt térbe vetve lehet előnevelni a leg-
több korai zöldség- és dísznövényt. Az

itt nevelt palánták a kedvezőbb időjárás
beköszöntével, előzetes edzés után kiül-
tethetők a szabadba. Fűthető melegágyba
vethető februártól a káposztafélék magja,
a karalábé, zeller, paradicsom, paprika,
tojásgyümölcs és a korai tökfélék magja.
Hidegágyba a paradicsom, korai kaba-
kosok, paprika, zeller és a melegigényes
egynyáriak magja. Az előrelátó gondos
gazda a korai magvetéshez már ősszel
elkészíti a melegágyat. Így mostanra a ta-
laj jól leülepedik a fagyok hatására pedig
laza, morzsás szerkezetű lesz. Nem kell
azonban egy automatikus szellőztetésű,
elektromos fűtésű luxus kivitelezésű me-
legágyra gondolnunk. Erre a célra kivá-
lóan megfelelő egy fából készült, fóliával
fedett láda is. Még most is elkészíthetjük
a melegágyat bár ilyenkor a nedves fa-
gyos talaj miatt ez nehezebben megy. Az
aljára trágyaalap kerüljön. Magassága
60-80 cm, a földkeverék vastagsága 18-

20 cm legyen. Vetés előtt szellőztessük át
a földréteget, így a trágya érése nyomán
keletkezett mérges gázok eltávoznak. A
földréteget simítóval kissé lapítsuk le, ez-
után kezdődhet a vetés. Általában az aján-
lott sortávolság 4-5 cm, a vetés mélysége
0,5-1 cm.A vetést kevés (kb. 0,5 cm vas-
tag) homokkal kevert melegágy földdel
takarjuk be, finoman lapogassuk le, majd
alaposan öntözzük be.
Fontosabb ápolási munkák melegágyi

vetésnél: szellőztetés, árnyékolás, öntö-
zés, ritkítás, porhanyítás, gyomlálás, tá-
poldatos öntözés.
A következő zöldségek magjait érde-

mes még melegágyba vetni: mák, sár-
garépa, petrezselyem, pasztinák, saláta,
retek, borsó, hagyma.

(folytatjuk)

Forrás: www.gazdalap.hu

Az Országos Erdészeti Egyesület éves
szavazásán az egyik legsokoldalúbban
felhasználható fafajunk, a hajdanán
szent faként is tisztelt mezei szil győze-
delmeskedett, és lett a 2016-os év fafaja.
Az Év Fája kezdeményezés célja a figye-
lemfelkeltés és a megóvás, olyan fafajok
előtérbe helyezése, melyeknek komoly
erdészeti jelentőségük van, ám a figye-
lem mégis elterelődött róluk. Az év fája
mozgalomról és a mezei szilről a www.
azevfaja.hu oldalon olvashatnak részle-
tesen az érdeklődők.
A magyar táj sajnálatosan eltűnő fél-

ben lévő fafajából egy egész állomány
található a Gödöllői Erdészeti Arboré-
tumban, amelyet annak idején épp fák
és cserjék génbankjaként, megőrzési és
kutatási céllal hoztak létre.
Az erdészeti arborétum telepítését

a Gödöllői Erdőigazgatóság 1902-ben
kezdte meg Darányi Ignác, akkori föld-
művelésügyi miniszter rendeletére. Az
arborétum létesítésének akkori célja a
Magyarországon állományokat nem al-
kotó fafajok, főképp fenyők honosítása
volt. 1960-ban, az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet kutatóinak irányításával
egy új, nagyszabású telepítési program
indult, mely eredményeként alakult ki a
jelenlegi állománykép, az erdészeti ku-
tatási céllal kialakított 154 erdőtípussal.
A mintegy 350 hektáron elterülő Gö-

döllői Erdészeti Arborétum – parkjelle-
gén, rekreációs funkcióján és a benne
található tanösvényeken túl – a termé-
szetben megtalálható fafajok és a ne-
mesített erdészeti fajták génbankjaként,

megőrzési és fenntartási céllal működik;
erdészeti növénygyűjteményként, ahol a
fafajok a velük kialakult társulásokban,
erdőszerűen láthatóak. Az arborétumban
ma 147 fenyő és nyitvatermő, illetve 875

lombos fa és cserjefaj, -fajta, -változat il-
letve földrajzi változat található, köztük
a 2016-os Év Fája címet kiérdemlő me-
zei szil állománya is.
Az akár 30 méteres magasságot is elé-

rő mezei szilt az egyik legrégebben ülte-
tett fafajok között tartják számon, nap-
jainkra azonban szinte eltűnni látszik az
annak idején szent faként tisztelt fafaj.
Magas hőigénye miatt a mezei szil a sík-
és dombvidékeket kedveli, egyik jellem-
ző élőhelye az úgynevezett keményfás
ligeterdő, melyben kocsányos tölggyel
(a 2015-ös év fájával), a magyar kőris-
sel és a vénic-szillel alkot állományokat.
Sokoldalúan felhasználható, rendkívül
szívós fafajról van szó, fája kemény,

rugalmas és nehezen hasadó. Szárazság
és nedvesség váltakozását rendkívül
jól bírja, ezért többek között víz alatti
építkezésre és – a tölgyfával vetekedve
– hajóácsolásra is kitűnően alkalmas, de
kocsigyártók, kádárok, asztalosok, tímá-
rok és csőkészítők is szívesen dolgoztak
vele, belőle.
Nagy népszerűségének a szilfavész

