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Eredményesen szerepeltek a Gödöllői Református Líceum diákjai a térségi kémia versenyen.

A hét végén ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a Teleki Pál Egyesület.

A GEAC végzett az éremtáblázat élén (3 arany,
5 ezüst) a fedettpályás felnőtt atlétikai ob-n.
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MEGKEZDŐDTEK A MUNKÁK A TESTŐRLAKTANYÁN

Újabb pályázatról döntött a testület
Megkezdődtek a gödöllői várkapitányi lak, közismertebb nevén
a Testőrlaktanya szerkezeterősítő
munkálatai. Az épület felújítására
többször próbált pénzt szerezni az
önkormányzat, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával már sikerült is 8
millió forintot nyerni a tetőszerkezet felújítására, amit az idén meg is
kell valósítani, azonban ezt meg kell
előznie a tartószerkezet és az alapozás megerősítésének. Ez tekinthető
az első ütemenek, amihez hozzátartozik a leomlott boltozat falazása,
majd az épület pántolása. Ezt követően elbontható lesz az évek óta meglévő külső dúcolás.
A tető teljes helyreállítása a második ütem lesz, ami azonban rendkívül
fontos lépés, mert az új tetővel megállítható lesz a további állagromlás.
Az önkormányzat még 2014-ben benyújtott egy pályázatot a Norvég Alap-

hoz is az épület teljes körű helyreállítására és közösségi célú hasznosítására.
Erre a pályázatra, vélhetően a Norvég
Alap támogatási programjának nem hi-
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vatalos felfüggesztése miatt, semmilyen
visszajelzés nem érkezett. Közel két hónapja megállapodás született a kormány
és a norvég fél között. Ha a program
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Gödöllő idei fejlesztési terveit és az
egészségügyi ellátás helyzetét ismertette
a képviselő-testület csütörtöki közmeghallgatásán dr. Gémesi György polgármester és Nagy Árpád, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója, majd
kérdésekre, hozzászólásokra válaszoltak.
A közbiztonságot és a közlekedés biztonságát érintő témakörök megválaszolásába
dr. Bozsó Zoltán városi rendőrkapitány is
bekapcsolódott.
Bevezetőjében a polgármester elmondta, hogy a 2015. évi közmeghallgatást a
városháza kiköltözése miatt halasztották
el erre az évre, amiből következően erre
a fórumra idén kétszer várják a polgárokat. A második közmeghallgatás ősszel
lesz. Ezután arról beszélt, hogy az önkormányzatnak van ciklusprogramja, elfogadott költségvetése, és jelentős fejlesztési
forrásai. Miközben a működési költségek
4,6 milliárd forintot igényelnek, az állam
már csak 1 milliárd 60 millió forinttal járul
hozzá a város kötelező feladatainak ellátásához. A személyi jövedelemadóból semmi, a gépjárműadóból csak a 40 százalék
marad helyben.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Közmeghallgatás

Városfejlesztés és egészségügy
(Folytatás a 1. oldalról)
Az utak és a járdák építésére, karbantartására mintegy félmilliárd forintot
rendelt a képviselő-testület a 2016-os
költségvetésben. Ezen felül megoldják
a Petőfi téri és a Munkaügyi Központ
melletti terület csapadékvíz elvezetését. Az uszodaberuházást az állami
építkezés bejelentése után felfüggesztették és egy városközponti sportcsarnok megvalósítását tűzték ki célul 510
millió forint TAO-s sporttámogatásból
és 400 millió forint önrészből. Folytatják a Művészetek Háza felújítását,
ahol évente 250 ezren fordulnak meg,
elkezdődik az azbesztet tartalmazó és
statikai problémákkal küzdő városháza
átépítése. Megerősítik a várkapitányi
lakot, közismert nevén a testőrlaktanyát. A város a korábbi években rá háruló feladatokat elvégezte a Köztársasági úti vasúti átjáró kiváltása valamint
a HÉV nyomvonalának áthelyezése
érdekében is. A megvalósítás túlnő az
önkormányzat anyagi lehetőségein és
kompetenciáján is, a kormányon múlik, miként tudja és akarja az európai
uniós forrásokat felhasználni.
Az egészségügyi ellátás három
szintje, a háziorvosi szolgálat, a járóés a fekvőbeteg-ellátás egymásra épülő
rendszert alkot, de mindegyik problémákkal küzd, aminek a következményei a munkájukban is jelentkeznek,
kezdte ismertetését Nagy Árpád. A
Tormay Károly Egészségügyi Központ
járóbeteg-ellátást végez, de hozzá tartozik a bőr- és nemibeteg gondozó, a
tüdőgondozó és a pszichiátriai gondozó
is. Emellett alapellátási funkciót is betölt: iskolaorvosi, védőnői szolgálatot
szervez és ellátja a gyermekfogászatot,
ahol 6400-6500 gyerek évenkénti kétszeri szűrővizsgálata is megtörténik.
A Tormayhoz 25 település tartozik.
Ezeken kereken 100 háziorvos dolgozik. A rendelőintézet 19 szakmában
lát el betegeket, ezek közül 12-őt csak

beutalóval lehet igénybe venni. Összesen 140-150 ezer lakos gyógyításában
vállalnak szerepet 149 munkatársukkal. Évente átlag 200-210 ezer beteget
látnak el – negyedük 18 év alatti. A beavatkozások száma 6-700 ezer között
mozog.
Az intézet tevékenysége iránti igény
jóval nagyobb, mint aminek meg tud
felelni. A teljesítmény volumenkorláton túl – ami azt jelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak
bizonyos mennyiségű orvosi kezelést
finanszíroz és emiatt a betegeket érzékenyen érintő várólisták alakulnak ki –
nehezíti a gyógyítást az orvoshiány is.
A betegeknek – az orvosilag sürgős ellátástól eltekintve - néhány héttől akár
néhány hónapig is várniuk kell a rendelésre. A kötelező ellátási területen kívüli betegeket nem tudják fogadni, így a
Pestről Gödöllőre járó dolgozókat sem.
Az intézet két éve kényszerűségből
bevezette a laboratóriumi vizsgálatok
előjegyzését, mert a munkájuk iránti
igény négyszer nagyobb volt, amint
amire finanszírozást kaptak. A betegforgalomra jellemző, hogy naponta
150-180 embertől vesznek vért. 2014
áprilisától a háziorvosok online hozzáférhetnek a leletekhez, de ezzel a lehetőséggel csak 8-9-en élnek. 2015-ben
indult az új, dinamikus intézeti honlap,
amit naponta frissítenek az aktuális
rendelési időkkel, az ügyeleti információkkal és véleményt is be le lehet küldeni az ellátásról. A társadalom öregedése magától értetődően tükröződik a
betegek összetételében is. Az országos
orvoshiány egyre jelentősebb gondokat okoz az alap- és a járóbeteg-ellátásban. A Tormay orvosainak zöme 50
év feletti, nagy részük nyugdíjkorú. A
kieső orvosok helyett szinte lehetetlen újat kapni. A gyerekfogászaton az
egyik kolléga gyesen van, jelenleg két
hetven év feletti orvos látja el a 3 szakrendelést. A kapacitást az OEP állapítja
meg, a költségek emelkednek, a finan-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Palotakertből vonul ki az ügyeletes
orvos
Mint arról már hírt adunk, február
1-jétől az Országos Orvosi Ügyeleti
Nonprofit Kft. látja el Gödöllőn, Isaszegen és Szadán a gyermek és felnőtt
központi orvosi ügyeletet.
Az új szolgáltató hozzáfogott az ügyeleti helyisége felújításához a Tormay
Károly Egészségügyi Központ II. számú épületében.
A körülmények javításának szándékával kezdeményezte a telefonhívásokra
kivonuló orvos és a gépkocsivezető
kihelyezését az intézményi épületből.
A képviselő-testület erre a célra térítésmentesen biztosítja az ügyeleti
szolgáltató számára a Palotakert 4.
szám alatti nem lakás célú ingatlan és
a Palotakert 3. és 4. számú épületek
között elhelyezkedő gépkocsi beálló
használatát.
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Közélet

