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Állami kézbe kerül a hulladékgazdálkodás, a
tervek szerint a szemét kilója után számláznak
(2. oldal)
majd.
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Mindent megtaláltak az érdeklődők a Gödöllői
Esküvő Kiállításon, amire a jeles esemény lebo(4. oldal)
nyolításához szükség van.

Kalotai Zsófia, a TEVA-GRC röplabdázója és Hornyák Bernadett, gödöllői nevelésű kézilabdázó lett
(8. oldal)
2015 legjobb utánpótlás játékosa.

ÚJ, MERÉSZ ÉS MINŐSÉGI ALKOTÁSOK SZABADSÁGA

GÖMB a GIM-ben
A GÖMB Alkotócsoport 17 tagjának képző- és iparművészeti munkáiból nyílt több mint két hónapig
látható kiállítás szombaton a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
Körösfői-Kriesch Aladár utcai épületében. A Gödöllő 50 - A megújuló
értékek városa elnevezésű tematikus
év által támogatott tárlatot Gémesi
György polgármester köszöntötte,
majd Galambos Ádám evangélikus teológus nyitotta meg. A megnyitó hangulatát Klimászné Varga
Zsófia fuvola és Juhász Anikó gitárjátéka tette még emelkedettebbé.
– A GÖMB Alkotócsoport, aminek tagjai között egyaránt találni
Gödöllőn hosszabb és rövidebb ideje
tevékenykedő művészeket, egyre jelentősebb kisugárzással bír a városban. Kiállításuk ténye a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány székhelyén,
a GIM-házban bizonyítja: együtt erő-

sebbek vagyunk, többet tehetünk a
település nyugodt, békés körülményeinek megőrzéséért, további javításáért mondta köszöntőjében a polgármester,
majd hozzátette: a várossá nyilvánítás
50. évfordulójához kapcsolódó tema-

tikus év programjai alkalmat adnak az
életünket körülvevő értékeink számbavételére. Ez az esemény is igazolja azt
a véleményünket, hogy van mit megmutatni, van miről beszélgetni, van mit
ünnepelni.

Forrong a közoktatás

Tiltakozások

Van valami üdítően különös
aabban, ahogy a GÖMB szervezződik, állapította meg megnyitó
bbeszédében Galambos Ádám.
Az alkotók anyaghasználata
A
oolyan tág perspektíván mozog,
m
mely megengedi önmagán bellül a porcelán és fa, a klasszikus
ffestészet és absztrakt képvilág,
a szövött vagy varrott alkotássok és bronz szobrok találkozássát. Elsőre talán meglepődünk
eezen a sokszínűségen, hiszen
a klasszikus rendezői elv ilyet
ssokszor kizár önmaga lehetősségéből. Itt viszont a találkozás
ttalálkoztatást szül, azaz teret
nyit, hogy a művészeti gondolkodás, az
alkotások üzenetei egymással gondolati
síkba, sőt, szellemi térbe rendeződjenek
és elindulhasson egy, a megszokott diskurzuson felülemelkedő párbeszéd.

Bár február 9-én a pedagógusok és a
kormány képviselői leülnek egyeztetni a
köznevelési kerekasztal megbeszélésén,
lapzártánk idején úgy tűnik, nincs esély a
megállapodásra, a felek álláspontja az oktatás helyzetéről jelentősen eltérő.
Február 10-re az Országos Tantestületi
Értekezlet szervez akciót Budapesten. Az
eseményt támogatja a Hívatlanul Hálózat
és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, a Pedagógusok Sztrájkbizottsága február 13-ra szervez tüntetést.
Az eseményeket egy dolog köti össze:
A miskolci Hermann Ottó Gimnázium
nyílt levele, aminek célkitűzéseit a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola dolgozói közössége,
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nevelőtestülete és a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye is
támogatta. A Török Ignác Gimnázium ehhez kapcsolódóan állásfoglalást tett közzé.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Létrehozták a huLLadékgazdáLkodás kLIk-jét

Állami kézbe kerül a szemét
Országos szinten átalakul a
hulladékgazdálkodás, április
elsejétől megkezdi működését a már bejegyzett Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
amely a szakmai koordinálásért felel. A társaságot az állam 500 millió forint jegyzett
tőkével, 4,8 milliárd forint
tőketartalékkal hozta létre.
A társaság első dolga, hogy
saját kézbe vegye a számlázást.
A döntést Szabó Zsolt fejlesztési
és klímapolitikáért felelős államtitkár jelentette be, aki egyben a hulladékszállítási díjak csökkentését
is kilátásba helyezte. Szólt arról,
hogy a hulladékgazdálkodás eddigi
rendszere óvatos becslések szerint
is 13 milliárd forint veszteséggel
működött, az új rendszerben szeretnének nonprofit jellegű gazdaságos működést kialakítani. A döntés
indoklásában az is szerepel, hogy
jelenleg a 171 közszolgáltató egyharmada veszteséges.
Nem szabad megfeledkezni
azonban arról, hogy az államtitkár
által említett 171 szolgáltató működéséhez többletforrás kell, valamennyi komoly hiánnyal bír, mert
a többletterhek és a rezsicsökkentés következtében már nem tudják
biztosítani az amortizációra és a
rekultivációra, azaz a környezeti
helyreállításra szükséges forrásokat. Ezt is hozzászámolva a rendszerből már közel 80 milliárd forint
hiányzik.
Az államtitkár hangsúlyozta:
fontos, hogy egységes szolgáltatási
színvonal legyen az ország minden
részén, de hozzátette, hogy továbbra is az önkormányzatok dönthetik
el, melyik szolgáltatóval kötnek
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szerződést.
A lakosságot leginkább érintő
változás az lesz, hogy – a tervek
szerint – az eddigi térfogat alapú
gyűjtést átalakítják a szennyező
fizet elv alapján tömegalapúvá. Ez
azt jelenti, hogy aki kevesebb súlyú
hulladékot tesz a gyűjtőedénybe, az
kevesebbet is fog fizetni. Hogy ezt
mikortól vezetik be, arra nem tért ki
az államtitkár.
– Mit jelent a változás a gödöllőieknek? – kérdeztük Gémesi György polgármestert, az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökét.
– A jelenlegi információink szerint először annyi lesz a változás,
hogy májusban már a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. küldi majd a
számlát.
– Tehát a hulladékot ugyanúgy
elviszik mint eddig?
– Nem kaptunk arról tájékoztatást, hogy ebben változás lenne.
Annyit tudunk, hogy a koordinációs
ügynökség fogja beszedni a pénzt,
amit majd visszaosztanak a szolgáltatóknak – így a Zöld Hídnak is úgy, ahogy ők gondolják. Azt, hogy
az eddig is nonprofit alapon működő szolgáltatás, így mitől lesz hatékonyabb, költségkímélőbb, nem
tudjuk, hiszen az a forrás, amit a
lakosok ebben a csökkentett díjban
befizetnek, nem fedezi az amortizációt és a rekultivációt – mint ezt
már többször is jeleztük. A hulladékkezeléssel kapcsolatos munkafolyamat azzal nem ér véget, hogy
elviszik a településről a hulladékot.
Azt fel is kell dolgozni. De sem az
ehhez szükséges infrastruktúrának,
sem az amortizációnak a költségeit
nem látjuk az új rendszerben – pedig ezt valakinek ki kell fizetni.

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Képviselő-testülete
2016. február 18-án (csütörtökön) 18.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye: Török Ignác Gimnázium aulája
Napirend:
– Tájékoztató a város egészségügyi ellátásáról és
Gödöllő város 2016. évre szóló fejlesztési terveiről.
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

– A Zöld Híd Nonpofit Kft. az
elmúlt években már többször is
jelezte, a parlamenti döntések
– mint például a kötelező díjcsökkentések – miatt ezeket a
tartalékokat élte fel a cég, hogy
biztosítani tudja a szolgáltatást.
Milyen konkrét problémákkal
kell most szembenézniük?
– A Zöld Híd esetében az autók
öt éve, minden nap két műszakban
mennek. Ezek gyakorlatilag leamortizálódtak, hamarosan le kell
őket cserélni. Most lenne szükség

azokra a forrásokra, amiket a Zöld
Híd korábban erre a célra felhalmozott, de a kötelező díjcsökkentés és
a folyamatosan emelkedő költségek miatt felemésztette a működés.
A nógrádmarcali hulladékkezelő
központban lévő tömörítőgép – ami
100 millió forint – tönkrement, itt
már bérlésre kényszerülünk. De
nincs meg rá a pénz. De a válogatógép is bármikor tönkremehet, ami
újabb 300 millió forint, és sorolhatnám tovább azokat az infrastrukturális háttérelemeket, amik ahhoz
kellenek, hogy a szolgáltatás biztonsággal, jól működjön. A rendszer fenntartása teszi ki a lakosság
által fizetett díj hetven százalékát!
Hogy ezek hol vannak az új rend-

szerben, erről senki sem szól semmit. És még egy kellemetlen dolog,
amivel nem számol az új szervezet:
a kintlévőségek kérdése. Aki eddig
nem fizetett, az azután sem fog,
hogy a számlára egy új állami cég
neve kerül fel.
– Ami jelentős változás lesz,
az a súly alapú díjfizetés. Mit
tudhatunk arról, hogyan fogják
megoldani a mérést, és mikortól számíthatnak arra, hogy az
elszállított hulladék kilója után
kapja majd a lakosság a számlát?
– Erről még semmiféle információnk nincs, de a jelenleg használt
járművek sincsenek felszerelve a
méréshez szükséges berendezések-

kel. Igaz, a súly alapú számlázás
papír szerint megfelel a szennyező
fizet elvnek, de csak papíron.
Ahogy előbb is említettem, a lakosság által fizetett díj hetven százalékát a szolgáltatáshoz szükséges
infrastruktúra fenntartása, az amortizációs és a rekultivációs költségek
teszik ki. Ez továbbra is mindenkinek egyformán lesz benne a díjban,
annak is, aki félig tölti meg a gyűjtőedényt, és annak is, aki telepakolja. Ráadásul ez egy nagyon komoly
problémát vetít előre: Félő, hogy
a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékot – hogy minél
kevesebb legyen a számla – sokan
nem a kukába teszik majd, hanem

elássák a kertben, elégetik, vagy az
erdőbe kerül.
– A most bejelentett államosításnak hosszú előzménye van, s
ez ismét egy olyan döntés, amit
az önkormányzatok tiltakozása
ellenére hozott meg a kormány…
– Egyetlen szót mondok: KLIK.
A most létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. pontosan olyan
mamutszervezet, mint a KLIK,
aminek ma már mindenki látja a
működésképtelenségét.
Amikor decemberben zajlottak a
tárgyalások a hulladékgazdálkodás
jövőjéről, minden önkormányzati
szervezet tiltakozott az államosítás ellen. A Fideszes
vezetésű Megyei Jogú
városok Szövetségének
képviseletében
Szalay Ferenc, Szolnok
polgármestere,
korábbi országgyűlési
képviselő is egyetértett azzal, hogy ez
őrültség, nem szabad
ebbe az irányba elmenni, inkább le kellene ülni a gyakorlati
tapasztalatokkal bíró
szakemberekkel, és
közösen megtalálni a
módját hogyan lehet a
kormányzati szándékot is beépíteni
egy hatékony hulladékgazdálkodási rendszerbe. De semmi sem változott, néhány héttel később elfogadták a törvényt.
– Mi lesz a sorsa a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő
Zöld Híd vagyonával? Most ez is
állami tulajdonba kerül?
– Nincs világosan leírva, nincs
meghatározva, hogy milyen formában kerül (kerülhet) át a vagyon, de
úgy tűnik, csak működtetésre adható át, mivel teljes körű átvételre az
uniós pályázat nem ad lehetőséget.
Nagyon sok a nyitott kérdés. Csak
remélni tudom, hogy a jelenlegi
állapot nem fog oda vezetni, mint
jb
ahová az oktatás jutott!