vetett gátat, amelyet először 1918-ban
dokumentáltak, legutóbb pedig az 1960-
as években kezdődött újabb járványhul-
lám, amely sajnos napjainkban is tart. A
Pilisi Parkerdő Zrt. ezért kiemelt fon-
tosságúnak tartja a gödöllői arborétum
növényállományának fenntartásához
szükséges erdészeti kezelési feladatok
elvégzését: a Valkói Erdészet 2012 ok-
tóberétől kezdődően végzi az ezzel kap-
csolatos munkálatokat, a mezei szil és a
hozzá hasonló, veszélyben lévő fafajok
ápolását és megőrzését az utókor számá-
ra. Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Nyitva: H–Szo 800–1700

tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

Újabb kölyök született a kétujjú lajhá-
roknál, adta hírül a Fővárosi Állat és Nö-
vénykert. A kicsi nem sokkal karácsony
előtt, december 21-én jött a világra, de
még most is kell némi szerencse ahhoz,
hogy a közönség megláthassa. A lajhá-
roknál ugyanis az a szokás, hogy az utó-
dok anyjuk hasán csimpaszkodnak, s ha
az anyaállat éppen összegömbölyödve
pihen, a kicsiből alig látni valamit.
Banya, az anyaállat már igencsak ruti-

nosnak mondható a gyermeknevelésben,
hiszen az elmúlt huszonegy évben, ami-
óta az állatkertben lakik, számos kölyköt
nevelt fel sikeresen, mi több, mostanra
már unokái, sőt, dédunokái is vannak.
Ebből is sejthető, hogy a 23. életévét má-
jusban betöltő állat már egyáltalán nem
mondható fiatalnak, annál is inkább,
mert a vadonban a kétujjú lajhárok rit-

kán élnek tovább 15-20 évnél. Állatker-
ti körülmények között persze az ennél
hosszabb élettartam sem ritka, s amint
Banya példája mutatja, a nőstények még
ebben a korban is szaporodóképesek.
Banya leszármazottai már több más ál-
latkertben is megtalálhatók.
A lajhároknál egyszerre csak egy kö-

lyök szokott születni, a vemhességi idő
pedig az ilyen méretű állatokhoz képest
meglehetősen hosszú. Általában 44 és
50 hét közötti, vagyis majdnem egy tel-
jes év. Az ellések között eltelt idő is elég
hosszú, átlagosan 26 hónapra tehető.
Ennek valószínűleg az az oka, hogy az
ellés, és az akár 6-9 hónapig is elhúzó-
dó utódnevelés annyira igénybe veszi az
anyaállat szervezetét, hogy csak ezt kö-
vetően képes újra fogamzásra.

(zoobudapest.hu)
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NŐI RÖPLABDA NB I.,
19. forduló

2016. 02. 06. szombat 18 óra
TEVA GRC –
Jászberényi RK

(SZIE Sportcsarnok vagy
Török Ignác Gimnázium tor-

naterme)
Infó: grcvolley.hu

Kettős vereséggel zárta az elmúlt
hetet a TEVA-Gödöllői RC csa-
pata a hazai pontvadászatban,
így távolodik a negyedik hely a
csapattól. Széles Petráék előbb
a Nyíregyháza vendégeként kap-
tak ki 3-2-re, majd hazai pályán,
a papírformának megfelelően a
bajnoki címvédőBékéscsaba3-0-
ás sikerrel távozott Gödöllőről.
A Fatum-Nyíregyháza elleni párharc-
ban fej-fej mellett haladtak a csapatok
a szettekben, így az igazán fordulatos
játékokat követően ötödik játékra kény-
szerítették egymást a csapatok. Itt végül
a fegyelmezettebben és taktikusabban
játszó szabolcsiak jobbnak bizonyultak
és megnyerték a találkozót.
A hét végén hazai környezetben, de nem
a megszokott helyen, a SZIE csarnok-
ban, hanem a Török Ignác Gimnázi-
um tornatermében fogadták a bajnoki
címvédő Békéscsabát a gödöllőiek. az
ok prózai: az évtizedek óta problémás
és megoldatlan küzdőtér beázása bal-
esetveszélyessé tette volna a találkozót,
így a TEVA-GRC ve-
zetősége úgy döntött,
átviszi a gimnáziumba
a találkozót (fotó: hun-
volley.hu). Az új hely-
szín sajnos nem hozott
szerencsét, a vendégek
magabiztosan abszol-
válták a meccset és

nyertek fölényesen 3-0-ra.
A kettős vereséggel távolodni látszik a
negyedik hely az alapszakaszban, miu-
tán a nagy rivális Jászberény már öt pont
távolságba került a gödöllői hölgyektől.
A hátrányon már most hétvégén lehet
faragni, ugyanis a jelenleg 32 pontos
TEVA-GRC a 37 ponttal a mieink előtt
álló Szolnok megyeieket fogadja február
6-án.
Mielőtt viszont újra a hazai pontvadá-
szatban lépne pályára Horváth András
együttese, a MEVZA-ligában is fellépé-
se van, ugyanis a hét közepén a szlovéni-
ai Mariborba utazik a TEVA-GRC és ját-
szik előbb a Nyíregyháza ellen szerdán,
majd egy nappal később a házigazda
Branik Maribor ellen a Közép-európai
sorozatban.
NB I. alapszakasz, 17. forduló
Fatum Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői
RC 3:2 (22, –23, –19, 20, 11)
NB I. alapszakasz, 18. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Linamar Békés-
csabai RSE 0:3 (–15, –9, –17)
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Röplabda – Kettős gödöllői veReség

Távolodó negyedik hely

Az idén télen is nagy sikerrel
zárult a gödöllői Sátor Kupa-so-
rozat. Az utánpótlás labdarúgó
kupákat decemberben 12, míg
januárban 11 korcsoportban
rendezték meg a szervezők és
összesen 358 csapat vett részt
a Táncsics Mihály úti Sportcent-
rum sátorral fedett műfüves pá-
lyáján a különböző korcsopor-
tokban!