Módosítás előtt a településrendezési tervek
A képviselő-testület kezdeményezte
Gödöllő településrendezési terveinek,
azaz a 2012-ben elfogadott településszerkezeti tervről és a helyi építési szabályzatról szóló rendelet átfogó
módosításának megindítását. Januárban döntöttek arról, hogy az országos
szintű építési jogszabályok változása
miatti korrigálják a helyi építési szabályzatot. Ezzel párhuzamosan indokolt megindítani a településrendezési
átfogó felülvizsgálatát is.
Az átfogó felülvizsgálatot az elmúlt
időszakban körvonalazódott olyan
településfejlesztési elképzelések is indokolják, mint például egyes területek
övezeti besorolásának felülvizsgálata, a városközpont további fejlesztési
lehetőségeinek biztosítása, illetve további városképi megfontolások érvényesítése.

szírozás reálértéke csökken. A kifizetetlen többletteljesítményből eredő évi
mintegy 40 millió forint hiányt a többi
között saját bevételből, például bérbeadásból és az önkormányzat támogatásából pótolják.
Nagy Árpád kiemelte: az I. számú
rendelőben 1972-ben kezdődött a gyógyító munka. Elhasználódnak, romlanak az eszközeik. Az önkormányzat
segíti a pótlást, de vállalkozásoktól
nem kaphatnak oly módon támogatást,
mint például sportegyesületek létesítményfejlesztésre. A közép-magyarországi régióra nagyon kevés pályázatot
írnak ki, de egyiken sem indulhat önkormányzati tulajdonú intézmény, csak
állami, egyházi és alapítványi.
Az előadások után kérdések és hozzászólások következtek. Többen panaszolták, hogy hosszú a várólista, akár a
laboratóriumba, akár szakorvosi rendelésre. Az antalhegyiek csatornázást és
útépítést szeretnének. Úgy vélik, hogy
a másutt már sikeres térfelügyeleti
rendszer kibővítésével több száz ház
lakói élnének nagyobb biztonságban
és a telepítéshez pénzzel is hozzájárulnának. Elhangzott, hogy a Testvérvárosok útján a közlekedést a leromlott
burkolat mellett a gyorshajtás is veszélyessé teszi. Nagy szükség lenne a
Testvérvárosok útja és a Szabadság út
kereszteződésében körforgalomra vagy
jelzőlámpás csomópont kiépítésére. A
Kotlán Sándor utcában az okmányiroda kiköltözése miatti forgalomnöveke-

olvasott fel és adott át a polgármesternek, amiben követelte, hogy a márciusi
ülésen függessze fel a képviselő-testület a kommunális adóról szóló rendelet
végrehajtását, az így kieső 200 millió
forinttal pedig módosítsa a költségvetést. Gémesi György erre válaszolva
elmondta, hogy az ötlettel szemben
állnak a lakosság által megfogalmazott elvárások. Széles körű társadalmi
egyeztetéssel elkészült az integrált városfejlesztési stratégia, és elfogadta a
testület az önkormányzat ötéves gazdasági programját. Ezt kell végrehajtani. Hozzátette: a korábbi években 5-6
milliárd forintot fordított a város az infrastruktúra fejlesztésére. Most többletbevételre van szükség, például a nem
rászorultsági alapon térítésmentessé
vált óvodai étkeztetés finanszírozási
feladata miatt. A kommunális adóbevétel az utak, járdák állapotát javítja
majd, amit az is indokol, hogy Gödöllőn 18 ezer autó mozog. Megfelelő karbantartás nélkül leromlanának az utak.
Kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta, hogy a tervek szerint az
idén új kopóréteget terítenek a Testvérvárosok útja 30-as főút és Grassalkovich utca közötti szakaszára. A Mátyás
király úti kereszteződés forgalomirányító lámpás átépítése a ciklus második felében várható, ha sikeres lesz a
beruházás engedélyeztetése a szakhatóságokkal. A Testvérvárosok útja–30as főút–Egyetemi bejáró csomópont
jelzőlámpás átépítésének tervei már

dés rontja a lakók komfortérzetét. Úgy
tapasztalják, hogy a parkolás nem megoldott a járási hivatalnál.
Vörös István, a Szót Kérünk a
Közjóért Egyesület elnöke egy levelet

korábban elkészültek. Megvalósítására
a Lidl Áruház építésével egy időben került volna sor. Ezt meghiúsította, amikor a kormányt törvényben tiltatta meg
300 négyzetméternél nagyobb üzletek

Együttműködési megállapodások
A nemzetiségek jogairól szóló törvény
rendelkezik arról, hogy évente felül
kell vizsgálni a helyi önkormányzatok
és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást.
A nemzetiségi önkormányzatok után
a képviselő-testület is elfogadta a legújabb aktualizálást.
Címerhasználat engedélyezése
Engedélyezte a képviselő-testület az
Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és
Polgárőr Egyesület egyesületi ruháin
„Gödöllő” város címerének használatát.
Az önkormányzat 2014-ben kötött
együttműködési megállapodást az
egyesülettel a város közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkában való részvételre, a
bűnmegelőzési, baleset-megelőzési,
vagyonvédelmi, kábítószer- megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási
feladatok ellátásában való közreműködésre. A megállapodás óta az egye-