FELHÍVÁS

a Gödöllői Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
A képviselő-testület 1/2016. (I. 21.) sz. határozatában döntött a Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) önk. rendelet (GÉSZ) módosításának megindításáról. A tervmódosítás
célja elsősorban a lakóépületek építését érintő országos jogszabályi változásokkal kapcsolatos jogszabályi harmonizáció.
A GÉSZ-módosítás tervezete elkészült, melyet jóváhagyás előtt Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően véleményezésre bocsátunk.
A tervezetet az érdeklődők megtekinthetik elektronikus formában a www.godollo.hu oldalon a Polgárok
menüpont Partnerségi egyeztetés címszó alatt, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Petőfi Sándor tér 4-6. sz.
alatti Ügyfélszolgálati Irodáján hétfőként 8-18 óráig.
Írásos észrevételeiket 2016. február 25-ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy február 17-én, szerdán, áramszünet miatt
A PETŐFI TÉR 4-6 SZÁM ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATON AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ELMARAD.
Helyette február 18-án csütörtökön, a szerdai nyitva tartás szerint, 8-16.30 között várják a
tisztelt ügyfeleket.
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EgyEztEtésEk és tiltakozások

Forrong a közoktatás
(folytatás az 1. oldalról)
A közoktatásban lévő feszültséget érzékelve az
elmúlt hetekben a kormány és a KLIK vezetői a
tankerületben köznevelési konzultációkat tartottak,
hogy felmérjék a problémákat. Ilyen rendezvény
volt az a február 4-ei köznevelési fórum is, amelyen
a Török Ignác Gimnázium ismertette állásfoglalását, amit ezt követően az intézmény honlapján is
közzé tett.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
szerint ezeken az egyeztetéseken számos javaslat
és kritika fogalmazódott meg. A legfontosabb kérdések között a gyermekek terhelését, a tudásanyag
mennyiségét, az intézményfenntartásban a pedagógusok által megnevezett szervezeti problémákat, a
pedagógusok munkaterhelését és minősítését említette, jelezte: a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ nem szűnik meg, de átalakul.
Többek kötött ezekről a kérdésekről tárgyalnak
majd a köznevelési kerekasztal ülésén, amit már
az új oktatási államtitkár, Palkovics László vezet.
Elődje, Czunyiné Bertalan Judit leváltását szombaton jelentette be a miniszter, ami sokak számára
azért volt meglepő, mert Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádiónak adott interjújában még úgy fogalmazott, szerinte a kormány jó
irányba indult el az oktatásban.
A kormány és a pedagógusok között tehát február 9-12-ig zajlanak az egyeztetések. Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezete elnöke azonban
nem derülátó, úgy véli, olyan rendszerszintű változásra, amire szükség lenne, nem hajlandó a tárca.

A pedagógus-sztrájkbizottság 25 pontban fogalmazta meg követeléseit, amelyről az elmúlt hónapokban több alkalommal egyeztettek a kormányoldal képviselőivel.
Az egyeztetéseket február 12-én lezárják, s várják, hogy addig Balog Zoltán milyen lépéseket tesz
az oktatás reformjáért – mondta a sajtónak Galló
Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezete elnöke.

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
NEVELŐTESTÜLETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium nevelőtestületének állásfoglalása, amely elhangzott a járási köznevelési fórumon 2016. február 4-én. Az állásfoglalást elfogadó nevelőtestületi értekezleten jelen
volt 43 fő, mellette szavazott 41 fő, ellene 1 fő, tartózkodott 1 fő.
Szolidárisak vagyunk azokkal a kollégákkal, akik eddig a nyilvánosság elé álltak a problémákkal.
Rövid idő alatt sok változtatás történt a magyarországi köznevelésben. Most már látható, hogy ez
a változássorozat túlterheli a rendszert, a reformok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
A köznevelési rendszer problémái rendszerszintűek, következményei a modern oktatási trendekkel szembe menő elhibázott oktatáspolitikának.
Szakmai elvárásunk, hogy a jövőben csak olyan oktatással-neveléssel kapcsolatos reform léphessen életbe – kizárólag felmenő rendszerben, gyakorló pedagógusok bevonásával, szakemberek
által kidolgozva –, amelyet kellő alapossággal megterveztek, előkészítettek, hatásait tesztelték. A
változásoknak előzetesen teremtsék meg a feltételeit, ami például elmaradt a mindennapos testnevelés bevezetésénél.
A MEGOLDÁSRA VÁRÓ RENDSZERSZINTŰ PROBLÉMÁK
1. Túlzott központosítás
A kettős (fenntartói-működtetői) modell tarthatatlan. A felmerülő fenntartási, működtetési és
gazdálkodási feladatokat hatékonyan a keletkezés helyén lehet csak megoldani. Ha egy önkormányzat igényt tart, és lehetősége van arra, hogy fenntartson és működtessen egy intézményt,
akkor ezt tehesse meg. Az igazgatók kapják vissza korábbi hatásköreiket mind az intézmény irányítása, mind pedig a szakmai felügyelet szempontjából!

Palkovics László

Követeléseiknek, ha a tárgyalások nem vezetnek
eredményre, február 13-án országos demonstrációval adnak nyomatékot.
(ny.f.)

A PedAgógusok sztrá
rájkb
á kbizottságánAk
b
követelései
A gyermekekkel, tanulókkal
kapcsolatos kérdések:
1. Vissza kell állítani a 18. életévig tartó tankötelezettséget, megszüntetve a Híd-programokat.
2. A tartalmi szabályozás felülvizsgálatával radikálisan csökkenteni kell a tananyagot. Lehetővé kell
tenni az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségét.
3. Jelentősen csökkenteni kell a kötelező tanulói
óraszámokat. Az időkereteket a választható tanórai
foglalkozásokhoz, illetve a szakkörökhöz kell áttenni.
4. Meg kell szüntetni az általános iskolában a tizenhat óráig tartó kötelező benntartózkodást.
5. Szülői kérésre kell biztosítani a napközit, a tanulószobát. A feltételek biztosítása mellett az egész
napos iskolát kell megszervezni. Az egész napos iskolai ellátásban részt vevő tanulók részére házi feladat nem adható.
A fenntartással kapcsolatos kérdések:
6. A köznevelésről szóló törvényben jelenjen meg
újra az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács. E testületek, valamint az ágazati érdekegyeztetés fórumának meghallgatása nélkül
nem kerülhet kiadásra jogszabály.
7. Az államnak, mint fenntartónak, nem lehet több
jogosítványa, mint a többi intézményfenntartónak.
Szét kell választani az állami ellenőrzés rendszerét
az intézményi ellenőrzés rendszerétől. Egyidejűleg
felül kell vizsgálni és radikálisan egyszerűsíteni kell
az ellenőrzés rendszerét.
8. Vissza kell állítani az intézményvezetők munkáltatói jogát, gazdálkodási jogát.
9. Jogszabályban kell rendezni a szakképzési
centrumok helyzetét.
10. Valóságos, reális, a tényleges költségeket –
bérköltségek, működési költségek, fejlesztési költségek – figyelembe vevő tervezésre van szükség,
külön-külön intézményi költségvetések elkészítése
mellett.
Pedagógusfoglalkoztatás kérdései:
11. A köznevelésről szóló törvényben kell meghatározni a pedagóguslétszám számításának elveit:
heti huszonkét óra, átlag osztálylétszám, finanszírozott időkeret.
12. A köznevelésről szóló törvényben elő kell
írni, hogy az üres álláshelyeket meg kell hirdetni és
be kell tölteni, beleértve az átmenetileg, pl. szülés
miatt ellátatlan munkaköröket.
13. Vissza kell állítani a pedagógusok kötelező
óraszámát, főszabályként heti huszonkét órával. A
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többlettanítás után óradíjat kell fizetni.
14. El kell törölni a kötött munkaidőt. Az intézményben való benntartózkodásról a munkáltató szabadon döntsön.
15. Vissza kell állítani az órakedvezményt – heti
két óra – az osztályfőnöki feladatot, a munkaközösség-vezetői feladatot, illetve a diákönkormányzatot
segítő feladatot ellátó pedagógusok részére.
16. Meg kell határozni a meglévő pótlékok differenciálási szempontjait.
17. Vissza kell hozni a minőségi munkavégzésért
járó pótlékot, a minőségbiztosítás feladataiban való
közreműködésért járó pótlékot, az integrált felkészítésben való részvételért járó pótlékot.
18. Új pótlékként intézményi pótlékot kell megállapítani mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagóguséletpálya-modell hatálya alá.
19. Biztosítani kell a pedagógusnak – az állami
tankönyv-monopólium megszüntetésével – a tankönyv megválasztásának szabadságát.
20. Meg kell szüntetni az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők automatikus foglalkoztatási tilalmát.
Lehetővé kell tenni, hogy az öregségi nyugdíjban
lévők – nyugdíjuk folyósítása mellett – tovább dolgozhassanak.
21. A foglalkoztatást meghatározó kormányrendeletbe be kell építeni a kollektív szerződésnek
azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemcsak a Klik
fenntartásában lévő köznevelési intézményekben
kell alkalmazni, hanem valamennyi köznevelési intézményben.
22. Radikálisan csökkenteni kell a pedagógusok
adminisztratív terheit, ennek érdekében elő kell írni,
hogy csak a pedagógus-munkakörhöz kapcsolódó
adminisztráció elvégzésére köteles a pedagógus. A
köznevelés intézményeinek csak törvény, illetve az
OSAP írhat elő adatszolgáltatási kötelezettséget.
23. A köznevelési törvényben ki kell mondani,
hogy a köznevelés intézményeiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
Szervezési kérdések:
24. Vizsgálják felül az Oktatási Hivatal által ellátott feladatokat, s szüntessék meg azt, amire nincs
szükség. A pedagógiai intézeteket alapítsák újra. Az
Oktatási Hivatal maradjon meg önálló szervezetként.
25. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet további
működtetését biztosítani kell. Fenntartói jogát át lehet adni egy felsőoktatási intézménynek.