A rekord létszámmal lebonyolított
Sátor Kupán a 2010-től a 2000-es
korcsoportokig rendeztek kispályás
labdarúgó tornákat, valamint decem-
berben a leány U15-ben is megméret-
tették magukat a csapatok a jobbnál
jobb helyezésekért. Az elmúlt év utol-
só hónapjában, három hétvégén lebo-
nyolított korosztályos tornákon 167

csapat nevezett, míg a szintén három
hétvégén át zajló januári sorozaton
összesen 191 csapatot láttak vendégül
Gödöllőn a torna szervezői, ami orszá-
gosan a legnagyobb létszámot jelenti
az ilyen jellegű focikupákat tekintve.
Az utánpótlás kupák fő szervezője,
Tóth László nyilatkozott: – Nem szá-
mítottunk ekkora érdeklődésre, bár
szervező kollégámmal, Tokai Nor-
berttel tudtuk, hogy évről-évre nő a
nevezők létszáma, de ez
a várakozásainkat is fe-
lülmúlta, megközelítőleg
3600 gyereket mozgattunk
meg és körülbelül ugyan
ennyi szurkolót, hozzá-
tartozót láttunk vendégül.
Ezúton köszönjük segítő-
inknek, a torna folyamán
az orvosi ellátást biztosító

Kádár Józsefnek, a hangosítást biz-
tosító Győrfi Jánosnak és a pályán
dolgozó Erának ésMazsinak a torna-
sorozat folyamán nyújtott mindennapi
segítséget. Természetesen, nem jöhe-
tett volna létre az esemény, ha nem
tudhatjuk magunk mögött támogatóin-
kat: Gödöllő Város Önkormányzatát,
az Aquaword Budapest Élményfürdőt,
a Minor és Hatházy Bt-t, a Villa Gran-
de Fittness centrumot, akiknek szintén
köszönjük, hogy mellettünk és ez által
a gyerekek sportolása mellett vannak.

-li-

labdaRúgás – Utánpótlás fociKUpa, ReKoRd létszámmal

Sátor Kupa-sorozat: 358 csapat

Három fedett pályás versenyen
is részt vettek a GEAC atlétái az
elmúlt hétvégén. Az idei első ha-
zai felnőtt bajnokságon Kriszt
Annamária révén rúdugrásban
egy aranyérmet szerzett a GEAC,
míg Renner Luca két számban is
bronzérmes lett, Pozsonyban pe-
digCsernyánszky Flóra állhatott
fel a dobogó legalsó fokára 60m
gáton elért időeredménye után.
Január 30-án rendezték meg a buda-
pesti Syma-csarnokban az év első ha-
zai felnőtt minősítő atlétika versenyét,
a Budapest Régió Nyílt Fedett pályás
Bajnokságot. Minden egyesületből, sőt
a környező országokból is vettek részt
versenyzők a viadalon, köztük termé-
szeteses a GEAC-ot is képviselték, akik
csak utánpótlás korú versenyzőkből áll-
tak.

A GEAC egyetlen aranyérmét Kriszt
Annamária (a képen) szerezte rúd-
ugrásban, aki 15 centimétert javítva
az egyéni csúcsán, 360 cm-t ugrott és
nagyon közel került a nyári ifjúsági
Európa-bajnokság nevezési szintjéhez.
Kondrák Réka szintén egyéni csúccsal
(330 cm) lett negyedik. Kiemelhető még
Renner Luca, aki 60 m gáton (9,13) és
magasugrásban (174 cm) is a bronzér-
mes lett. Edzőik: Borisz Volkov, Szöré-
nyi István, ZsivóczkyAttila.
A gödöllői sprinterek Bécsben (Indoor
Track & Field Vienna), illetve Pozsony-
ban (ORV V4) versenyeztek, ahol szü-
letett néhány nagyon előremutató ered-
mény. Bécsben figyelemre méltó egyéni
csúcsot futott két ifjúsági reménység,
PálmaiMárk (22,06 másodperc) ésKi-
rály Adél (25,96 mp), míg biztató idő-
vel (24,27 mp) végzett az erős mezőny-

ben a negyedik helyen a kiváló sprinter,
Kaptur Éva 200 m-en. Tovább javította
egyéni csúcsát Vígvári Szabolcs 400
m-en (48,61 mp) és gátas olimpiai re-
ménységünk Répási Petra 60 m síkon
(7,83 mp). Pozsonyban Csernyánszky
Flóra két jó futással állhatott dobogóra
60 m gáton a juniorok között. Edzők:
Karlik Pál ésKaptur Éva.