sület több városi rendezvényen látott
el rendszeresen polgárőri feladatokat
és együttműködik a Gödöllői Rendőrkapitánysággal is.
Új póttagok
A képviselő-testület kiegészítette a
Helyi Választási Bizottságot. A lemondott Ipacs Piroska és Szerdi
Ildikó helyett Gaál Lászlót és Molnárné Tar Máriát választották meg
póttagoknak.
Igazgatási szünet lesz a nyáron
Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai
alapján az idén is lesz igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban a rendes szabadság kiadására július 25-től
augusztus 6-ig. Az igazgatási szünet
alatt ügyeletet biztosítanak.
Első féléves munkaterv
Elfogadta 1. félévi munkatervét a
képviselő-testület. A soron következő
ülések időpontja: március 10., április
14., május 19. és június 16.
tl
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építését multinacionális cégek beruházásában. A város ma is hajlandó a költségek egyharmadának átvállalására, ha
a többit állja az állam és az egyetem.
Gémesi György azt is elmondta, hogy
az Antalhegyen már gyűjtik a támogató
nyilatkozatokat a csatornázáshoz. Ha
ez eredményes lesz, akkor a költségekhez a lakosok mellett a város is hozzájárul. Következő fázisban az út és a
csapadékvíz-elvezetés is megépülhet.
Miért nem lehet Gödöllő főterén
tüntetni és aláírásokat gyűjteni a nemzet és a haza érdekében, amikor a nemzeti ünnepen a polgármester vehemensen kritizálhatja a kormányt, tette fel a
kérdést Csáky Zoltán.
Az Alsópark, a Királyi Váró és környéke, valamint a főtér uniós és norvég
pályázati forrásokból újult meg. Vagyonvédelmi szempontból is fontos, hogy
megfelelően használjuk, megőrizzük
olyan állapotban, amilyenben számos elismerést kaptak ezek a közterületek.
A gyülekezési jogot az önkormányzat nem korlátozza, az egyéb tevékenységeket a jogszabályok által engedett
módon szabályozza, annak érdekében,
hogy a főtéren, a város „nappalijában”
mindenki jól érezhesse magát politikai
hovatartozás nélkül, felelte Gémesi
György, majd hozzátette: beszédeiben városvezetőként saját gondolatait
fogalmazza meg, amelyek értékeket
tükröznek és folyamatokra reagálnak.
Számok támasztják alá Gödöllő javuló közbiztonságát, de az is igaz, hogy
előfordul, a rendőrség által őrizetbe
vett elkövetőt az ügyészség vagy a
bíróság nem helyezi előzetes letartóztatásba, ezért el kell engedni, s miután
újra elkövető lesz, ismét rendőrkézre kerül, közölte a rendőrkapitány.
Dr. Bozsó Zoltán (képünkön) kérte
a gödöllőieket, hogy mindenkor forduljanak bizalommal a négy körzeti
megbízott rendőrhöz, akik valamenynyi városrészi lakossági fórumon részt
vesznek. Gémesi György hozzátette, az
önkormányzat már két autóval segítette
a kapitányság munkáját, majd szintén
kiemelte a körzeti megbízotti hálózat
jelentőségét.
lt

LAKOSSÁGI FÓRUM
”Fókuszban
a Kazinczy lakótelep”
Szeretettel hívjuk meg a gödöllői
lakosokat a „Fókuszban a Kazinczy lakótelep” tárgyban tartandó
lakossági fórumra.
Kiemelt témáink: a Kazinczy
körúti lakótelep és környéke fejlesztési tervei, az idei évben és
következő években megvalósuló
programok, a zöldterület gondozási feladatok ellátása.
A lakossági fórum szakértő vendégei: Gyenes Szilárd, Gödöllő
város alpolgármestere, Hörömpő
Éva, Gödöllő város főkertésze, a
VÜSZI munkatársa.
A lakossági fórum helyszíne:
Kazinczy körúti Óvoda.
időpont: 2016. március 1. 17.30.
Várjuk a kedves lakókat, érdeklődőket, tisztelettel:

dr. Györfi Beáta,
az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője (Lokálpatrióta Klub)
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Az érdemi érdekegyeztetés igényével

Fájdalommal értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy

Polgármesteri tagozat alakult
Megtartotta évnyitó küldöttgyűlését a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ). Gémesi György elnök ismertette a szervezet elmúlt évben végzett
munkáját, majd a MÖSZ nemzetközi
téren, illetve a közoktatás területén végzett szakértői tevékenységéről hangzottak el beszámolók.
A küldöttek határoztak
a MÖSZ Polgármesteri
Tagozata megalakításáról, amely nyitott minden magyar település
polgármestere és alpolgármestere
számára.
A tagozat Wittinghoff
Tamást, Budaörs polgármesterét választotta
elnökének.
Gémesi György elnöki beszámolójában elsőként a szövetség
önkormányzati érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét ismertette. Mint
elmondta, a kormány és az önkormányzati szövetségek között látszategyeztetés zajlik, a települések és a szakmai
szervezetek véleményét nem veszik figyelembe a döntéseknél, így országos,
nagy horderejű kérdésekben is gyakran
születnek olyan, előzetes számítások és
hatásvizsgálatok nélküli átgondolatlan
döntések, mint például az oktatás államosítása, az építési törvény módosítása
vagy a hulladékgazdálkodás rendszerszintű átalakítása.

Ribányi József, a MÖSZ társelnöke,
a Régiók Bizottsága magyar delegációjának vezetője beszélt a szövetség
nemzetközi aktivitásáról, majd Ambrus Gyöngyi, Kistokaj polgármestere,
a MÖSZ elnökségi tagja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsban (KÉT)

szerzett tapasztalatait osztotta meg a
küldöttekkel. Mint elmondta, az érdekegyeztetés a KÉT-ben is formális, a
pedagógus szakma és az önkormányzatok részéről elhangzó vélemények nem
jelennek meg az elkészült határozatokban, törvényekben.
Eszes Béla, Jánoshida polgármestere,
a MÖSZ társelnöke települése példáján
keresztül világított rá mindazokra a nehézségekre, amelyekkel egy átlagos magyarországi kistelepülésnek ma szembe
kell néznie. A kevés munkalehetőség és
a sok, sokszor 40 évesen először munkába álló közfoglalkoztatott mellett sú-

A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉNEK ÉS
A MÖSZ POLGÁRMESTERI TAGOZATÁNAK
KÖZÖS NYILATKOZATA
A mai napon megalakult a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Polgármesteri Tagozata, amelynek célja lehetőséget adni
a települések vezetőinek arra, hogy az önkormányzatokat érintő
különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket, mert napjainkban a rendszerváltás során kialakult
önkormányzati rendszer súlyos válságát éljük.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Polgármesteri Tagozat sajnálattal állapítja meg, hogy:
– az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa, mint
az önkormányzati érdekegyeztetés legmagasabb hivatalos fóruma
végérvényesen a látszat egyeztetés szintjére süllyedt;
– a kormány és a Parlament politikai döntéseinek következtében folytatódott az önkormányzatok által ellátott feladatok államosítása a települések „gyámság alá helyezése”;
– a feladatok, hatáskörök és a finanszírozás sokszor rögtönzésszerű folyamatos átrendezése rendszerint előkészítetlen,
szakmailag megalapozatlan, azokkal kapcsolatban nem készül
értékelhető hatástanulmány, aminek egyenes következménye az
érintett feladatok ellátásában várható és kialakult bizonytalanság,
esetenként kaotikus állapot és rendszerint a költségek nagymértékű növekedése;
– a közoktatás nem megfelelően előkészített felemás államosítása mára válságba sodorta korábban az önkormányzatok által
– elsősorban finanszírozási problémák miatt nehezen, de mégis
biztonságosan működő – fenntartott iskolák és azok háttérintézményeinek szolgáltatásait és működését;
– a napokban napvilágot látott „ Hatékony helyi közigazgatás”
című 2015-ös keltezésű „nem publikus” előterjesztés, ami az ASP
rendszer kiépítésének kapcsán gondolja bújtatva megvalósítani a
tényleges döntések központosítását,- ezzel előre vetítve önkormányzatok teljes gyámság alá helyezését, az önkormányzati autonómia teljes felszámolását - az önkormányzatiság végét jelenti
egyben - egyetértve a TÖOSZ nyilatkozatában megfogalmazottakkal - nagyfokú bizalomvesztést, és súlyos károkat okozhat az ASP
átfogó és sikeres bevezetésének;