2. Ellehetetlenülő kompetenciafejlesztés, tudáselmélyítés
A NAT rengeteg új ismeretanyagot tartalmaz a korábbiak mellett. A 21. század igényeinek megfelelő kompetencia alapú oktatás azonban időigényes, a tanultak elmélyítését, gyakorlását követeli. A jelenlegi NAT túlzsúfoltságával éppen ezt nem veszi figyelembe, így a kívánt célok elérése ellen
hat. A tanárok és diákok egyaránt túlterheltek a tartalmi követelmények és a magas óraszámok
miatt. Ezen követelmények és óraszámok között vagy éppen miattuk a tanulók nem tudják egyéni
képességeiket kibontakoztatni, az iskola nem tudja hatékonyan kielégíteni az olyan speciális tanulási igényeiket, mint például a nemzetiségi vagy két tanítási nyelvű oktatás, tehetséggondozás,
versenyeztetés, felzárkóztatás, az egész életen át tartó tanulásra való felkészülés. Gyermekeink
egészséges testi és lelki fejlődése, a jövő generáció sorsa függ ettől!

Javaslatok:
• A NAT és a kerettantervek újbóli átgondolásra szorulnak a fentiek szellemében: csökkenteni
kell a tananyagot (elsősorban a lexikális tudásanyag és életkori sajátosságoknak nem megfelelő
tartalom csökkentésével), korszerűsíteni kell a tantervek szemléletét.
• A NAT-ban megvalósuló, tartalomszintű tananyag-szabályozást össze kell kapcsolni a szakaszolt és differenciált kimeneti elvárások megállapításával.
• A diákok heti óraszámát csökkenteni kell, mert jelenleg többet dolgoznak, mint a felnőttek
kötelező munkaideje.
• Legyen szabad a tankönyvválasztás, használhassuk a magas színvonalú kompetencia alapú
tankönyveket, a szakmai szempontból gyakran kifogásolható újakat vonják vissza!
3. Az életpályamodell és minősítési rendszer ellentmondásai
Az életpályamodell, a minősítési, tanfelügyeleti és intézményi önértékelési rendszer kiépítésének
célja az volt, hogy egy egységes minőségbiztosítás megteremtésével emelkedjen oktatás színvonala. A rendszer megfelelő előkészítés és kipróbálás nélküli bevezetése és menet közbeni sokszoros
átalakítása bizalmatlanságot, valamint jelentős szakmai és bérfeszültséget teremtett. Például a minősítésnek csak töredéke a pedagógus szaktárgyi felkészültségének vizsgálata, a minősítő és ellenőrző látogatások rendszere nem igazodik az iskolai élethez, a minőségbiztosítás három területe között ellentmondások vannak, az intézmény egészének adminisztratív terhei jelentősen növekedtek.

Javaslatok:
• A rendszer korrekciójához ki kell kérni az intézményvezetők, a minősítő és tanfelügyelő szakértők és a szaktanácsadók véleményét.
• Egyszerűsítsék az informatikai rendszert és a kézikönyveket, legyenek külön útmutatók a minősülő pedagógusok, szakértők, intézményvezetők részére.
• Új státusz vagy külön díjazás biztosításával legyenek kitölthetők a szakértők és szaktanácsadók
iskolai óraszámának csökkenése miatt keletkezett ellátatlan órák.
4. Az életpályamodell és bérezési rendszer ellentmondásai
A pedagógus életpálya modell elindítása jelentős változásokat hozott a pedagógus társadalomban. Ami mindenki számára érzékelhető volt, az a bérrendszer átalakítása. Azonban a jelentős
béremelés sokat veszített értékéből azáltal, hogy öt évre elhúzódik és együtt járt a pedagógusok
munkaterheinek jelentős növekedésével. Tovább rontott a helyzeten az a döntés, hogy már nem a
mindenkori minimálbérhez kötik a pedagógus bér alapját, hiszen szélsőséges esetben a minimálbér
így akár 8-10 év alatt utolérheti a kezdő pedagógusbért.
A pedagógus béremelésről szóló félrevezető kormányzati kommunikáció pedig negatívan befolyásolja a pedagógusok társadalmi megítélését.

Javaslatok az életpályamodell és bérrendszer korrekciójára:
• Egységes pedagógus bértábla vonatkozzon minden pedagógusra, függetlenül attól, hogy munkakörének betöltéséhez főiskolai vagy egyetemi végzettségre van szükség.
• A pedagógus bértábla alapja a mindenkori minimálbér legyen.
• A jelenlegi 22-26 órás kötelezettség helyett, egységesen 22 legyen a kötelező óraszám, és az
ezen felüli kontaktórákat fizessék ki túlóraként.
• Az igazgatónak legyen lehetősége a túlmunka díjazására és jutalmazásra.
• Az ellátandó órakeret és létszámigény alapja az intézmények pedagógiai programja és az ebben leírt helyi tanterv legyen.

5. A pedagógusokat segítő munkatársak helyzete
A köznevelési törvény tanulói létszámhoz kötötten adja meg a különböző munkaterületekhez
kapcsolódó segítők létszámát (iskolapszichológus, könyvtáros tanár, laboráns, iskolatitkár, rendszergazda, pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős). A különböző iskolák, iskolatípusok eltérő igényeket mutatnak, viszont most nem intézményvezető döntheti el, milyen munkatársak segítségére van szükség az iskolában. A NOKS munkatársak a közalkalmazotti bértábla
szerinti minimális bért kapják, a korábban kapott minden juttatást megvonták tőlük.

Javaslat:
• A nem pedagógus dolgozók létszámgazdálkodása az intézményi igényekhez legyen kapcsolva.
• Történjen meg a nem pedagógus dolgozók azonnali bérrendezése.
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volt az a veKülönlegességeK a gödöllői esKüvő Kiállításon gessége
títő felület, amivel itt

Minden, ami a nagy naphoz kell
Ismét nagy sikerrel rendezték meg a Gödöllői Esküvő
Kiállítást, ami új helyszínen,
a Rézgombos Szolgáltató és
Inkubátorházban várta az érdeklődőket szombaton. A látogatók megismerkedhettek
a legújabb trendekkel, és egy
helyen találták meg az összes
olyan szolgáltatást, amire egy
esküvőn szükség lehet.
A D’Elia Szalon és a Kobe Éva Kft.
által megrendezett kiállításon harmincöt standon, közel hetven kiállító
várta a házasságra készülőket. A ruha
szalonok kínálatában egyaránt meg-

találta az igényének megfelelőt az,
aki a klasszikus fazonok közül akart
választani, és az, akihez az extravagánsabb stílus áll közelebb.
Mint azt Czédly Mónikától, a
D’Elia Szalon tulajdonosától meg-

tudtuk, az idén egy
divatos menyasszony
tetőtől talpig csipkében mondja ki
a boldogító igent,
az urak pedig az
öltönyök közül a
szűkebb fazonokat
választják, ha meg
akarnak felelni a
legújabb trendnek.
A ruhák mellett
dekorációs cégek
bemutatója, éttermek és a cukrászatok kínálata várta az érdeklődőket, de tájékozódhattak a
fotósok és videósok, valamint a
zenei szolgáltatók képviselőivel
is. A rendezvény egyik különle-

találkoztak először az
érdeklődők. A nanotechnológiával készült,
üvegre és plexire rögzíthető fólia bármilyen
körülmények
között
kiváló
minőségben
adja vissza a rá vetített képet, de a modern
technológia vívmánya
mellett sokakat elvarázsoltak az apró – ma
már nálunk is divatba
jött – köszönőajándékok is. Czédly Mónika
úgy fogalmazott, nagy
öröm számára, hogy
évről-évre összegyűjthetik a térség minőségi
esküvői szolgáltatóit, s
minden esztendőben sikerül újdonságokkal megismertetni a
bj
kiállítás látogatóit.

MEGHÍVÓ
A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban
2016. FEBRUÁR 25-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 18 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
„Doberdo poklában. Főhajtás az Isonzo front hősei előtt„ című előadásra.
Előadó: nemzetes Márton Danku István
A Református Líceum tanárának széleskörű ismeretein alapuló, áttekintő előadásán
a részvétel ingyenes, a terembérletre köszönettel fogadunk adományokat.

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A társasházi döntéshozatalról
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban többünknek gondot jelent, hogy a bejárati ajtót csak kulcscsal lehet bezárni. A közös képviselőt
többször kértük már, intézkedjen, hogy
az ajtó elektronikusan is nyitható legyen,
de a kérésünket hosszú ideje nem teljesíti. Szeretném megkérdezni, hogy mit
tegyünk, hogy a kérésünket teljesítse?
Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt Érdeklődő! A társasház tulajdonosainak és lakóinak kérését a közös
képviselő mérlegeli. Ha lehetősége van
rá, akkor azokat végrehajthatja, de a tulajdonosoktól utasításokat nem köteles
elfogadni. Ez érthető, hiszen a döntés
felelőssége ebben az esetben is a képviselőé. Egy ilyen feladatot a képviselő
csak akkor hajthat végre, ha a társasház költségvetésében ennek fedezete
rendelkezésére áll. Ha a fedezet nem áll
rendelkezésére, akkor a közgyűlésnek
kell döntenie ebben a kérdésben. Amenynyiben a képviselet valamilyen okból a
közgyűlést nem hívja össze ennek a kérdésnek az eldöntése érdekében, akkor
ezt a tulajdonosok kezdeményezhetik. A
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény rendelkezései szerint, ameny-

nyiben az összes tulajdoni hányad 1/10
-ével rendelkező tulajdonostársak – a
napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban
– kérik, akkor a közös képviselő köteles
a közgyűlést 30 napon belüli időpontra
összehívni. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonostársaknak a napirend megjelölésével,
a konkrétan megfogalmazott döntési
javaslatot és a döntés indokait írásban
kell a közös képviselőnek megküldeniük,
csak ebben az esetben köteles a közgyűlést összehívni. Ha ezt nem teszi meg,
akkor helyette a társasház számvizsgáló bizottsága (szvb) hívhatja össze a közgyűlést. Amennyiben nincs szvb vagy a
közgyűlést a bizottság sem hívja össze
valamilyen okból, akkor a közgyűlés öszszehívását kezdeményező tulajdonosok
által megbízott személy teheti ezt meg.
A közgyűlés ebben az esetben a napirenden lévő javaslatokról dönteni tud.
Fontos, hogy a közös képviselőnek megküldött kérés tartalmazza a fent leírtakat,
mert csak ebben az esetben köteles öszszehívni a közgyűlést. Amennyiben ennek nem felel meg a megküldött kérés,
abban az esetben is dönthet úgy, hogy
összehívhatja a közgyűlést, de ez már a
saját elhatározásán múlik.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

Sötét bolt a Civil Házban
Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2016. február 23-án, kedden
10 órától szeretettel várunk minden kedves érdeklőt – főleg iskolásokat – a Gödöllői Civil Házban,
Szabadság u. 23 szám alatt tartandó
érzékenyítő programunkra, ahol „sötét boltot” alakítunk ki.
A program során az érdeklődők
megismerkedhetnek a látássérültek
mindennapjait
megkönnyítő
használati eszközökkel, valamint megtapasztalhatják,
milyen nehéz
feladat elé állítja a vakokat és gyengén látókat egy egyszerű, mindennapos rutin feladat, a bevásárlás.
Csoportok előzetes bejelentkezését
a 70-387-5265-ös telefonszámon,
e-mail-ben a godollo@vgyke.com
várjuk. Egy csoport 10-12 fő, a
„sötét bolt”-ban való tartózkodás
ideje kb. 30 perc.