-kb-

atlétiKa – Hazai és nemzetKözi eRedményeK

Egyéni csúcsok és érmek

A tanévi Diákolimpia futsal sport-
ágában az elmúlt hétvégén, Bé-
késcsabán rendezték meg az
országos nyolcas döntőt az V-VI.
korcsoportban, ahol a gödöllői
Premontrei Gimnázium csapata
kiválóan teljesítve nyerni tudott,
ezzel elhódította az országos Di-
ákolimpiai bajnoki címet terem-
labdarúgásban.
Ebben a tanévben is jóval több, mint 300
csapat küzdött a megyei első helyezé-
sekért és az országos döntőbe jutásért,
ahova a legjobb nyolc csapat tagjaként
Mácsár Gyula és Sára Erzsébet test-
nevelők kíséretében a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium csapata is hivatalos
volt, miután Pest megye legjobbjaként
kivívta a részvétel jogát. A január utolsó
két napján, Békéscsabán megrendezett

nyolcas döntőben a gödöllői fiatalok
egy debreceniek elleni 1-1-es döntetlen-
nel kezdték (büntetőkkel a hajdúságiak
nyertek) a csoportmeccseket, majd a ba-
jai intézményt verték 3-1-re. A folytatás-
ban a zalaegerszegieket 1-1-es döntetlen
után büntetőkkel verték a mieink, végül
a továbbjutást egy 5-0-ás, Gyula elleni
párharc eredmé-
nyezte. A negyed-
döntőben a veszp-
rémiek ellen nyert
1-0-ra a Gödöl-
lő, így a legjobb
négy közé jutott.
Az elődöntőben a
miskolciak követ-
keztek és Józsa
Tamásék 2-0-ás
győzelemmel ju-

tottak a fináléba, ahol a fővárosiakkal ta-
lálkoztak. Varsányi Áronék itt sem hi-
báztak, 3-0-ra nyertek és következhetett
a gödöllői örömünnep, országos bajnok
lett a Premontrei csapata.
A bajnokcsapat tagjai: Józsa Tamás,
Varsányi Áron, Dékány József, Dolhai
Gergő, Dékány Gergely, Lovász Bar-
nabás, Kifor Dániel, Méhes Pál, Pre-
hoda Balázs, Horváth Márton.
(fotó: mdsz.hu) -tl-

diáKolimpia – fUtsal oRszágos döntő

Országos bajnok a Premontrei

Nem sikerült valami fényesen
Gémesi Csanád szempont-
jából a férfi kard Világkupa
olaszországi, Padovában meg-
rendezett elmúlt hétvégi ver-
senye. A GEAC vívója a legjobb
32 közé jutásért vérzett el bel-
ga ellenfelével szemben 15-9
arányban és végül a 41. lett,
ezzel eldőlt, hogy már-már bú-
csút inthet a riói álmoknak.
A magyar csapat tagjaként a legjob-
ban ismét a 2012-es londoni olim-
pia kard egyéni bajnoka, Szilágyi
Áron szerepelt, aki ezúttal második
lett, míg az olimpiai kvalifikációban
Gémesi Csanád hazai nagy riválisa,

SzatmáriAndrás a nyolcadik helyen
végzett.Agödöllőiek közül még a vá-
logatott tagjakéntGémesi Bence lép-
hetett pástra, ő a 110. helyen végzett
a 191 fős mezőnyben.
Sajnos a rosszabb egyéni szereplése
miatt a magyar csapatba sem került
be Csanád, amit már csak azért is
bánhat, mert a férfi kard csapatunk
kiváló teljesítménnyel előrukkolva, a
döntőben Romániát egy tussal verve,
45-44 arányban megnyerte a csapat-
versenyt Padovában.

-ll-

Vívás – Férfi kard világkupa, Padova

Gémesi Csanád: búcsú Riótól?



Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Február 12. (péntek) 17.30
A regionális Furulyaversenyre
készülő növendékeink hangver-

senye

Február 16. (kedd) 17.30
Kicsinyek Hangversenye – A zongo-

ra tanszak rendezvénye

www.chopinzeneiskola.hu
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Az állandó kiállítások felújítása
alatt a látogatóink kedvezmé-
nyes belépőjegyet válthatnak,

mivel a kiállítóterek korlátozottan
látogathatóak!

Meseszép 2016-os falinaptár
kapható a múzeumi boltunkban
1000 forintos áron. Szere-
tettel ajánljuk Tündérkert-ra-

jongóknak és nem-rajongóknak
egyaránt.

A Gödöllői Városi Múzeum
– tekintettel Gödöllő várossá
avatásának 50. évfordulójára,

felélesztve Polónyi Péter, a
múzeum egykori igazgatója kez-
deményezését – ismét krónika-
író-pályázatot hirdet. Egyéni és
csoportos kategóriában várjuk a

dolgozatokat.

Részletek:
www.godolloimuzeum.hu

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvvvány
tisztelettel meghívja Önt és családját

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparműűűvészeti
kiállításának megnyitójára

2016. február 6-án (szombat) 17 órakor,
a GIM-házban (Körösfői u. 15-17...)

A kiállítást köszönti: Gémesi György polgggármester
Megnyitja: Galambos Ádám, evangélikus ttteológus
Közreműködnek: Klimászné Varga Zsófia (fffuvola),

Juhász Anikó (gitár)

Kiállító művészek: Bajkó Dániel, Balla Vera,
Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zoltán, Kovács

Gabriella, Kőhalmi Ákos, Mácsai Mária, Madarász
Gergely, Márvány Miklós, Mészáros János, Pirók
Irén, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szenti-
ványi-Székely Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi

Erzsébet, Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás megtekinthető 2016. áprilisss 24-ig,
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráiggg, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!