DR. VÁNDOR BÉLA
lyos gond az alulfinanszírozottság: az
összes helyi bevételt elviszi a kötelező
feladatok ellátása, de még így is mintegy 30 milliós hiánnyal kell számolni.
„Egy 3000 fős település még homályosan sem látszik a kormány szemüvegén
keresztül” – állapította meg.
A
beszámolók és az
előadások után
megalakult
a
Magyar
Önkormányzatok
Szövetségének
Polgármesteri
Tagozata,
melynek célja lehetőséget
adni a települések vezetőinek
arra, hogy az önkormányzatokat érintő
különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket. A
minden magyar település polgármestere
és alpolgármestere számára nyitott szervezet Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét választotta elnökének. A
Szövetség és a Tagozat közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben a településeket érintő jelenlegi legégetőbb problémákra, illetve az önkormányzatiság
egészét fenyegető veszélyekre hívják
fel a figyelmet.
(oc)

A MÖSZ
Ö és a Polgármesteri Tagozat határozottan kéri a kormányt,
hogy:
– gondolja át a gyermekeink jövőjét alapvetően meghatározó
közoktatás működésének és fenntartásának kérdését, beleértve
az önkormányzatok nagyobb szerepvállalásának lehetőségét is;
– azonnal vonja vissza, és az önkormányzatok bevonásával, javaslataik figyelembe vételével tárgyalja újra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényt, mielőtt annak átgondolatlansága és
megfelelő szakmai előkészítetlensége miatt súlyos anyagi károk
és katasztrofális helyzet nem keletkezik a minden magyar állampolgárt érintő szolgáltatásban;
– fejezze be az önkormányzati feladatok folyamatos és megállíthatatlannak tűnő politikai alapon folytatott centralizációját és
higgye el, hogy vannak feladatok, melyek helyben vagy regionálisan végezhetőek a leghatékonyabban, beleértve a költségeket is;
– gondolja újra végig az ország jobb, takarékosabb biztonságosabb és hatékonyabb működésének érdekében az állam és önkormányzatok viszonyát különösen a feladatok, hatáskörök és a
források tekintetében;
– teremtse meg a valós feltételeit az önkormányzatokkal való
folyamatos és érdemi egyeztetéseknek.
Felhívja a kormány figyelmét, hogy:
– a közel 3200 magyar önkormányzatot vezető polgármester a
megválasztása mögött álló bizalom alapján felelős a rábízott településért, az ott élők biztonságos , minőségi életéhez szükséges
feltételeinek biztosításáért, melynek a folyamatos és a jövőben
tervezett centralizáció nagyban szűkíti a mozgásterét lassan ellehetetleníti azt.
Felszólítja a kormányt, hogy:
– szüntesse be a „szimpátia” alapján különösen év végén osztogatott „csoki” pénzeket, a forráshiányos önkormányzatok működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő források helyi
politikai szimpátia alapján való biztosítását és csakis a Belügyminisztérium szakmai javaslata alapján, az önkormányzati szövetségek véleményét kikérve ítéljen meg többlettámogatást.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és annak Polgármesteri
Tagozata a rábízott felelősség tudatában együtt kíván működni a
kormánnyal, annak egyenrangú partnere kíván lenni, és amit elvár
a kormány képviselőitől is.
Gödöllő, 2016. február 17.

ÚJABB ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KERÜLNEK AZ ÁLLAMHOZ
Március 1-jével lép hatályba a költségvetési törvénynek azon passzusa, ami elvonja az önkormányzatok által kiszabott bírságok egy részét a településektől, tovább csökkentve a rendelkezésre álló forrásokat.
A települések bevételeihez hozzátartoznak a különböző bírságokból befolyó pénzek is, többek között azok, amiket a közterület-felügyelet vet ki. A költségvetési törvénybe bekerült módosítás azonban arra kötelezi a településeket, hogy a közterület-felügyelet által a szabálysértési törvény alapján kiszabott bírságokat – amik korábban az önkormányzat bevételei voltak – bár továbbra is
az önkormányzatnak fizetik be az állampolgárok, havi rendszerességgel át kell utalni a Magyar Államkincstár részére.
Ezzel tovább bővül az elmúlt időszakban az önkormányzatoktól elvont források listája. A személyi jövedelemadóból már
semmi sem marad a településeken, a gépjárműadóból csak 40 százalék marad helyben, a szociális támogatásokat pedig
egyre inkább a helyi iparűzési adóbevételekre terhelik rá.

nőgyógyász főorvos kollégánk, méltósággal viselt
hosszú betegség következtében, 2016. február 17-én
reggel eltávozott közülünk.
Első munkahelye a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Nőgyógyászati Osztálya volt. Ottani pályafutása során a szakma minden területén dolgozott, megismerve a legnehezebb eseteket is.
Intézetünkben 1989 év márciusától – 27 éven keresztül – látta el az I. számú nőgyógyászati szakrendelésen megjelenő betegeket.
Magas színvonalú szakmai munkája és kiváló emberi hozzáállása miatt is kiemelkedően sokan keresték rendelését. Kollégái, munkatársai és az ellátottak egyaránt
kedvelték szakmai hozzáértése, emberséges magatartása és barátságos egyénisége
miatt. Betegeit mindig teljes körűen igyekezett ellátni, így aktívan segített abban az
esetben is, ha betegét tovább kellett küldeni más intézménybe.
Kedvelt szakterülete a családtervezés, meddőséggondozás volt, így sok édesanya köszönhette áldozatos munkájának megszületett egészséges gyermekét.
Halálával nemcsak családja, hanem intézetünk és a betegek is egy értékes, tiszta
szívű orvost és egy Jó Embert veszítettek!
Kívánjuk, hogy nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük.

Temetése a Dózsa György úti temetőben lesz február 26-án, 15 órakor.
a Tormay Károly Egészségügyi Központ kollektívája

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS
A Tormay Károly Egészségügyi Központ tájékoztatja betegeit, hogy
2016. február 26-án – dr. Vándor Béla nőgyógyász kollégánk temetése miatt –
a járóbeteg ellátást csak 14 óráig biztosítjuk.
Kérjük megértésüket, az intézet vezetése

megszüntetnék Az önkormányzAtokAt?