2016. február 9.

2016. február 9.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kalandok az erdő mélyén
Ha átgondolom, kik voltak
gyermekkorom kedvenc mesehősei, bizony, szép számmal akadnak közöttük négylábúak. Mazsola, Misi mókus,
Vuk és barátaik ma is azonnal
elvarázsolnak, s bizonyára nekik, és társaiknak is köszönhető, hogy szeretem és tisztelem
az állatokat.
A gyerekek még nem félnek egy állattól sem, és bármely, a felnőtt számára
félelmetes lény az ő számukra kedves
és szerethető lehet… akár még egy denevér is. Mert, hát ki az, aki félelemmel
tekint egy cumizó denevérre?!
Talán nem véletlen, hogy ezt a sokak által rettegett emlőst választotta legújabb
meséi egyik szereplőjének Palásthy Ágnes.
Zazi, a kis denevér ugyan csak néhány
napot tölt nagybátyjánál, Vlad bácsinál
az erdőben, mégis sok barátra tesz szert.
Az apróság hamar barátságot köt a mosómedvékkel, Mókus Rézivel, Leóval, a

pókkal, Napóleonnal,
a vaddisznóval és a
többi erdőlakóval.
A kis állatseregletnek vidáman telnek napjai az erdő
lombos fái alatt,
az iskolába járás
(mert azt bizony
nekik is kell)
mellett rengeteget játszanak,
versenyeznek, és ha kell, segítenek bajba jutott társaiknak. A kis olvasók pedig
megtudhatják, mit esznek a mókusok,
mi a kedvenc foglalkozásuk a vadmalacoknak, milyen fák vannak az erdőben,
és, hogy a hangja alapján, melyik madár
lehet a harkályok punk rock zenekarának az énekese.
Igen, a harkályoknak kérem, punk rock
zenekaruk van – saját szerzeményeiket
adják elő a tavaszi Madárfesztiválon.
Persze nem mindenki ezen szeretné
megmutatni tudását, Peti, a rozsdafarkú
a madárolimpiára készül (ágon futás-

ban szeretne indulni), Leo a pók pedig
messze földön híres
szövő tudományáról.
Madarak, mókusok,
vaddisznók vendégei
lehetnek az olvasók
egy-egy mese erejéig, s
a kis – és nagyobb – állatok megmutatják, hogyan
kell békésen együtt élni,
összefogni egy jó célért és
segíteni egymásnak, ha baj van.
A kedves rajzokkal illusztrált könyv épp
úgy magával ragadja a felnőtteket, mint
a gyerekeket, akik megtanulják a segítségével, hogy az állatok is épp olyan
érző lények, mint mi emberek. A séták
során nevet kap majd a csiga és a kukac,
és felfedezik majd a bokrok ágai közé
szőtt pókháló szépségét, és izgatottan
találgatják majd, milyen madár énekét
hallják a lombok közül.
(Palásthy Ágnes: A tekergő bőregér)
jk

szerelmes hétvége

Közeledik a szerelmesek, a szerelem ünnepe, február 14., Bálint napja, amikor a magyar szerelmi líra kiemelkedő
alakja előtt tisztelgünk. Az idén két estet is ennek a témának szentelnek a gödöllői kulturális élet szereplői.
Február 12-én, pénteken a Művészetek Házában olyan dalok csendülnek fel, melyek témája ez a mindent elsöprő
érzelem. Szerelmes 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 a dalok, a táncok segítségével elevenednek meg a régmúlt, és a jelen vallomásai. Az összeállításban minden előadó a saját stílusának, egyéniségének megfelelő dalokból válogatta ki a kedvenceit. Így a jól ismert
hazai és világslágerek mellett kevésbé ismert szerelmes dalokat is hallhat majd a közönség, de megelevenednek
az érzelemmel összekapcsolódó táncok is, mint például a tangó.
Az előadás élőzenei kíséretéről Dezső Piroska és Klacsmann Nóra (hegedű), Gémesi Gabriella (brácsa), T.
Pataki Anikó (cselló), Bubenyák 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.
***
Február 14-én este a Barokk Színházban kerül sor a hagyományos Balassi estre, ami évről éve különleges irodalmi
csemegének számít. Idén „ Az hét planétákhoz...” címmel a Club Színház művészeinek segítségével nyerhet bepillantást a közönség a kiváló magyar költő, Balassi Bálint életébe és művészetébe. A Halász Tibor és Halász-Völgyi Katalin által rendezett esten hagyományosan borkóstolás várja a kedves vendégeket.

Új, merész és minőségi Alkotások szABAdságA

GÖMB a GIM-ben
(Folytatás az 1. oldalról)
Ugyancsak e gondolatkörhöz tartozik a teológus azon megállapítása, miszerint a GÖMB a művészet szeretetén
és egymás elfogadásán alapuló olyan
közösség, amely megadja tagjainak
azt a szabadságot, mellyel a művészetről, egymás alkotásairól és az alkotás
mögött vagy fölött fellelhető filozófiáról gondolkodni tudnak. Ez a nyitottság egy olyan lehetőség is, mely az

időről időre
megrendezett
kiállítások
által a nagyközönségnek
is mutatja: a
másikat megbecsülő művészek együttesen szabadságot kapnak, azaz merhetnek kvalitásuk szerint
újat, merészet, ugyanakkor minőségit
létrehozni. Az idén várossá válásának
ötvenedik évfordulóját
ünneplő Gödöllőn a
GÖMB jelenlegi kiállításaira egy egész városnéző sétát fel lehet
fűzni.
A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ udvarán
látható
Felhő-udvar

installáció egyszerre fogalmazza meg
a mulandó és az örök kérdéskörét,
valamint a művészet térhez való viszonyát, egyben teret alkotó erejét,
mondta Galambos Ádám. A Frédéric
Chopin Zeneiskolában ugyancsak a
GÖMB Alkotócsoport világít rá a társművészetekkel való közös gondolkodás lehetőségére, hiszen zeneművek
alapján inspirált alkotások teszik teljessé az ottani falakat, míg a szent és
profán, avagy múló és mulandó viszonyának kérdésével a Gödöllői Premontrei Perjelség rendházának és

auditóriumának ünnepélyes megáldása
alkalmával nyílt Gömb kiállításon ismerkedhetünk meg. E három most is
nyitva lévő kiállítás olyan séta lehet
számunkra, mely kifejezi a GÖMB
szerteágazó és számos lelki-, szociálisés művészeti kérdésre nyitott filozófiáját. Talán ezt teszi teljessé a GÖMB a
GIM-ben című kiállítás.
A GÖMB első GIM-házbeli kiállítását Balla Vera, Fábián Dénes és Varga Zoltán Zsolt rendezték. A 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, Szentiványi-Székely
Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsé-

bet és Varga Zoltán Zsolt. A tárlat a
Gödöllő 50 — A megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év támogatott programja. Április 24-ig tekinthető
meg, minden szombaton és vasárnap
14-17 óráig, előzetes bejelentkezést
követően más napokon is.
lt
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Város-Kép

Hamvazkodással kezdődik a böjt

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket.
Milyen más világ volt itt 50 évvel ezelőtt! Az
egykori híradások sok mindent elárulnak a fél évszázaddal ezelőtti gondolkodásmódról, értékrendről.
Gondolták volna például a kedves olvasók, hogy a
60-as években a művésztelep szó gúnyolódásnak szá-

mított Gödöllőn? Pedig
így volt. A megvető kifejezéssel pedig nem
mást illettek, mint az
egykori gödöllői Petőfi
TSZ-t, ami nem hozta a
várt eredményeket.
Mint az a Pest Megyei
Hírlap cikkéből kiderült, csak a hatvanas
évek közepére sikerült
megfelelő
teljesítményt nyújtaniuk a gödöllői tsz dolgozóknak
– köszönhetően egy új,
„szaktudással, fantáziával és merészséggel
rendelkező”
vezetésnek.

A megtisztulás ideje
ká Lá
ló egykori
k i TSZ
l ök az eredményeket
d é k t a
Takács
László
TSZ-elnök
gépek alkalmazásával, a lelkiismeretes munkával, a
talajerő-visszapótlással és a jobb munkaszervezéssel
magyarázta. A várossá nyilvánítás évében már elismeréssel nyilatkoztak a TSZ-ről, aminek a februári
zzárszámadását lakodalomhoz hasonllítják. „A művésztelep” bebizonyíttotta életképességét” – írta a lap.
Nem csoda, hogy az illetékesek
sszámára fontosak voltak a gödölllői termelőszövetkezet eredményei,
hhiszen a „nem megfelelő” teljesítmmény különösen kínos volt egy olyan
ttelepülésen, ahol az Agrártudománnyi Egyetem működött. Februárban
eegyébként mezőgazdasági könyvhónap
vvolt, aminek a keretében az egyetemmen szakmai könyvvásárt rendeztek.
Erről az intézmény könyvesboltjának vezetője Walleshausen Gyuláné számolt be a
lapnak. Mint a riportban elmondta, egy hét alatt közel
tízezer forintos forgalmat bonyolítottak le. (Ne feledkezzünk meg róla: 1966-ot írunk!)
A cikkből az is kiderül, mik
voltak a könyvvásár legkelendőbb szakkönyvei. Nagy Mária,
a bolt eladója elmondta, a dr.
Bögre János, az egyetem egyik
tanára által szerkesztett A
tyúktenyésztés kézikönyve és
az Útmutató a talajok gyakorlati minősítéséhez című könyvek voltak a legkelendőbbek,
de népszerűek voltak a gyümölcstermesztéssel és a kisállattenyésztéssel foglalkozó
szakkönyvek is.
Köszönjük a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
segítségét!