GGGÖMB A
GGGIM-BEN
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 1-7-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 06-28/430-069

Február 8-14-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Teghze L. u. 2. Tel.: 06-28/545-585

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822

ÜGYELETEK

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐKRÉSZÉRE
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterületbérlőit és ha-

szonbérlőit,
hogy a Képviselő-testület a 223/2015. (XI.19.), 224/2015. (XI.19.), valamint a 225/2015.

(XI.19.) határozata szerint 2016. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.
A lakásbérleti díjak a Képviselő-testület 2015. december 10-én elfogadott 18/2001 (V.11.)

sz. rendeletének módosítása szerint 2016. évre 5%-kal emelkednek.
Lakásbérlőink levélben kapnak tájékoztatást az aktuális lakbérekről.

FELHÍVÁS!
AGödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörre.
Amunkakörbe tartozó feladatok: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlanfoglalások, helyszí-

nelések, ellenőrzések.
Képesítési előírás: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szer-

zett szakképzettség, gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási fel-
sőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
Bérezés:A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város

jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2016. február 15. Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző

OKMÁNYIRODAITELEFONSZÁMOK

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2016. február 1. nap-
jával a Gödöllői Okmányiroda telefonszámai az alábbiak sze-
rint megváltoznak:

(Előhívószám: 06-28)
520-860: információ, időpontfoglalás
520-861: egyéni vállalkozói ügyek
520-862: gépjármű ügyek
520-863: vezetői engedély ügyek
520-864: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási
igazolvány ügyek
520-865: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási
igazolvány ügyek
520-866: gépjármű hatósági ügyek
520-867: gépjármű hatósági ügyek
520-868: gépjármű hatósági ügyek.

Kérjük, hogy 2016. februártól az előző számokat hívják. A szá-
mok normál tarifával hívhatóak, az átállással kapcsolatos kelle-
metlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérjük.

TISZTELT LAKOSOK!
Az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi
orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

2016. február 1-jétől az Ügyeleti Szolgáltató a sürgősségi
betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívá-
sok számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség
biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra közös
diszpécserszolgálatot működtet.

A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rend-
szerműködésének előnyei:
– Folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
–Akórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
– Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és

szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez

Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a la-
kosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az
ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a
beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az el-
látókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a
fekvőbeteg ellátó intézménybe.

2016. február 1-jétől az alapellátási ügyelet a követ-
kező számokon hívható:
Orvosi ügyelet központi hívószám: 06-703-703-104
Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104

Az eddig alapellátási ügyeleti hívószámként működő 06-
28-430-655-ös hívószámot 2016. február 1-jétől megszün-
tetjük.

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezé-
si és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó
sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt
mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a
rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási he-

lyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a
beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra
van szüksége, az irányítás ebben is a segélyhívó rendelke-
zésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az
irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az
ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti ambulan-
cia (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető az alábbi
címen:Gödöllő, Szabadság tér 3.

ASÜRGŐSSÉGIELLÁTÁSLÁNCSZEMEI /TEENDŐI:

1./ Beteg:
– Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
– Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon

elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszo-
kat kell adnia
– Elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezésé-

ig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia

2./ Mentésirányító:
– A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi

telefonszámon fogadja
– Tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozások-

ról
– Helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt

leghamarabb elérő sürgősségi egységet

3./ Sürgősségi egységek:

– KÖZPONTI ÜGYELETIAMBULANCIA
– ORVOSI ÜGYELETI KOCSI (szakorvos / szükséges

életmentő eszközökkel)
– KIEMELTMENTŐEGYSÉG (mentőszakápoló)
– ESETKOCSI (mentőorvossal / mentőtiszttel)
– ROHAMKOCSI (sürgősségi szakorvossal /oxyologus/)
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Egyedi vétel, Gödöllőn kertvárosban,
központhoz közel 4 szoba+ nappalis,
garázsos, dupla komfortos, 132nm-es
újszerű, jó beosztású ikerház eladó I.ár:
34,9MFt 20-772-2429

+ Egyetemhez közeli részen új építésű
igényes modern n+3 szobás ikerházi la-
kások eladók! Iár.:35,9MFt 20-944-7025

+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, gará-
zsos családi ház 900nm-es telekkel el-
adó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt

20-772-2429

+ Eladó a kertváros-
ban egy háromszo-
bás felújított ház,
új tető, nyílászárók,
szigetelés, fűtés-
rendszer, pince, ga-
rázs! Iár:24.4 MFt.
(20)804-2102

+ 59nm-es cirkós
I.emeleti újszerű la-
kás eladó központ-
ban. I.ár: 16,9MFt
20-772-2429

+ Gödöllő kertváro-
sában, 720m2-es
telken található, 80
m2-es, 3 szobás,
vályogház eladó!
15.9MFt! 20-539-
1988

+ Eladó 3 szobás, 80
nm-es, jó állapotú,
erkélyes, garázsos
lakás az Egyetem
közelében, a Nagy-
fenyvesi részen, a
Béri Balogh Ádám
utcában Iár: 8.5 MFt
(20)804-2102

+ Gödöllőn fenyvesben egyetemhez kö-
zel újszerű 3 szoba+ nappalis, garázsos,
extrákkal (gardróbszoba, központi por-
szívó, klíma) felszerelt sorház eladó saját
kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+ Királytelepen, 983m2-es széles ut-
cafrontú telek bontandó házzal eladó!
15.8MFt! 20-539-1988