Egy kézben az erő!
Megdöbbentő tanulmány látott napvilágot egy polgármesternek köszönhetően.
A szerzői megjelölés nélküli 12 oldalas
dokumentum - amelyen a nem publikus
és nem jóváhagyott jelzés szerepel - célja az önkormányzatok szoros kontroll alá
helyezése, tevékenységük minimalizálása,
a hivatali állomány minimálisra csökkentése, a 2018-as választások után pedig a
hivatalok átszervezése.
A dokumentumot akár egy új összeesküvés elméletnek is tűnhetne, ám az abban
foglaltak egybeesnek azzal a központosítási folyamattal, ami a közoktatásban
már lezajlott, s amit jelenleg a hulladékgazdálkodás terén, valamint a független
szervezetek, hivatalok állami felügyelet
alá vonásával zajlik, s szinkronban van a
kormány által szintén bejelentett, tervezett
elbocsátásokkal.
Szintén egybeesik az ebben foglaltakkal
annak az informatikai rendszernek (ASP –
a szerk.) a kiépítése, ami már megkezdődött, s ami elsőre segítené az önkormányzatok működését, az információk, adatok
kezelését, ám a tanulmány szerint a fő cél
nem ez, hanem az adatok központosítása,
kezelésük állami hatáskörbe vonása, valamint az önkormányzatok minden döntésének központi ellenjegyzéshez kötése.
A „Hatékony helyi közigazgatás - stratégiai elemzés” nevet viselő tanulmány
szerint szűkítenék az önkormányzatok
tevékenységét, a feladatok pedig a kormányhivatalokhoz kerülnének át. Ennek
fontosságát persze nem a központosítási
törekvéssel, hanem a „helyi korrupció”
elleni harccal indokolják. A tanulmány
mindvégig igyekszik úgy beállítani az önkormányzatokat, hogy azok a korrupció
fellegvárai, s ennek megfékezése csak úgy
lehetséges, ha a polgármesteri hivatalok
teljes pénzügyi tevékenységét ellenőrzés
alá vonnák, azaz lényegében egy tekercs
wc papírt sem vásárolhatnak ellenjegyzés
nélkül, nem hogy nagyobb fejlesztést, beruházást hajtanának végre.
A dokumentum szerint a „MÁK-nak
(Magyar Államkincstár – a szerk.) kell ki-

kényszerítenie az áttérést (akár a kötelezőség, vagy a jelenleg alkalmazott szoftver
alkalmatlanságának hamis indokával)”,
s leszögezi: „Fontos! Minden eszközzel
tagadni kell azt a nyilvánvaló lehetőséget,
hogy a közvetlen adatbázis lehetőséget
biztosít a közvetlen kontrollra.” Szintén
fontosnak nevezi, hogy „az ASP szerződések megkötése idején a polgármestereknek ne legyen tudomásuk a bevezetés következő fázisa, azaz a hivatal kiszervezési
célokról.”
S, hogy mit jelent a hivatali kiszervezés? Egyrészt az önkormányzati feladatok
állami kézbe vételét, másrészt pedig leépítést. Hogy a feladatokat ki látja el? Nos,
a Járási Hivatalok a jövőben közel 2000
-féle ügyet intézhetnek majd, s ami nem
hozzájuk kerül, az az elképzelések szerint
„távmunkában, az ország másik végéből
is végezhető” – legalábbis a tanulmány
szerint. A lényeg, hogy semmi ne helyben
dőljön el!
S, hogy mi lesz az utcára kerülő emberekkel? A dokumentum erre is választ ad:
„A helyi hivatalokból felszabaduló munkaerő a vállalkozási körbe átlépve a vidéki
gazdaság élénkítésébe tud részt venni.”
Tehát irány a versenyszféra – pontosan
erről beszélt néhány hete Lázár János, a
miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter.
Arról azonban nem ejtett szót, amiről a
dokumentum már igen, hogy a dolgozók
elküldése után már nem lesz szükség hivatalokra, ami jelentős vagyont szabadít
fel, amivel már most számol a tanulmány
megrendelője: „ A helyi hivatali tevékenység kiszervezése a hivatali épület értékesítését, vagy egyéb hasznosítását is lehetővé
teszi.”
Bár abból, ami az elemzésből nyilvánosságra került, nem derül ki, hogy azt ki
készítette és ki rendelte meg, de az egyértelmű, hogy a szakmai kérdésekre rálátó, a
rendszer működését követő szakemberek
munkája, amitől eddig még – bár a parlamenti pártok részéről erre már történt
felkérés – nem határolódott el a kormány.
(kj)
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Pályázati felhívás
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ PÉNZÜGYI KÉRELMEKRE
GÖDÖLLŐI MAGÁNSZEMÉLYEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE.
1. PÁLYÁZAT CÉLJA:
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil
kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérvárosaihoz kötődnek. Városunkban rendszeresek a
testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az
intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás
cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös rendezvények, szállás,
étkezés, részvétel kulturális programokon – nyújt támogatást Gödöllő
Város Önkormányzata.
2. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő,
magyarországi adószámmal és
számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, gödöllői és
annak testvérvárosaival együttes hatáskörű feladat ellátására.
(Amennyiben magánszemély kíván
pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil
szervezet, alapítvány – keresztül
tud csak pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak be:
egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények,
valamint azok, akik Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot létesíteni.
3. A TÁMOGATÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FORRÁS MEGNEVEZÉSE:
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat
ellátására, civil kezdeményezések
támogatása.
Támogatás összege: 1.500 E Ft.
4. A TÁMOGATÁS JELLEGE:
A támogatás formája: vissza nem
térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2016. január 1–2016. december 31-ig.
5. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA,
ELSZÁMOLÁSA:
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben
foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás öszszegét.
A Pályázó a támogatás összegét
köteles a pályázatban megjelölt
célra fordítani, és a megvalósítást
követően, de legkésőbb 2017. január 31-ig az összeg felhasználá-

KÉMIAVERSENY A MADÁCH ISKOLÁBAN

A hagyományteremtés szándékával,
immár második alkalommal hirdettünk meg 2015 őszén Gödöllő és térsége általános iskolásai számára egy
kémiaversenyt. A nevező 39 csapatnak a feladatlap kitöltése mellett „újra

papírt” kellett készítenie,
majd a munkákból kiállítást rendeztünk. A verseny
döntőjére a legjobb eredményt elért 9 csapatot hívtuk meg Szadáról, Turáról,
Galgahévízről és Gödöllőről (Damjanich iskola
és Református Líceum).
A tanulók elméleti és gyakorlati kérdések megválaszolásával, valamint kémiai témájú
vetélkedőn adtak számot tudásukról.
A Justus von Liebig kémiadöntő eredményei:
1. helyezett: Galgahévízi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola (felkészítő ta-