ZENEISKOLAI FARSANG, TIZENHATODSZOR

Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos böjt, mellyel a katolikus
keresztények Jézus feltámadásának
ünnepére készülnek fel; az idén ez a felkészülési időszak február 10-vel kezdődik. E húsvéti bűnbánati idő kezdetekor
régi hagyomány szerint az istentiszteleten résztvevők homlokára a bűnbánat
lelkületének külső jegyeként hamuból
keresztet rajzolnak (hamvazkodás).
Hamvazószerda a nevét a nyilvános
vezeklés egykori formájától kapta: a
vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd
hamuval megszórták őket. A hamu
már az ókorban és az Ószövetségben
is a semmiség és a
mulandóság jelképe volt. A nyilvános
vezeklés szokása a
10. században megszűnt, ebből alakult
ki a hamvazkodás
mai rítusa. Körülbelül a 11. század végétől ehhez az előző
év virágvasárnapján
használt pálmaágak elégetésekor keletkezett hamut használják fel. A pap
hamvazószerdán ezzel a hamuval rajzol
keresztet a hívek homlokára – minden
élet mulandóságának emlékeként – e
szavak kíséretében: „Memento homo,
quia pulvis es, et in pulverem reverteris – El ne feledd ember, hogy por vagy
és vissza kell térned a porba.” Manapság a katolikus egyházban nagypéntek
mellett hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az előírás
szerint a híveknek csak egyszer szabad
jóllakniuk és húsételektől tartózkodniuk kell. Hamvazószerdával kezdődik a
nagyböjt (Quadragesima) a húsvét előtti negyvennapos előkészületi időszak,
ami húsvétvasárnapig tart, amit idén
március 27-én ünnepelünk. A nagyböjt
Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára
emlékeztet, ez a lelki megtisztulás, a
húsvétra való felkészülés ideje. Az erre
az időszakra eső hat vasárnap nem számít bele a negyven napba, nem része a
böjtnek, mert minden vasárnap Krisztus

feltámadásának emlékünnepe. A nagyböjt kialakulása a késő ókorra és a kora
középkorra tehető. Az őskeresztények
húsvét előtt egy-két napos vagy 40 órás
böjtöt tartottak. A negyvennapos böjtről
elsőként a niceai zsinat (Kr. u. 325) tesz
említést. A szigorú nagyböjt általában
már nem szokás, napjainkban a római
katolikusoknál általánosan elfogadott,
hogy hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de csak
egyszer laknak jól, s pénteki napokon
nem fogyasztanak húst. Mindezek mellett előtérbe került a lelki felkészülés.
A görög katolikus egyházban a hétfőn

kezdődő nagyböjtbe nem számít bele
a nagyhét, a vasárnap mellett pedig a
szombatot sem tekintik böjtelő napnak
(nagyszombat kivételével). A napok
számát felkerekítették, és egy teljes
hetet vezettek be előböjtnek, s ezt megtoldották két előkészületi héttel, amikor
fokozatosan elhagyták a hús és a vaj
fogyasztását. Nagyböjt első napján és
nagypénteken az állati eredetű termékek fogyasztása, szerdán és pénteken
pedig a húsé nem megengedett. Nagyböjt hétköznapjai bűnbánati napok,
amikor a hívők személyesen döntenek
a böjt jellegéről. Mindezek mellett ez
a csend időszaka, amikor Istenhez, a
családhoz és önmagukhoz kerülnek
közelebb. A reformátusoknál a külső
szabályok háttérbe húzódnak, így nincs
előírt nagyböjt. A felekezetalapító Kálvin szerint a húsvétot megelőző időszak
elsősorban a lelki felkészülésről szól.
Az evangélikusok hasonlóképpen nem
böjtölnek, hanem a lelki megújulást
tartják szem előtt.
(ny.f.)

GRÓF TELEKI PÁL ÉS A LENGYEL KAPCSOLAT

Tápai Dóra, az iskola szolfézs és
zenetörténet Tanára, illetve Horváth Gábor, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar karmestere vezette a
Gödöllői F. Chopin Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola 16. alkalommal
megrendezett farsangi műsorát
a Művészetek Háza színháztermében. A zenés, táncos, bohózatokkal tarkított, kétszer előadott
műsorban elsősorban az iskola
tanárai szórakoztatták a közönséget, és értékes tombolanyeremények is gazdára találtak.
(lt)

Jubileumi, 25. közgyűlésére készül a Teleki Pál Egyesület. A jeles évfordulót
kiállítás egészíti ki, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. A fotókkal illusztrált anyag Teleki Pál egykori miniszterelnök, főcserkész
életével ismerteti meg az érdeklődőket, ezen belül kiemelten foglalkozik az
egykori miniszterelnök lengyel kapcsolataival.
A kétnyelvű – magyar és lengyel – összeállítás részletesen foglalkozik az
1933-as Jamboree eseményeivel, valamint a magyar cserkészek 1935-ös lengyelországi látogatásával, majd az 1939-ben, a háború elől Magyarországra
menekült lengyel katonák és civilek támogatásával.
A kiállítást jelenleg a Török Ignác Gimnáziumban láthatják, majd a Pre(bj)
montrei Szent Norbert Gimnáziumban kerül bemutatásra.
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FogyóbaN a természetes táplálék

Madárváró ínyencségek
Eddig sok helyütt csak ímmel-ámmal szemezgettek a
madarak az etetőkben, mert
a kertek és az erdő-mező jóllakatta őket. Nem esett nagy
hó sem, ami elfödte volna
a táplálékot. Ám mostanra fogyóban a természetes
táplálék, így várható, hogy
megélénkül a madáretetők
forgalma, különösen, ha tartósan hópaplan borítja a földeket.
Madárvendégeink számára sokféle
eleséget kínálhatunk. Különösen
hideg telek idején remek ajánlat
a kis énekesek számára az áruházakban kapható, faggyú és magvak
keverékéből álló madárkalács, közismertebb nevén cinkegolyó. De
ilyen madárkalácsot mi magunk is
készíthetünk, amihez marhafaggyút és magokat kell beszereznünk.
A nem sózott és hántolt napraforgómag az egyik legkiválóbb, álta-

lánosan fogyasztott madáreleség,
de a madárkalácsban fölhasználható magkeverékek 2-3 kilós kisze-

relésekben is megvásárolhatók az
áruházakban. (Ezek többnyire zab,
cirok, repce és olajretek magvait
tartalmazzák.) Legelőször vágjuk
apró darabokra a marhafaggyút,
mert így hamarabb megolvad
a tűzön, majd keverjük a folyékony masszába bőségesen
a magvakat, és az egészet
öntsük formába (például üres
konzervdobozba). Ha zsineget is
teszünk
bele, a
faggyú
megszilárdulása után a már
kész madárkalácsot fölfüggeszthetjük a
faágra vagy az
etetőre.

Olcsó, ám a madarak számára jól
hasznosítható a kukorica, a napraforgó, a búza vagy a repce ocsúja
– ha be tudjuk szerezni. De még a
köles és a fénymag is viszonylag
kevés pénzért megvásárolható. A
saját termésű dió is része lehet a
madárvendéglő
menüjének; elég
csak
megtörni,
kicsit összezúzni
és így, héjastól
kitenni.
Ennek
különösen a vörösbegy és az
ökörszem
örül,
mert az ő gyönge
csőrük még arra
sem
alkalmas,
hogy a napraforgómagot föltörje.
Ugyanezért sok kis énekes veszi
szívesen a lágy sajtot s az egyben
kifüggesztett (vagy ágra fölszúrt)
almát. A főtt zöldség, rizs és tész-

ta is minden bizonnyal kosztosokra talál. Ha pedig igazán tartalmas
ínyencséggel akarunk szolgálni,
akkor apróra vágott hús- és almadarabkákat, valamint sajt, kemény
tojás és sárgarépa reszelékét összekeverve tegyük az asztalukra.

az év élőléNyei (3.):

a 2016-os év hüllője a kockás sikló
A kockás siklót választotta az
idei év hüllőjének a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kétéltűés hüllővédelmi szakosztálya.
Az egyesület közleménye szerint
kevésbé közismert, hogy Magyarországon két vízisiklófaj él, amelyek
közül a kockás sikló az, amelyik
jobban kötődik a vízhez. A Balatonon például gyakrabban lehet vele
találkozni, mint közeli rokonával,
a vízisiklóval, hiszen előszeretettel
húzódik meg csónakokban, vitorlás
hajókon, bukkan fel zsúfolt strandokon, vagy keres magának menedéket
nyaralóépületekben.
A magyarországi vizek természeti
állapotának romlása, a folyó- és tópartok átalakítása, kiépítése azonban
komolyan veszélyezteti ennek a faj-

Nem kell megvárNi a tavaszt (3.)

Februárban is elkezdhetjük
Sok növény magját már februárban elvethetjük. Ezekből meleg
helyen kell palántákat nevelnünk, amelyeket tavasszal kell
kiültetnünk, amikor már a kinti
hőmérsékleti viszonyok nem
árthatnak meg a fiatal növényeknek.

kell öntöznünk a földet, hogy a kis
növénykék megfelelő tápanyaghoz
jussanak. Közvetlenül a tűzdelés
előtt nedvesítsük át a szaporítóedény
földjét, mert ha az száraz, akkor kiemelés közben könnyen eltörik, a
kis növény szára, vagy elszakad a

Palántanevelés
Minőségi palántákat csak
tűzdeléssel tudunk előállítani, ami azt jelenti, hogy a
csíranövényeket a továbbneveléshez „átültetjük” cserépbe, tápkockába, kisebb
nagyobb ládákba, tőzeg cserépbe,
amelyeket téli kertben, ablakpárkányon, vagy fűtött melegágyban helyezünk el. Tűzdelésre (köznyelven
pikírozásra) a növény egészen fiatal
kora, a két szikleveles állapot, illetve
– a tűzdelésre kevésbé érzékenyeknél – az egy-két lombleveles stádium a legkiválóbb. Tápkockaföldbe

vagy cserepekbe tűzdelünk. Nagyon
fontos, hogy a tápkockaföld, illetve
a cserép talaja tiszta, fertőző anyagtól mentes legyen. A földkeveréknek
olyannak kell lennie, hogy megtartsa
a víz és levegő befogadóképességét.
Ez lehet: 60% tőzeg, 30% gyepszínföld, 10% friss marha trágya keveréke, vagy 70% melegágyföld, 20%
gyepszínföld, 10% friss marhatrágya
keveréke. Tápoldattal alaposan be

gyökere. A tűzdelő közegnek is nagyon nedvesnek, szinte sárosnak kell
lennie. Hegyes pálcikával készítsünk
lyukat, amibe sziklevélig helyezzük
a kis növényt, a gyökeréhez jól szorítsuk oda a földet. Növényeinket az
új helyükön is öntözzük meg, hogy
a víz kiszorítsa a gyökerek körüli levegőt. Az átültetett kis palánta
akkor gyökeresedik meg
gyorsan, ha meleg talajba kerül. Már hetekkel a
tűzdelés előtt ajánlatos a
földet meleg helyiségbe
tenni. Tűzdelés után 1820 C° fokos hőmérsékleten tartsuk a palántákat.
A palánták edzése a zárt
térben nevelt növények
befejező aktusa. Ez idő alatt a növényeket fokozatosan hozzászoktatjuk
a külső körülményekhez. Az edzés
a kiültetés előtt 2-3 héttel kezdhető
meg. Abból áll, hogy az időtartamot
fokozatosan növelve szoktatjuk növényeinket a kinti környezeti viszonyokhoz. Éjszaka azonban (amíg
erős a lehűlés), zárt helyen tartjuk a
növényeket.
Forrás: www.gazdalap.hu
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

nak a fennmaradását, ezért többek
közt ismeretterjesztő előadásokkal,
családi programokkal és kirándulásokkal kívánják a szakemberek
szélesebb körben megismertetni és
megszerettetni ezt a különös kígyófajt.
Az idei programok során az MME

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Tigáz: A Tigáznál befogott,

kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya nagy hangsúlyt fektet a faj
elterjedésének feltérképezésére is,
amelyben bárki részt vehet: a kockássikló-védelmi évre megújult Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés
Program honlapjára bárki feltöltheti
megfigyelési adatait.
A kutyusokról érdeklődni
lehet a +36-20/554-8450-es
telefonszámon vagy a
krajczardori@gmail.com
e-mail címen.