+ Harasztban jó állapotú kockaház,
720m2-es telken sürgősen eladó!
Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+ Sürgősen eladó 2 szobás lakás az
Ambrus Zoltán közben! Iár:12.4 MFt!
(20)804-2102

+ Központban, cirkós, 66m2-es, belső
kétszintes jó állapotú lakás erkéllyel el-
adó! 19.9MFt! 20-539-1988

+ KERESEK kertvárosban 140m2 körüli
családi házat vagy eladó telket! 20-944-
7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon,
300m2-es családi ház 1145m2-es telek-
kel eladó! Iár:33,9MFt 20-218-8591

+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz-
pontban (20)804-2102

+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglá-
ból épült családi ház a fenyvesben 600nm-
es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy jó állapotban lévő
1999-ben épült 90nm-es ikerház, mely áll
nappali-étkező-konyha(amerikai)+3szo-
ba, fürdőszobából. Tetőtérben erkély,
földszinten a nappaliból teraszkapcsolat
van kialakítva. Az ingatlanhoz 320nm te-
lekrész tartozik, melyen garázs is találha-
tó. I.á.: 22,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy
120nm alapterületű, összközműves, nap-
pali+3szobás, 2fürdőszobás családi ház
500nm-es telken. A telken garázslehető-
ség, kút és egyéb melléképületek talál-
hatóak. A szobák parkettásak. I.á.: 31,9
mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, tégla-
építésű kis családi ház két utcára nyíló
telken. A ház alatt szuterén található. I.á.:
15,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcá-
ban egy 2szintes, szuterénes, nappa-
li+4szobás családi ház duplakomforttal.
Az ingatlanhoz egy déli fekvésű, nagy-
méretű terasz, valamint keleti irányban
szintén egy nagy terasz kapcsolódik. A
házhoz tartozik garázs, kocsi beállás. A
szuterénben bármilyen funkcióra alkal-
mas helységek vannak kialakítva vizesb-
lokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt
Első emeletig 2szobás, erkélyes lakást
beszámítunk 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy
110nm-es, nappali+3szobás családi ház
kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, te-
lepített örökzöldekkel, igényes kialakítá-
sú zsalugáteres ablakokkal. I.á.: 34,9mFt
20-919-4870

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány ut-
cában egy 2szintes, szuterénes, téglaépí-
tésű családi ház 580nm-es telekkel. Az
ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszo-
ba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben
garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tető-
térben további két szoba van kialakítva
befejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az
ingatlan mellett egy 580nm építési telek
eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan
akár egyben vagy külön-külön is megvá-
sárolható. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 110nm összterületű, 2szin-
tes, duplakomfortos lakás, mely funkció-
ját tekintve üzlet és lakás vagy csak üz-
let vagy csak lakásként használható. Az
ingatlan előtt ingyenes parkoló található.
E.á.: 25mFt 20-919-4870

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban
a Kiss József utcában egy nappali+3szo-
bás 90nm alapterületű családi ház. A ház
alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely
vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi
rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgálta-
tásra alkalmas. A nappaliból egy kertkap-
csolatos terasz van kialakítva. I.á.: 31mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
egy téliesített hétvégi ház 550nm-es tel-
ken, 23gyümölcsfával, szőlővel. E.á.: 9,5
mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. február 2.12 gödöllői Szolgálat



+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsir-
ta utcában egy 800nm telken lévő nap-
pali-étkező konyhás földszinti lakrész.
Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az in-
gatlan alá van pincézve. Két helységből
áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcá-
ban egy két utcára nyíló, teljes köz-
művel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes ut-
cájában egy 2szintes, téglából épült csa-
ládi ház 560nm-es telken, mely áll egy
nappali-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdő-
szobából. A ház alatt szuterén, garázs és
egyéb helységek vannak kialakítva. Nap-
paliból kertkapcsolatos terasz nyílik. I.á.:
28 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel
egy 6lakásos, régi építésű társasházból
egy 51nm alapterületű 1,5 szobás össz-
komfortos, felújított lakás, melyben meg-
történt a nyílászárócsere, új burkolat, új
fürdőszoba, szigetelt falak. I.á.: 9,5 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kölcsey utcában
egy 1100nm-es építési telek teljes
közművel, tervvel, engedéllyel. I.á.:
20 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Ibolya utcában egy
930nm-es, 28m utcafrontú építési telek.
I.á.: 14,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti
panorámás, 2szintes, kifogástalan álla-
potú, nappali+2szobás, erkélyes, tera-
szos, garázzsal ellátott lakóház 800nm-
es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán 2473nm területű, össz-
közműves építési telek széles utcafront-
tal, gyümölcsfákkal, panorámás kilátás-
sal. Eladási ára: 17 mFt 20-919-4870

+ Pál – Gödöllő és környéke ingatlan,
vállalja ingatlanok értékesítését vagy
a kívánt ingatlan felkutatását. Tel:
30/9528-228

+ Gödöllő Szőlő utcai 2 szobás, 4.eme-
leti, 64 nm-es, gázkonvektoros lakás
tulajdonostól eladó. Iár: 14,9 MFt. Érd:
20/911-5992

+ Eladó új építésű társasházban 48 nm-
es IRODA Gödöllőn a központban, a Pos-
ta mellett. Tel: 70/366-0999, 70/7733-
222. Perfekt Otthon.