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A társasházi döntéshozatalról
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban a döntések meghozatala nagyon furcsán történik. A
közgyűlésen a közös képviselő nagy
számban gyűjti a lakóktól a meghatalmazásokat, és azzal saját maga is szavaz.
Rendszeresen egymaga több szavazattal rendelkezik mint a többi jelenlévő öszszesen. A feladatait nem látja el, egyes
lakók ennek ellenére meghatalmazzák
a képviseletükre, így nem lehet semmire
kötelezni, mert azt saját maga nem szavazza meg. Mit lehet ez ellen tenni?
Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: Tisztelt Érdeklődő! A társasházak működését
meghatározó szabályok szerint a tulajdonostárs bárki, arra alkalmas személyt
meghatalmazhat arra, hogy őt valamenynyi közgyűléseken vagy esetileg egy bizonyos közgyűlésen képviselje, és nevében

nyilatkozatokat tegyen. Így a közgyűléseken és a szavazásokon is lehetőség van
a meghatalmazott útján történő képviseletre. Természetesen nem etikus egy
közös képviselőtől az ilyen eljárás, mert
ezzel a javaslatok demokratikus eldöntését lehetetleníti el.
A legfontosabb, hogy a meghatalmazást adó tulajdonostársak figyelmét kell
felhívni arra, hogy a közös képviselőnek
adott meghatalmazással nem a tulajdonosok, hanem a közös képviselő saját
érdekeit képviseli.
Azt is fontos tudni, hogy esetenként a
tulajdonostárs és a közös képviselő érdekei ellentétesek lehetnek, gondoljunk
csak például egy olyan napirendre, ami a
közös képviselő ellen indítandó kártérítési igényről, vagy a közös képviselő javadalmazásáról szól. Azt is tudniuk kell a
tulajdonosoknak, hogy a közgyűléseken
a ház működését meghatározó ügyekről
is döntések születnek, és ezek befolyá-

sáról elszámolni, a jelen pályázati
felhívásban szereplő szabályok
szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről
kideríthető, hogy a pályázati cél
megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA (ETTŐL
ELTÉRNI NEM LEHET):
2016. március 07. (hétfő) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi
címre (Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet (Budapest
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.).
A pályázati adatlap 2016. február
17-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) vagy letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze a
dokumentumokat, mert az ettől való
- akár formai, akár tartalmi - eltérés
esetén a pályázat – értékelés nélkül
– elutasításra kerül. Hiánypótlásra
nincs lehetőség.
nár: Téglásné Kuthi Mária).
2. helyezett: Református Líceum Gödöllő (felkészítő tanár: Virágos Kis
Ágnes).
3. helyezett: Református Líceum Gödöllő (felkészítő tanár: Virágos Kis
Ágnes)
Amíg a zsűri értékelte a diákok teljesítményét, dr. Mészáros Aranka Phd.
egyetemi docens és Lestyán Katalin,
a SZIE Társadalomtudományi- és Tanárképző Intézetének munkatársai tartottak előadást – a résztvevő tanárok
élénk érdeklődése mellett – „Generációk közti kommunikáció” címmel.
A vetélkedőt jövőre is megrendezzük,
bízva abban, hogy a diákok számára
sikerül érdekesebbé, gyakorlatiasabbá
tenni a kémia tudományát.
(m.i.)

solhatják akár a közös költség összegét
is. Tehát nem mindegy, hogy a tulajdonostárs részt vesz-e a közgyűlésen vagy
sem, és ha nem kinek ad meghatalmazást.
Célszerű továbbá, ha ezeket a meghatalmazással kapcsolatos kérdéseket
a társasház szervezeti- működési szabályában rendezi a lakóközösség, mert
annak betartása kötelező mindenkire.
A jogszabályok természetesen a kisebbségi jogok megóvása érdekében
biztosítja a döntések megtámadásának
lehetőségét, amivel a sérelmes döntések
érvényteleníthetők, azonban a bíróságnak nincs lehetősége a társasház helyett
a megfelelőnek vélt döntéseket meghoznia.
Összefoglalva a legjobb megoldás, ha
a tulajdonostársak megértik, hogy a társasház közgyűlésen a tulajdonosok érdeke, hogy személyesen vegyenek részt.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

2016. február 23.

GY
E
J
N
E
D
MIN
!!
ELKELT!
A nagy érdeklődésre való tekintettel:
PLUSZ ELŐADÁS, MELYRE JEGYEK KAPHATÓK!!!
Időpont: március 5., szombat, 14.30 óra

Nyílt NaPOK És RaJzveRseNy hUllaDÉKKezelÉsRŐl
Gödöllő Város Önkormányzata a „Mikor, mit és hogyan szelektáljunk Gödöllőn?” című pályázatához kötődően kreatív-rajz pályázatot hirdet: NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK témakörben.
Pályázni lehet olyan festménnyel, rajzzal vagy kollázzsal, amelyben a pályázó
felhasznál legalább egy újrahasznosított anyagfajtát az alábbiak közül: papír,
műanyag. Pályázni egyénileg lehet. A pályázatot az általános iskolás korosztályban hirdetjük meg.
MEGHOSSZABÍTOTT beküldési határidő: 2016. február 26., péntek.
Helye: Gödöllő, Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 6. (zárt borítékban a portán
kérjük leadni. Az elkészült alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni: a készítő nevét,
korát, címét, iskoláját, szülő telefonszámát) Minden pályamunkát jutalmazunk.
A pályamunkákból kiállítást is rendezünk.
Gödöllő Város Önkormányzata márciusban két nyíltnapot is szervez Gödöllő
lakosai részére az alábbi időpontokban, amikor megtekinhető a hulladékkezelés és feldolgozás folyamata:
2016. március 5. (szombat), 10.00 és 2016. március 25. (péntek), 16.00
A nyílt napok programja kb. két órás időtartamú. A program megtekintéséhez ingyenes buszt biztosítunk. A busz a program kezdete előtt fél órával a Művészetek
Háza parkolójából indul.
A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni 2016. március 1-ig a fejlesztes@godollo.hu
e-mail címen vagy a +36-70-886-8711-es telefonon lehetséges.
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Kultúra

a Bagoly KönyvesBolT ajánlaTa

A másik oldal hősei
Ha egy mesében feltűnnek a sárkányok, akkor azok feltétlenül gonoszak, királylányokat vagy kincset rabolnak és elpusztítanak mindent, ami
az útjukban áll. Ez alól egy kivételt
ismerünk: Süsüt. De biztos az, hogy
minden sárkány ilyen? Lehet, hogy
nem tudunk mindent ezekről a különleges, hatalmas és erős lényekről?
Gondolt már arra valaki, hogy mi
lenne, ha az ő szemszögükből nézné a
dolgokat? És mi történik akkor, amikor az embereknek és a sárkányoknak össze kell fogni a gonosz ellen?
Arnoriában békében élnek egymás mellett a különböző népek. A sárkányokat
tisztelet övezi, bátor vitézek ők, akik
fontosnak tartják a hagyományok ápolását, s az emberekkel közösen őrködnek
földjük békéjén.
Amikor a bajnokok, a kiválasztottak
viadalán együtt ünnepelnek, s a döntő
megmérettetést várják, amikor eldől, ki
kapja az Aranysárkány címet, még nem
sejtik, sokkal nagyobb küzdelem vár rá-