Cigi: Lesoványodva, bőrbetegen
Dorka: 9 éves németjuhász keverék került a telepre. Mára megerősödött,

meri. Reméljük valakinek hiányzik!

Szombat, vasárnap:
10-19-ig
Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is
nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Február 13-án szombaton
10.30-12 óráig:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László
állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100

hölgy. Sajnos a lába műtétre szorult, amin szépen javul, most kapja az utolsó ke-

Nyitva: H–Szo 800–1700

lába, de reméljük, így is valaki beleszeret. tündéri kanocska. Reméljük, valaki beKedves, bújós, jól szocializált.
leszeret!

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

Foxi: Gödöllőn talált fiatal drótos ka- fiatal, keverék kan. Pórázt nem is- már túl van. Sajnos nem lesz tökéletes a zeléseket, már nem fertőz. Szófogadó,

nocska. Sajnos a póráztól pánikol. Egyébként bújós, szófogadó.
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Sport

atlétika – serDülő és Újonc ob, nyílt felnőtt versenyek

Héraklész DíjátaDó Gála: GöDöllői Díjazottak

Tizenkettő GEAC-érem

Kalotai Zsófia és Hornyák Bernadett

Február 6-7. között rendezték a budapesti Syma-csarnokban a fedett pályás idény
első országos bajnokságát
a serdülő (U16) és az újonc
(U14) korosztályoknak, ahol
a GEAC négy érmet szerzett,
míg felnőtt versenyeken további nyolc érem volt a hétvége termése.

A Serdülő és újonc ob-n ötösugrásban kiváló utolsó ugrásával aranyérmes lett az újoncok között Soos Levente (13,25 m), aki néhány órával
később 300 m-en (42,96 mp) ezüstérmet nyert. Egyéni csúccsal, magabiztos versenyzéssel nyerte a serdülő
rúdugrást (380 cm) Mihály Ádám és
szintén egyéni csúcsát megjavítva,
310 cm-es teljesítménnyel lett bronzérmes Bánovics Dorottya. A leány
13 éves 4x200m-es váltó (Daróczi

Lili, Eszenyi Napsugár, Kaló Johanna, Ratkai Panna) nagy küzdelemben szerezte meg a harmadik helyet, a fiúk pedig a negyedikek lettek.
További pontszerző helyezettek, 4.
hely: Magyari Benedek (2001) rúdugrás; 5. hely: 4x200 m serdülő fiú
váltó (Magyari B., Ferenc Á., Mihály
Á., Tóth G.), Molnár Dániel (2001)
rúdugrás; 7. hely: Simonváros Csenge (2001) rúdugrás, 4x200 m serdülő
leány váltó (Daróczi L., Eszenyi N.,
Dobránszky L., Ratkai P.); 8. hely:
Gódor Fanni (2002) 800 m, 4x200
m újonc fiú váltó (Ajkler Á., Ladányi V., Bánovics J., Soos L.). Edzők:
Gadanecz György, Kovács Zoltán,
Körmendy Katalin, Máté Alpár,
Szörényi István

MASZ nyílt felnőtt verseny –
Nyolc dobogós hely
A legkisebbek országos bajnokságá-

futsal – elrajtolt a tavaszi szezon

Egy sima, egy fordított
Két meccsen van túl a téli szünetet követő „tavaszi” rajt óta a
futsal NB II keleti-csoportjában
szereplő MAG-LOG Team CFT
Gödöllő csapata. A mérleg: egy
7-5-ös siker és egy 5-3-as vereség.
Baranyai Pál együttese az újfehértói

Ezüstcsikó csapatát verte a papírformának megfelelően, míg némi meglepetésre a REAC vendégeként kikapott,
így 15 játéknap után 29 ponttal a negyedik helyen áll csoportjában a gödöllői alakulat.
Futsal NB II, keleti-csoport 14. forduló

küzDősport – kőrös juDo kupa

Gödöllői dzsúdós sikerek
Újabb sikeres sportág bontogatja szárnyait városunkban. A Szádvári Zoltán vezette dzsúdó egylet Nagykőrösön vett részt egy nemzetközi gyerek

dzsúdó versenyen, ahonnan öt éremmel távoztak versenyzői. A Körös
Judo Kupa nemzetközi versenyt 43
csapat részvételével rendezték meg,

sakk – iv. orszáGos téli kupa

Sokkolva mattolt a Sakk Klub
Január 30-án Aszódon rendezték
meg a IV. Országos Téli Kupa sakkversenyt, ahonnan két arany- és egy
ezüstéremmel, valamint két kupával távoztak a Gödöllői Sakk Klub
sakk-palántái.
A Gödöllői Sakk Klub 10 sakkozóval vett részt a versenyen, ahol
az I. korcsoportban a lányok között
első lett Bencze Kinga, az Erkel Ferenc Általános Iskola 2. b osztályos
tanulója, aki fél éve kezdett sakkozni, így különösen szép eredménynek
számít a sikere. A III. korcsoportos
fiúk között a két legszebben csillogó
érmet is a gödöllőiek hozták el. Első
lett Forgács András, akit a gödöllői
sakk szimultánokról már ismerhet-

Gödöllői Sportdíj átadó Gála
2016. február 25-én, 16 órai kezdettel
rendezik meg a Művészetek Házában a
városi Sportdíj átadó Gálát, melyen a 2015.
év legjobb felnőtt és utánpótlás korú sportolóit, legjobb edzőit, a Gödöllő Sportjáért
elismerést, a Jövő Reménységei díjat, a 16
év alatti országos bajnokságok és Diákolimpiai versenyek dobogósait, valamint a
GEAC-aranykoszorúsait jutalmazza Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői
Sport Közalapítvány!

nek, míg második lett Személyi Balázs, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium 6. a osztályos
tanulója. Jól szerepelt még
Tímár Vivien, a Hajós Alfréd
Általános Iskola 3. b osztályos
tanulója, aki a II. korcsoportos
lányok között végzett az ötödik helyen. A Gödöllői Sakk
Klubot ezen a versenyen 10
versenyző képviselte, velük és
a többiekkel tovább edzünk, a
további sikerek elérésért.
A Sakk Klub égisze alatt INGYENES sakkozási lehetőség
és sakkoktatás minden hétfőn
16.30-18 óra között a Gödöl-

val párhuzamosan szombaton rendeztek felnőtt
minősítő versenyt, ahol
számos kiváló eredmény
és GEAC siker született. Kaptur
Éva nagy csatában legyőzve legnagyobb ellenfelét, Nguyen Anasztáziát, lett első 60 m-en, ahol a több éves
kihagyás után visszatérő Komiszár
Krisztina bronzérmet szerzett. Vígvári Szabolcs 400 m-en második,
Kriszt Katalin magasugrásban a
harmadik helyet hozta. A hölgyek
rúdugrásában Kondrák Réka 340
cm-es egyéni csúccsal nyert Kriszt
Annamária előtt.
Felnőtt Szuper Liga három próba
verseny első fordulója is megrendezésre került, ahol a hölgyek között
junior többpróbázónk, Renner Luca
az olimpiai résztvevő edzőtársa,
Zsivóczky Farkas Györgyi mögött a
2. helyet szerezte meg, míg Ajkler
Eszter bronzérmes lett. Edzők: Borisz Volkov, Karlik Pál, Szörényi
István, Zsivóczky Attila.

Kalotai Zsófia, a TEVA-Gödöllői
Röplabda Club játékosa és Hornyák Bernadett gödöllői nevelésű, jelenleg a Nemzeti Kézilabda
Akadémia játékosa lett a 2015ös év legjobbja az utánpótlás
korú játékosok között sportágában, derült ki a február 5-ei, 12.
alkalommal megrendezett Héraklész Díjátadó Gálán.
A Magyar Olimpiai Bizottság a hagyományos Héraklész Díjátadó Gála
alkalmával köszöntötte 2015 legered-

ményesebb utánpótláskorú sportolóit és
az őket felkészítő edzőket. A 20 Héraklész-sportág legjobbjai mellett összetett
egyéni, legjobb férfi és női kiscsapat,
valamint legjobb csapat kategóriákban
adtak át elismeréseket péntek este a budapesti Kongresszusi Központban. A
12. Héraklész Díjátadó Gálán gödöllőiek is elismerésben részesültek. Kalotai
Zsófia (a képen jobbra) a röplabdázóknál, míg Hornyák Bernadett a kézilabdázóknál érdemelte ki a legjobbnak járó
-llelismerést a hölgyeknél.

-kb-

MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Ezüstcsikó KHE 7-5 (2-2)
Gól: Nagy Roland (3), Varsányi Botond, Grúber Bálint, Magyar Zsolt.
Futsal NB II, keleti-csoport 15. forduló
REAC SISE – MAG-LOG Team CFT
Gödöllő 5-3 (2-0) Gól: Farkas Péter,
Varsányi Botond, Magyar Zsolt.
-tlLapzártánk után fejeződött be a MAGLOG Team CFT – Maglódi TC párharc.