+ Gödöllőn a Fácán soron családi ház el-
adó. Iár: 25 M Ft. Érd: 70/4906-700

+ Eladó Palotakerten, 7. emeleten egy 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás.
Ár: 13 MFt. 30/263-7905

+ KIRÁLYTELEPEN 2,5 szobás, ottho-
nos, hangulatos, tégla családi ház szép
kerttel (gyümölcsfák, kút, lombház), jó
állapotban eladó. Iár: 25,8 M Ft. Érd:
30/273-5290

+ Gödöllő belvárosában 56nm-es, 2 szo-
bás 1.emeleti, nagy erkélyes, kastélyra
néző, vízórás lakás tulajdonostól eladó.
Érd: 20/3112-198

+ MÁTRÁBAN 90 nm-es, kétszobás, gáz-
konvektoros, fürdőszobás családi ház
gyümölcsöskerttel, kúttal eladó. A közel-
ben horgásztó. 3,2MFt. Tel: 20/529-6062

ALBÉRLET KIADÓ

+ Máriabesnyőn, újszerű épület emeletén
3 szoba+ nappalis összkomfortos lak-
rész külön bejárattal kiadó egyetemisták-
nak, bútorozva. Ir.ár. 90.000 Ft + rezsi.
Tel: 20/372-3824

+ Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld
övezetben 80 nm-es, bútorozott, tera-
szos, panorámás tetőtéri lakás 1-2 főnek
külön bejárattal, kocsibeállóval kiadó.
70/678-3556

+ Gödöllőn zárt kertben egy 40 nm-es,
illetve a Lidl mellett egy 50 nm-es lakás
kiadó. Érd: 30/992-6683, 30/9467-702

+ Gödöllő belvárosában első emeleti 1
szobás, összkomfortos lakás bútorozat-
lanul kiadó. Érd: 06-28/430-696 esti
órákban.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Kiadó/ eladó üzlet Gödöllőn a Posta
mellett: 48 nm, parkolóval. Tel: 70/366-
0999, 70/7733-222.

+ Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, fel-
újított 86 m2-es,( 3 iroda+ mosdó+ elő-
tér mini konyhával) klímával és riasztóval
felszerelt bérlemény szolgáltatás vagy
irodai tevékenység céljára kiadó. Nagy
forgalmú hely, kedvező bérleti díj, mini-
malizált rezsi költségek, ingyenes parko-
lási lehetőség, központi elhelyezkedés.
Tel: 06-20-572-3807

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeál-
ló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt)
(20)804-2102

+ GARÁZS beállóhely hosszútávra kiadó
Gödöllőn a Szt. János u. 42-ben. Érd:
28/411-088, 30/336-5279

ÁLLÁS

+ Személyi edzőt keresünk a Curves-Gö-
döllő Női Fitnesz termünkbe szakirányú
képzettséggel. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: curves@godollofitness.hu
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KÍNÁLATUNKBÓL: * Máriabesnyőn 1640 nm-es,
megosztható építési telek (36 m-es utcafronttal) el-
adó. Iá: 14,5 mFt.
*A Blahán 2 szobás, felújítandó téglaház 852 nm-es,
saroktelken eladó. Irányár: 14,5 mFt.
*A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőöve-
zeti telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá: 6,9 mFt.
*A központ közelében 966 nm-es, 17 m széles építé-
si telek (25 %-a beépíthető) eladó. Iá: 13,5 mFt.



+ Gödöllői étter-
münkbe keresünk
konyhai kisegítőt.
Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal
a pizzamaxcaffe@
freemail.hu email cí-
men lehet.

+ Gödöllői étter-
münkbe keresünk
takarítónőt 4 órás
munkarendbe. Je-
lentkezni a piz-
zamaxcaffe @free-
mail.hu email címen
lehet.

+ A Gödöllő Coop
Zrt. kereskedelem-
ben jártas, szakma-
szerető, vevőközpon-
tú munkatársakat
keres Gödöllőn és
környékén található
élelmiszer üzletei-
be és központjába:
hálózatirányító, bolt-
vezető és bolti el-
adó munkakörökbe.
További informáci-
ók és a jelentkezés
feltételei: www.go-
dollocoop.hu/index.
php/allasok.

+ FELSZOLGÁLÓ/
PULTOS munka-
körbe, gödöllői
kávézóba, rész és
teljes munkaidőbe
munkatársat kere-
sünk. Jelentkezni:
70/5543-358

+ Bővítjük csapatunk! SZAKÁCSOT,
KONYHALÁNYT és részmunkaidős FU-
TÁRT keresünk Gödöllőre a Donatella
Restaurant & Pubba. Elvárások vendég-
látásban szerzett szakmai tapasztalat.
Amit kínálunk versenyképes jövedelem,
hosszú távú munkalehetőség, támogató
vezetőség, jó csapat! Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal, vavaenergy@gmail.
com címre!

+ Gödöllői élelmiszerbolt gyakorlattal
rendelkező PÉNZTÁROST keres váltott
műszakba. Számítógépes ismeret előnyt
jelent. Érd: Kis Péter 30/6389-788

+ Gödöllői nyomda keres női, férfi, dol-
gozni akaró betanított munkásokat. Fel-
adatok: hajtogatás, csomagolás, anyag-
mozgatás, kötészeti gépek kiszolgálása.
Jelentkezését telefonon (munkanapokon
8-16 óráig): 20/968-5135, vagy e-mail-
ben várjuk: gaspar.viktor@primerate.hu

+ Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT ke-
resünk részmunkaidős foglalkoztatással.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+ Gyakorlattal rendelkező CUKRÁSZT és
jó megjelenésű, mosolygós ELADÓT ke-
resünk a gödöllői és veresi Sulyán Cuk-
rászdába. 30/353-9498

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shop-
jába keresünk kereskedelmi végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező munkatársat
azonnali kezdéssel, váltott munkarend-
ben. Az alap fizetésen felül a jövedelem
kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+ Ügyfélszolgálati és képzési felelős mun-
katársat keresünk azonnali belépéssel.
Elvárások: excel felhasználói ismerete,
angol nyelv alapfokú tudás. Fizetés meg-
beszélés szerint. Jelentkezés: szakmai ön-
életrajz az ili.godollo@gmail.com címre.