juk. A gonosznak először csak az árnya
vetődik rá a lelkekre, majd lecsap, hogy
elpusztítson mindent és mindenkit aki
az útjába kerül.
Össze kell tehát fogniuk Arnoria népeinek, Sárkányoknak, félsárkányoknak,
elfeknek, mélytörpéknek, és embereknek. Az aranysárkány címért folytatott
döntő viadalra már nem kerülhet sor,
mindenkinek egy cél lebeg a szeme
előtt, elpusztítani a sötét erőket, első-

sorban pedig azok szépséges úrnőjét,
aki azonban sokkal nagyobb erővel bír
annál, mint amire számítanak.
Barátok és ellenfelek – sokszor önmagukkal is csatát vívva – sorakoznak fel
egymás mellett a túlélésért, egymásért
és földjükért. A sok népet elpusztító
erővel szemben csak tiszta szívvel és
elszántsággal védekezhetnek, s most
közös cél lesz, ami egyetlen hősnek, az
aranysárkánynak lett volna a feladata:
megtalálni a varázstérképet, ami örökre
biztonságot jelenthetne Arnoria valamennyi lakója számára.
Bizony, ezek a sárkányok nem ugyanazok, akiket meséinkből ismerünk, de a
történet sem a legkisebbeknek szól, inkább a fantazit kedvelők számára jelenthet izgalmas olvasmányt. A több szálon
futó események középpontjában persze
nem csak a csata áll, hanem a barátság,
a hit, és az önmagunkkal folytatott lelki
küzdelmek, saját magunk legyőzésén
próbája. A történet azonban nem ér véget a könyv utolsó lapjain – „A kiválasztottak próbája” ugyanis csak az első
kötete az izgalmas történetnek.
(DK Richards: Sárkányeszme)
jk

Különleges produKcióK a gödöllő TáncszínházTól

Táncelőadások minden korosztálynak
Egy gyermekeknek és egy felnőtteknek szóló előadással nyitja
az évet a Gödöllő Táncszínház. Az Ifjabb nézőket március 13án „100 meg egy kiskutya” címmel várja a népszerű történet
táncszínházi változata, a felnőtteket pedig egy nappal korábban, március 12-én egy különleges produkcióval lepik meg:
Muszorgszkij „Egy kiállítás képei” című műve nem csak egy
koreográfiával jelenik meg, hanem vászonra kerül egy különleges, a táncot is felhasználó festmény is.
A János vitéz, a Diótörő és az Egri
Csillagok után Didie Smith Száz
meg egy kiskutya eredeti meserégényét dolgozta fel a Gödöllő Táncszínház. A nagy kutyarablás, a dalmaták kalandjai könyvben, filmen és
rajzfilmen mindenkit lenyűgöztek, s
feltehetően most is magukkal ragadják majd a gyerekeket és a szülőket.
Vajda Gyöngyvér művészeti vezető lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tarják, hogy a gyerekeknek
– és rajtuk keresztül a szülőknek is
– megmutassák, hogy a tánc képes
közérthetően ábrázolni egy történetet és megszólítani a közönséget.
Az előadást délelőtt és délután is
játszák.
Március 12-én este az „Egy kiállítás képei” című előadás során egy a

hagyományostól eltérő, különleges
produkciót mutat be a táncszínház.
A zongorára és ütősökre átdolgozott
mű élő zenei előadásban szólal meg
Menyhei Ádám (zongora) és Boros Levente (dobok) előadásában,

száz fúvós egy színpadon is elfér

Tavaszt nyitnak a fúvósok
Különleges esztendő az idei a Gödöllői Városi Fúvószenekar számára, mivel két évforduló is okot
ad az emlékezésre. Az 50 évvel
ezelőtti várossá válás mellett fúvósaink a zenekar megalakulásának 25. évfordulóját is ünneplik.
A jubileumot alkalmából három
nagyszabású rendezvénnyel gazdagítják városunk kulturális életét.
A Gödöllői Városi Fúvószenekar
rendezvényei a hagyományos

Tavaszváró hangversennyel kezdődnek. A Művészetek Házában
március 27-én - és a nagy érdeklődésre való tekintettel 28-án
is - különleges koncert részese
lehet a közönség, ez alkalommal
ugyanis a Dányi Ifjúsági Fúvószenekarral közös előadásban csendülnek fel a műfaj remekművei.
Az est Csajkovszkij és Erkel Ferenc átiratokkal kezdődik, majd
az első részben Hidas Figyes és
A.L. Schulte műveit szólaltatja
meg a több mint száz zenész. A
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a táncosok pedig (Nagy Lili, Papp
Tamás, Philipp Noémi, Safranka-Peti Zsófia, Sándor Dorottya)
a XXI. század emberének társas viszonyait jelenítik meg. De a kapcsolatok, a problémák nemcsak táncban
válnak láthatóvá. Az előadás díszlete ugyanis egy tizenhat négyzetméteres vászon lesz, amire a zene és a
tánc „felhasználásával” előadók
segítségével születik meg egy hatalmas kép.
A nem mindennapi feladatot Tétényi Éva vállalta, aki a múlt
évben már sokakat meglepett a
Városházán bemutatott képeivel. Vajda Gyöngyvér elárulta,
Tétényi Évával, Esztergom volt
polgármesterével egy előadás során ismerkedett meg és kiváló
kapcsolat alakult ki köztük, amit
azóta is ápolnak, most pedig
örömmel vállalta a különleges
felkérést.
A produkció egyedülálló lesz, mivel eddig még senki sem próbálta
meg ilyen formában élőben együtt
futtatni a három művészeti ágat.
A koreográfiát Kézér Gabriella készíti, a rendező Ardai Tamás.
bj
koncert második részében ez alkalommal filmzenék hangzanak
el, a Star Wars, a West Side Story, az Utolsó Mohikán népszerű
dallamai mellett egy Glenn Miller
egyveleget hallhatnak az érdeklődők.
Az év kiemelt eseménye lesz a
július első hétvégéjén megrendezésre kerülő Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, amelyen
a gödöllőiek mellett testvérvárosaink közül Brandys nad Labem
Stara Boleslav, Bad Ischl és Zenta fúvósai mutatkoznak be.
A rendezvénysorozatot novemberben a zenekar jubileumi koncertje zárja.
jb

újaBB gödöllői siKer a Müpa színpadán

Tour de Drums címmel virtuális föld körüli utazáson vehetett részt a közönség a
Talamba Ütőegyüttes nagysikerű koncertjén a Művészetek Palotájában, február
21-én. Afrikától több kontinensen át Magyarországig repülhettek a zene szárnyán. A fekete földrész törzseinek pezsdítő ritmusai, a tradicionális hangszereken
megszólaló spanyol zene, a magyar népballadák keserűsége szólalt meg a Talamba és vendégeinek előadásában. Az együttes több gödöllői művésszel lépett
színpadra: Csányi István, a Gödöllei legények, a Fricska Táncegyüttes és Szita Eszter színesítette a programot olyan előadók társaságában, mint Tóth Gabi,
Szomor György, Sab Martinius, Ibro Fall és Peter Mhagama.
jk
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Város-Kép