Gödöllőről nyolc judós állt tatamira és
Vásárhelyi Viktória, Püspök Zsombor, Püspök Milán, Samu Barbara
és Samu Laura révén öt bronzérmet
szereztek, míg Gál Bence és Dubos
Botond ötödik, Vásárhelyi Kristóf
pedig a hetedik helyen végzett. Edző:
Szádvári Zoltán.
-lilői Művészetek Házában a 4-99 éves
korcsoport részére. Információ:
06/20-439-59-55.
-fs-

röplabDa – GyenGélkeDő GyóGyszerGyáriak

Gödöllői tripla nulla
Nem megy mostanság a TEVA-Gödöllői RC csapatának sem a bajnokságban, sem a MEVZA-Ligában.
Horváth András együttese az elmúlt
héten lejátszott három találkozójából
nemhogy meccset nem tudott nyerni,
de még szettet sem csinált riválisaival
szemben, így egy tripla nullás sorozatot produkált a csapat.
A gödöllői vesszőfutás az elmúlt hét
közepén kezdődött a Közép-európai
kupasorozatban (MEVZA). A maribori páros meccsen előbb a Nyíregyháza, majd a házigazda, a MEVZA-Liga
második helyén álló Branik Maribor
nullázta le a mieinket. A kilenccsapatos ligában a TEVA-Gödöllői RC
a nyolcadik helyen áll jelenleg három
ponttal.
Az elmúlt hétvégén aztán a bajnokságban, a rájátszás szempontjából igen fontos mérkőzésen fogadták
Széles Petráék a tabellán egy hellyel
és öt ponttal a gödöllői hölgyek előtt
álló Jászberényt. Nos, az öt már nyolc,
miután a Jász-Nagykun Szolnok me-

gyeiek lenullázták a Gödöllőt és nyerni tudtak a Török Ignác Gimnázium
tornatermében lejátszott párharcon.
Az i-re a pontot az MTK győzelme és
előzése tette fel, ami azt jelenti, hogy
három mérkőzéssel az alapszakasz
vége előtt 32 ponttal a hatodik helyen
áll a bajnoki tabellán a Gödöllő.
Február 10-én és 11-én újabb erőpróba vár a hölgyekre, amikor is ismét
a nemzetközi kupasorozatban lépnek
pályára Ljubljanában. A TEVA-GRC
ellenfele előbb a horvát Mladost Zágráb, majd a szlovén Calcit Ljubljana
lesz. Mindkét találkozó 18 órakor kezdődik majd.
MEVZA-Liga 5-6. meccs
Fatum Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői RC 3:0 (20, 13, 21)
Branik Maribor (szlovén) –
TEVA-Gödöllői RC 3:0 (16, 11, 20)
Női röplabda NB I. 19. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi
RK 0:3 (18, 20, 13)
-tt-

szezonrajtra várva

Jön a tavasz a fociban és a kéziben is
Február 20-án a kézilabdázók, míg
egy héttel később a labdarúgók is elkezdik hivatalosan a tavaszt, legalább
is, ami a bajnokságokat illeti.
Az NB II. Északi-csoportjának
harmadik helyén álló Gödöllői KC
férfi kézilabda csapata a Hatvan ven-

dége lesz a február 20-ai rajton, míg
a labdarúgóknál a Pest megyei I. osztályban jelenleg kilencedik Gödöllői
SK, a megye kettőben 12. GEAC és
a megyei III-ban hetedik helyezett
GSK kettő csapatai február 28-án
lépnek először pályára.

2016. február 9.
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Az állandó kiállítások felújítása
alatt a látogatóink kedvezményes
belépőjegyet válthatnak, mivel
a kiállítóterek korlátozottan
látogathatóak!

Meseszép 2016-os falinaptár
kapható a múzeumi boltunkban
1000 forintos áron. Szeretettel
ajánljuk Tündérkert-rajongóknak
és nem-rajongóknak egyaránt.
A Gödöllői Városi Múzeum
– tekintettel Gödöllő várossá
avatásának 50. évfordulójára,
felélesztve Polónyi Péter, a
múzeum egykori igazgatója
kezdeményezését – ismét krónikaíró-pályázatot hirdet. Egyéni és
csoportos kategóriában várjuk a
dolgozatokat.
Részletek:
www.godolloimuzeum.hu

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Február 12. (péntek) 17.30
A regionális Furulyaversenyre
készülő növendékeink hangversenye
Február 16. (kedd) 17.30
Kicsinyek Hangversenye – A zongora tanszak rendezvénye

www.chopinzeneiskola.hu

GÖMB A
GIM-BEN

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházában
a GÖMB alkotócsoport képző- és iparművészeti
kiállítása látható.

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, Szentiványi-Székely Enikő,
Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet,
Varga Zoltán Zsolt
A kiállítás megtekinthető 2016. április 24-ig,
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, előzetes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott
programja
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Közérdek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA
BEVALLÁS
I./ Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófizető, akkor a Megállapodás 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 tulajdonostársak. 1 példány bevallást és 1 példány megállapodást szükséges kitölteni.
Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni, amennyiben a tulajdonostársak külön-külön 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 adókötelezettségben 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 kérjük mellékelni). Lakás
fogalmába tartozik a lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház.

Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga, nem vonatkozik az albérletben lévő bérlőkre, 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 tulajdonosok a helyi adó törvény (pl. állam, egyház, alapítvány) alapján mentesek.

V./ A bevallás benyújtója a tulajdonos, amennyiben az ingatlan nyilvántartás (tulajdoni lap) szerint nincs haszonélvező 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 megállapodást. A tulajdoni hányadot az ingatlan nyilvántartás szerint arányban kell kitölteni, három egyenlő tulajdonrész 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 (lakcímkártya), adóazonosító jelet (NAV által kiállított adóigazolványon lévő tízjegyű szám). Az elérhetőség megadása önkéntes, azonban a telefonszám vagy az e-mail cím megkönnyíti a további ügyintézést. Adóazonosító 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 alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, 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 erkélyek), 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 alapterületbe számítani.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 8-14-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Teghze L. u. 2. Tel.: 06-28/545-585
Február 15-21-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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 határozatot 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 Ügyfélszolgálaton (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).

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterületbérlőit és haszonbérlőit,
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!

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági
ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlanfoglalások, helyszínelések, ellenőrzések.
Képesítési előírás: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási
felsőoktatásban 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
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT:
1 FŐ TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe. Munkabeosztás: osztott munkaidős
napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca
1-3. I. emelet) Novákné Finta Erzsébet gazdasági vezetőnél.
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
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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 apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását 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

+4szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429
+59nm-es cirkós I.emeleti újszerű lakás eladó
központban. I.ár: 16,9MFt 20-772-2429

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

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

+Eladó a kertvárosban egy háromszobás
felújított ház, új tető, nyílászárók, szigetelés,
fűtésrendszer, pince, garázs! Iár:24.4MFt.
(20)804-2102

+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3 szoba+ nappalis, garázsos, extrákkal
(gardróbszoba, központi porszívó, klíma) felszerelt sorház eladó saját kertrésszel. I.ár: 28,9MFt
20-772-2429
+Királytelepen, 983m2-es széles utcafrontú telek
bontandó házzal eladó! 15.8MFt! 20-539-1988
+Eladó 3 szobás, 80 nm-es, jó állapotú, erkélyes, garázsos lakás az Egyetem közelében, a
Nagyfenyvesi részen, a Béri Balogh Ádám utcában Iár: 18.5 MFt (20)804-2102
+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 eladó! 19.9MFt!
20-539-1988
+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy eladó telket! 20-944-7025
+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2es családi ház 1145m2-es telekkel eladó!
Iár:33,9MFt 20-218-8591
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából
épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy
2szintes, szuterénes, nappali+4szobás családi
ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz egy déli
fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti
irányban szintén egy nagy terasz kapcsolódik.
A házhoz tartozik garázs, kocsi beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítva vizesblokkal, 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, telepített örökzöldekkel,
igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal.
I.á.: 34,9mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt szuterén található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában
egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű családi
ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a
szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba,
a tetőtérben 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 megvásárolható. 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet
és lakás vagy csak üzlet 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+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának,
orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos
terasz van kialakítva. I.á.: 31mFt 20-919-4870

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

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

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

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm telken lévő nappali-étkező
konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba,
fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két
helységből áll, mely garázsként funkcionál. I.á.:
27,5 mFt 20-919-4870
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+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két
utcára nyíló, teljes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában
egy 2szintes, téglából épült családi ház 560nmes telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha,
2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén,
garázs és egyéb helységek vannak kialakítva.
Nappaliból 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 összkomfortos, felújított lakás, melyben megtörtént 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 930nmes, 28m utcafrontú építési telek. I.á.: 14,5 mFt
20-919-4870
+Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás, 2szintes, kifogástalan állapotú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos, garázzsal ellátott lakóház 800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt
20-919-4870
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+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás,
félig bútorozott, 3.emeleti lakás március 1-től
kiadó. 55.000 Ft+ rezsi+ 2 havi kaució. Érd:
70/243-1861

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Hunyadi J. u. 22.sz alatt lévő szuterén kiadó – vagy befektetői társat keres. Kb.
80 nm. Bármilyen üzleti tevékenységre alkalmas. 20/420-5555
+Gödöllő központjában a könyvtárral szemben
19 nm-es földszinti iroda/üzlet helyiség kiadó.
Érd: 06-28-410-115, 70/411-2466
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102

ÁLLÁS
+Számlaképes varrónőt keresek Gödöllőn óvodai ágyneműk, lepedők, zsákok varrásához.
Tel:0670 333-4724

+Pál – Gödöllő és környéke ingatlan, vállalja
ingatlanok értékesítését vagy a kívánt ingatlan
felkutatását. Tel: 30/9528-228
+Eladó Palotakerten, 7. emeleten egy 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás. Ár: 13 MFt.
30/263-7905

+Bővítjük csapatunk! SZAKÁCSOT, KONYHALÁNYT és részmunkaidős FUTÁRT keresünk
Gödöllőre a Donatella Restaurant & Pubba.
Elvárások vendéglátásban szerzett szakmai
tapasztalat. Amit kínálunk versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség, támogató
vezetőség, jó csapat! Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal, vavaenergy@gmail.com címre!
+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.

+Gödöllő belvárosában 56nm-es, 2 szobás
1.emeleti, nagy erkélyes, kastélyra néző, vízórás
lakás tulajdonostól eladó. Érd: 20/3112-198
+Új építésű társasházban a Posta mellett földszinti, egyedi fűtésű, 48 nm-es lakás eladó. Ár:
16,5 MFt. Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

+Kartal központjában 554 nm-es telken 100
nm-es hosszú parasztház – 3 szoba, konyha,
spejz – melléképületekkel, gyümölcsfákkal eladó. Iár: 4,8MFt. Tel: 70/776-0302
+DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226
nm-es telken 45 nm-es, közművesített, cserépkályha fűtéses, téliesített faház eladó. Ár:
4,5 MFt. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel:
70/214-7201

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

+Munkatársakat keresünk LÉGKEZELŐ és
HŐKÖZPONT RENDSZER KARBANTARTÓ
munkakörbe. Elvárások: középfokú műszaki végzettség; precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés; felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Előny: műszaki technikusi végzettség. Amit
kínálunk: biztos munkahely, versenyképes jövedelem. Munkavégzés helye: Gödöllő. Fényképes,
magyar nyelvű önéletrajzát az alábbi elérhetőségeink valamelyikére küldje: levelezési cím: 4030
Debrecen, Berta u. 7. E-mail: job@kontent.hu

+Gazdasági és képzési felelős munkatársakat
keresünk azonnali belépéssel. Elvárások: Excel
felhasználói ismerete, angol nyelv alapfokú tudás. Fizetés megbeszélés szerint. Jelentkezés:
szakmai önéletrajz, ili.godollo@gmail.com címre.