+ Házvezetőnőt és takarítónőt keresünk
Gödöllő belvárosában élő családhoz.
Email: mayerm937@gmail.com

+ Építőipari cég SEGÉDMUNKÁST keres
gödöllői munkavégzésre. Érd: 30/727-
8662

+ A Fővárosi Önkormányzat Idősek ott-
hona (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.)
felvételt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöl-
tésére két műszakban. Feltétel: ápolói
végzettséget igazoló bizonyítvány. Jelent-
kezni önéletrajzzal az intézményvezető
ápolónál lehet: Kissné Beáta 28/410-
364 125 mellék.

+ SZEMÉLY- és VAGYONŐRÖKET ke-
resünk Gödöllő és környékére! 24/48
beosztásban, számítástechnikai ismere-
tekkel, szakmai tapasztalattal, érvényes
papírokkal ipari objektum őrzésére. Ön-
életrajzát hr@jusec.hu e-mail címen vár-
juk. Tel:+3629/351881

+ Németországba ügyintézésre alkalmas
embert keresek alkalmankénti munkára.
Tel: 30/992-6683

+ GÖDÖLLŐI BAROMFITARTÓ telephely-
re könnyű, betanított munkára dolgozót
keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel:
70/390-2636, e-mail: anotka2016@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

+ AERECO légbevezetők beszerelése 3
napon belül! A higroszabályozású lég-
bevezetők beépítésével megelőzhető,
ill. megszüntethető a páralecsapódás,
penészedés. Nyílt égésterű gázkészü-
lékekhez, kályhák, kandallók légellátá-
sához speciális légbevezetőket is kíná-
lunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-
15;06-28-423-739

+ GÁBOR ESZMERALDA becsüs, mű-
gyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst
tárgyakat, órákat, aranyakat, bronztár-
gyakat, borostyánokat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, egyebeket. Kiszállás díjta-
lan: 06/1/789-1693, 30/382-7020

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia háttér-
rel kínálunk új építésű lakóházak kivitele-
zését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és programtele-
pítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-me-
leg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízha-
tó munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-
Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusí-
tása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos
tetők szigetelését, faházak és faépítmé-
nyek építését, kémények javítását, kőmű-
ves munkákat vállalunk garanciával Gö-
döllőn és környékén. 20/451-1319

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, pár-
kapcsolati problémák oldása Gödöllőn.
További információ a www.thetagodollo.
hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-
4274
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápo-
lásra szorul a körme? Vagy a kezét sze-
retné rendbe tetetni, és szépen megcsi-
náltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

+ Kineziológia, érzelmi stressz oldás,
FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, Thai masz-
százs, Thai kismama masszázs, Thai ba-
bamasszázs oktatás. Érd: 20/5733-977.

OKTATÁS

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizs-
gaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918

+ KORREPETÁLÁST vállalok általános is-
kolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn
és Szadán. Kérésre házhoz megyek. B.
Gergely 30/60-83-986

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általá-
nostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középisko-
lai tanár. Főiskolások, egyetemisták segí-
tése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ Korrepetálás, matematika, fizika, ké-
mia tantárgyakból 5-12 osztályig, kö-
zépszintű érettségire felkészítés fizika,
matematika tantárgyakból, magántanu-
lók oktatása a fenti tantárgyakból. Tel:
30-908-4130.

ADÁS~VÉTEL

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás,
használt vérnyomásmérő 4000Ft és egy
Zanussi hűtő 140cm magas, 2fiókos fa-
gyasztórésszel, hibátlan állapotú 150/38
liter térfogatú 25.000Ft. Érd.: +36-30-
280-1313

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjta-
lan kiszállással, értékbecsléssel hétvé-
gén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és ékszereket, min-
denféle régiséget és HAGYATÉKOT. Leg-
magasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630
8518 763

+ ZOKNIFELHÚZÓ SEGÉDESZKÖZ. Ha
fáj a hátad, csípőd és nagy a pocakod,
erre van szükséged! 1.500 Ft/db (+pos-
taköltség). Érd: 20/2410-500

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszállí-
tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB

+ PADMINTON! AMATŐR TOLLASLABDA
KLUB várja a sportág iránt érdeklődőket
csütörtökönként 18 órakor a Líceumban.
Tel: 70/256-9954, e-mail: zoju001@
gmail.com

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csava-
ros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kap-
ható CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es
(Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/
kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel:
20/4359-650
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Beküldési határidő:
2016. február 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Keményfi Anna, Röges u. 29.,
Mészáros Flóra, Hársfa u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Anna, Kossuth L. u. 21.,
Rostásné Abonyi Mária, Kazin-
czy krt. 23.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Albert
Lászlóné, Turul u. 20.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Kiss Györgyi, Csanak u. 12., Eperje-
si Gyula, Dankó u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bokor Tibor,
Németh L. u. 2., Madarász Jó-
zsef, Hegy u. 11.
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