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

+2 db építési telek eladó Valkó panorámás
részén, 1.000 nm/db. Közművek az utcában.
Ir.ár: 1millió Ft. Érd: 30/643-6742

+Munkatársakat keresünk légkezelő rendszer
és hőközpont ÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐ munkakörbe. Elvárások: felsőfokú
műszaki végzettség; precizitás, megbízhatóság,
önálló munkavégzés; felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Amit kínálunk: biztos munkahely, versenyképes jövedelem. Munkavégzés
helye: Gödöllő. Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát az alábbi elérhetőségeink valamelyikére küldje: levelezési cím: 4030 Debrecen,
Berta u. 7. E-mail: job@kontent.hu

+Gödöllői Arzenál áruházba, szerelvény osztályra munkatársat keresünk. Dózsa Gy. út 94-98.
Érd: 20/9354-687

+Eladó Szadán 2473nm területű, összközműves építési telek széles utcafronttal, gyümölcsfákkal, panorámás kilátással. Eladási ára: 17
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy téglaépítésű, belterületi lakóház, mely a földszinten
tartalmaz egy nappali-étkező-konyhát és fürdőszobát. Tetőtérben 1 szoba, a szuterén részben
pedig egy 30m-es helység található. A nappalihoz teraszkapcsolat tartozik és egy garázs. Az
ingatlan teljesen fel van újítva. Fűtését és meleg
víz ellátását kombi cirkó biztosítja. Az ingatlan
déli fekvésű, szinte egész nap süti a nap. I.á.:
19,8 mFt 20-919-4870

+Fiatal, nagy munkabírású B-C jogosítvánnyal
rendelkező kollégát keresünk ÁRUKISZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE. Tel: 30/9492-228

+Gödöllői éttermünkbe keresünk takarítónőt 4
órás munkarendbe. Jelentkezni a pizzamaxcaffe
@freemail.hu email címen lehet.
+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115
+Házvezetőnőt és takarítónőt keresünk Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email:
mayerm937@gmail.com
+Építőipari cég SEGÉDMUNKÁST keres gödöllői munkavégzésre. Érd: 30/727-8662
+GÖDÖLLŐI BAROMFITARTÓ telephelyre
könnyű, betanított munkára dolgozót keresünk.
Nyugdíjasok előnyben. Tel: 70/390-2636,
e-mail: anotka2016@gmail.com

KÍNÁLATUNKBÓL: *Máriabesnyőn 1640 nm-es, megosztható építési telek (36 m-es utcafronttal) eladó. Iá:14,5 mFt.
*A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőövezeti
telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*A központ közelében 1260 nm-es, 20 m széles építési
telek (30 %-a beépíthető) eladó. Iá:13,7 mFt.
*Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
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+Nyugdíjas ápolónő otthoni ápolásba (idős vagy beteg), felügyeletbe besegítene. Tel: 20/2523672
+FUVAROST KERESEK Gödöllőn legallyazott faágak elszállítására közepes vagy annál kisebb
méretű platós teherautóval. (Egy
alkalomra.) 20/977-3182
+Gödöllői éttermünk pizza szakácsot keres. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@
freemail.hu email címen lehet.
SZOLGÁLTATÁS
+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású légbevezetők
beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető
a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk.
Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739
+GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot, egyebeket. Kiszállás
díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/
nm áron. 20-919-4870
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470
+ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők
szigetelését, FAHÁZAK, faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munkákat
vállalunk garanciával, pontos határidőre Gödöllő és környékén. 20/4513-119
+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST,
tapétázást
korrekt áron vállalok. Hívjon bizalommal. Tel:
70/576-8925, 0631/318-2083
+KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás,
bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ
a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+KERTÉSZETI vállalkozás vállal metszést, permetezést, kertfenntartást és kertépítést. Tel:
30/320-8360

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától!
FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter
06-30-9546-504
+METSZÉS – PERMETEZÉS motoros és kézi
permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják
kivágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált
fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+GYULLADÁSCSÖKKENTÉS! FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS! Öngyógyító képesség beindítása és fokozása LÁGY-LÉZER TERÁPIÁVAL!
Légúti, fogászati és fülpanaszok
(gyulladás, fülzúgás) stb. kezelése
természetes, hatékony módszerrel.
Izomlazítás, feszültségoldás maszszázzsal! Gödöllőn. 20/499-7306
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
+Kineziológia, érzelmi streszsz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD
MASSZÁZS, Thai masszázs,
Thai kismama masszázs, Thai
babamasszázs oktatás. Érd:
20/5733-977.
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OKTATÁS
+Korrepetálás, matematika, fizika, kémia tantárgyakból 5-12 osztályig, középszintű érettségire
felkészítés fizika, matematika tantárgyakból,
magántanulók oktatása a fenti tantárgyakból.
Tel: 30-908-4130.

gödöllői Szolgálat 15

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
+Eladó 1 db használt fürdőszoba tükrös szekrény spot lámpával, 1db használt mosdó és WC
csésze alföldi porcelánból összesen 40.000 Ft
vételárért. Érd. 17 óra után: 20/9319-521

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
+KORREPETÁLÁST vállalok általános iskolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn és
Szadán. Kérésre házhoz megyek. B. Gergely
30/60-83-986

+RUHATÁR ELADÓ! Egyben vagy válogatva!
M-es (38-as) nadrágok, pólók, szoknyák, pulóverek, kabátok, 38-39-40-es cipők, csizmák,
papucsok. Időpont egyeztetés: 20/499-7306
+GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot, egyebeket. Kiszállás
díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
+FÉKTÁRCSÁK és FÉKDOBOK SPECIÁLIS
SZABÁLYOZÁSA. Fék és kuplung alkatrészek
javítása, forgalmazása. Érd: 20/3303-396

EGYÉB
+DEXAM angol középfokú nyelvvizsga Gödöllőn 2016. április 23-án (www.dexam.hu).
Jelentkezési határidő: március 30. FELKÉSZÍTŐ TRÉNING folyamatosan indul. Információ:
20/359-4201, dexamgodollo@gmail.com

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

ADÁS~VÉTEL

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

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft és egy Zanussi hűtő
140cm magas, 2fiókos fagyasztórésszel, hibátlan állapotú 150/38 liter térfogatú 25.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es (Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+Eltartást vállalok esetleg ott lakással, ellátással. Érd: 20/252-3672

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+Eladó szemes kukorica, dióbél, Orion TV. Érd:
20/422-4078

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

Az önismeret önmagunk megértése
Javában éljük a 2016-os év mindennapjait.
Az újévi fogadalmaink mára belénk épültek.
Mostanra már tisztán látjuk, hogy melyik állja
meg a helyét életünkben, és melyik volt éppen
csak fellángolás.
Tudományos statisztikát még nem olvastam arról, hogy melyek a leggyakoribb újévi fogadalmak, de nem tévedek nagyot, ha a fogyókúra,
több sport, egészséges étkezés a dobogós helyeken vannak. A többség évről évre kinyilatkoztatja és mégsem történik semmi. De miért?
Úgy vélem, érdemes lenne minden esetet egyénileg is megvizsgálni.
Ami azonban közös, hogy valami hiányzik,
amiért nem teljesül a vágyott állapot. Mégpedig szerintem azért, mert az, hogy megfogadok
valamit, számomra azt is jelenti, hogy felelősségteljesen meghozok egy döntést az életemben, magamért. Ha ezt megteszem, akkor elhatározom magam és cselekszem.
Tapasztalatom, hogy a felelős döntéshozatal,
elhatározás hiányzik. Ha így tennénk, akkor
senki és semmi nem tudna megakadályozni bennünket a kivitelezésben. De így, amíg
„csakúgy” fogadkozom, és nincs meg az a
belső elemi erő ami hajt bennünket, addig saját magunkat mentjük fel a felelősségvállalás
súlya alól.
Hiszen mondjuk is: „minden évben megfogadom, DE….’, vagy „én nem szoktam megfogadni, mert ÚGYSEM tartom be”, de ide sorolhatnám azt is, hogy „MINEK megfogadni?
Ha le akarok fogyni, akkor úgyis lefogyok. De
most nem akarok’.
Naphosszat sorolhatnám, hiszen az emberi
elme nagyon kreatív, a játszmáink sora végtelen. Nagyon jó kifogásokkal mentjük fel
magunkat a nyomás alól. Azért nyomás, mert
egyébként legbelül nagyon is érezzük, hogy
meg kellene tenne, már nagyon itt van az ideje,
de képtelenek vagyunk rá. Minden jel arra mutat, hogy pl. többet sportoljak, de egyszerúen
„nem visz rá a lélek”. Mindig találunk kifogást,
hogy miért nem. Ebben nagyon jók vagyunk!
És még magunk előtt is elhisszük, sőt még
sajnáljuk is magunkat, hogy hát milyen nehéz
nekünk. De közben minden egyes „sportlehetőségnél” nyom bennünket a lelkünk, hogy tényleg nem tudunk tenni valamit? És egyre mélylyebbre süllyedünk a problémában és a vége az,
hogy még kritizáljuk, utáljuk is azokat, akiknek
sikerül integrálni a mozgás bármilyen formáját

az életébe, vagy sikerült tennie valamit magáért (és még jól is néz ki….. ).
Számos pszichológiai és alternatív terápia létezik
arra, hogy ezeket az ún. blokkjainkat feloldjuk.
Azonban ez nem egy kezelésnek, oldásnak, terapeutának köszönhető, hanem magunknak. Ha
képesek vagyunk felismerni, hogy egy kicsit elakadtunk és szükségünk lenne külső szemlélőre,
segítőre, akkor ne habozzunk. Már egy nagyon
őszinte beszélgetés is elementális erővel hathat,
ha teljesen őszintén meg tudunk nyílni, magunk
előtt és ki merjük mondani. Ha vállaljuk a hibáinkat, a berögződéseinket, megszokásainkat,
hiedelmeinket. A felismerés katarzis élmény,
a megoldás kulcsa pedig szintén bennünk van.
Senki nem mondhatja meg hogy mit tegyünk és
hogyan, hiszen senki nem ismer bennünket eléggé, nem érzi a szívünket – lelkünket. Szükség
lehet másik nézőpontra, másik megvilágításra,
esetleg rávezetésre, de ne feledjük! Magunkban
kell keresni azt, ami mindig is bennünk volt!!!
Az önismeret önmagunk megértése. Ha ennek
birtokában vagyunk, akkor a döntéseink tudatosabbak és eredményesebbek lesznek.
Az egészséget pénzért megvenni nem lehet.
Azonban tudatosan tehetünk, sőt tegyünk azért,
hogy minél egészségesebbek legyünk testi, lelki, szellemi szinten.
Holczinger Kornélia
Gödöllő, Remsey körút 12.
+36 30 388 7757
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. FEBRUÁR 16.

Megfejtés: 85 éve született Kossuth-díjas színésznő neve és a színdarab címe, amelyben egyik emlékezetes alakítását láthattuk.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szedmák Attila, Kandó K. u. 43.,
Czink Györgyné, Szt. János u. 23/c.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szentpéteryné Ribai Magdolna,
Batthyány L. u. 88., Pintér Barnabás, Gébics u. 12/a.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bódis Lászlóné, Egyetem tér 3/a.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Mihajlovic Nikola, 2112 Veresegyház, Mosonyi M. u. 14., Gugó András, Ripka F. u. 11.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Baranyi Józsefné, Béke u. 10., Mihályi János, Erkel F. u. 2/a.,

2016. február 9.