Ünnepelt a teleki pál egyesÜlet

50 éve történt

Jubileumi közgyűlés

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Érdekes lenne visszautazni az időben, belepillantani a fél évszázaddal ezelőtti Gödöllő mindennapjaiba, megtudni, mi minden foglalkoztatta az új város
lakóit.
Nos, a Pest Megyei Hírlap híradásaiból tudjuk, a
politikai elvárásoknak mindenképpen meg kellett felelniük a városi üzemekben dolgozóknak. 1966 elején a
KISZ szervezésében minden gyárban tiltakozó megmozdulásokat szerveztek a vietnami háború ellen, amiből
nem maradhattak ki a gödöllői dolgozók sem.
A Ganz Árammérőgyárban kétszázötven fiatal, míg a
Gödöllői Gépgyárban kétszáz fiatal vállalt szolidaritást a vietnámi néppel. Az amerikai politikát és az
imperializmust elítélő nagygyűlés résztvevői tiltakozó táviratot juttattak el az Országos Béketanácshoz, a ganzosok pedig felajánlották, hogy márciusban
a különböző üzemrészek vasárnaponként „vietnami műszakot” tartanak, aminek jövedelmét felajánlják feltehetően a vietnami népnek.
A politika mellett persze más dolgok is foglalkoztatták az itt élőket. A kulturális élet kiemelkedő
eseménye volt például a művelődési házban megtartott Japán est, amelyen a budapesti japán követséget
Higashi Ichiro titkár és Koaira Ko attasé képviselte.
A Juhász Gyula Irodalmi Színpad estjén, amit Remsey
Gábor nyitott meg, többek között Japán költészetéből
és filmművészetéből kaphattak ízelítőt érdeklődők,
de a Kelet-ázsiai Múzeum helyettes igazgatója, dr.
Major Gyula vetítésének köszönhetően Nippon műemlékeivel is megismerkedhettek.
A filmvetítések, mozi előadások akkoriban sokkal
nagyobb események voltak, mint napjainkban, a magyar
filmek bemutatóját nagy érdeklődés övezte. Jancsó
Miklós Szegénylegények című
filmjének bemutatója különleges eseménynek számított,
mivel a vetítés követően a
járási tanács dísztermében
megtartott ankéton a rendezővel is találkozhatott a
közönség.
A kulturális események
sorából nem hiányozhattak a
komolyzenei programok sem. A
művelődési ház téli hangversenysorozatot
szervezett,
aminek koncertjeit a kastély
dísztermében tartották meg.
Februárban Bach, Bartók,
Beethoven, Liszt és Paganini
művei csendültek fel a Zeneművészeti Főiskola akkori
növendékei, Torma Gabriella
(zongora) és Márffy Gabriella (hegedű) előadásában.
Zongorán kísért Miklósi Gabriella.
A február mindezek mellett még egy jelentős ese-
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A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban tartotta meg 25., jubileumi közgyűlését a Teleki Pál Egyesület szombaton. Az eseményhez ez alkalommal
kiállítás is kapcsolódott, s itt adták át a
Teleki Pál-emlékérmet is, amellyel ezúttal Gémesi György polgármesternek
köszönték meg az egyesület támogatását.
A rendezvény ünnepi műsorral vette
kezdetét, majd film- és fotó összeállításban elevenedtek meg a 25 évvel ezelőtti
események. A Teleki Pál halálának 50.
évfordulója alkalmából szervezett máriabesnyői megemlékezésen Antall József
miniszterelnök, Göncz Árpád köztársasági elnök és
Szabad György,
az Országgyűlés elnöke is
részt vett.
A közgyűlés résztvevői
megemlékeztek az egyesület már elhunyt
tagjairól, majd
Szabó László, a Gödöllői Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
szólt a Teleki Pál egykori miniszterelnök lengyel kapcsolataival foglalkozó
kiállításról. A kétnyelvű – magyar és
lengyel – tablók ezen belül az 1933-as
Jamboree eseményeivel, valamint a magyar cserkészek 1935-ös lengyelországi
látogatásával is megismertetik az érdeklődőket. Szabó László úgy fogalmazott,
Teleki Pálnak volt köszönhető, hogy
1920-ban Lengyelországnak sikerült
megállítani a szovjet katonai előretörést,
valamint, hogy a II. világháború elején
Magyarország befogadta a lengyel me-

Köszönjük a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs
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Központ
segítségét!
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Könyvsú-GO
Olvasni jó, és a gödöllői fiatalok szeretnek is.
Hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja a tavaly
lezajlott az Éhezők viadala könyvre épült „Az
Olvasók Diadala” elnevezésű interaktív olvasóvetélkedő a városi könyvtár szervezésében.
A játék során több mint 200 könyvet olvastak
el és értékeltek a résztvevők.
A diákok minden könyvet pontoztak különböző szempontok szerint: mennyire gondolkodtatta el őket, mennyi volt benne a szerelem,
az erőszak, a barátság, mennyire volt humoros
vagy éppen megható, és legfőképp: mennyire
tetszett nekik, ajánlanák-e másoknak, ha igen,
kiknek.
Az Olvasók Diadala ugyan tavaly októberben a Győzedelmi körúttal lezárult, de a
gyerekek által feldolgozott adathalmaz nem
veszett el. A könyvtár munkatársai egy olyan
könyvajánló oldalt készítettek belőle, ahol pár
kattintással megfelelő olvasnivalót találhat
magának, vagy gyerekének az érdeklődő. A
Könyvsú-GO honlapján nemcsak a fiatalok értékelése alapján lehet keresni, hanem lehetőség

van a műfajok szerinti csoportosításra is. Így a
baloldali menüsorból lehet kiválasztani, hogy
milyen könyveket keresünk. A tizenhárom kategória neve nem a hagyományos zsánerműfajokat jelöli, a könyvtárosok igyekeztek a fiatalok érdeklődésének
megfelelő új csoportokat alkotni.
Így aztán lehet tippelni, hogy a
Rossz voltam, Az élet játéka, vagy
az Alkonyat milyen típusú könyveket rejt magában, de vannak
egyértelmű kategóriák is: Most
akkor járunk? vagy a Totál titkos
napló.
Az oldal különlegessége és
egyben vonzereje, hogy a gyerek ez alkalommal nem felnőttek,
nem szakemberek, hanem saját
korosztályuk, barátaik, diáktársaik véleménye alapján találkoznak
a könyvekkel, így az ajánlásokat
olvasva a hivatalos, kiadói ajánlásoktól eltérő más szempontokkal,
véleményekkel találkozhatnak a
böngészők.
A Könyvsú-GO oldal az indulás

nekülteket. A kiállítással az egyesület
megalakulásának 25. évfordulója, és az
egykori miniszterelnök emléke előtt is
tisztelegnek.
Az ünnepi közgyűlésen került sor
a Teleki Pál-emlékérem átadására. Az
idén Gémesi György polgármesternek
ítélték oda az elismerést, megköszönve
a munkájukhoz nyújtott két és fél évtizedes folyamatos támogatást. A méltatásban elhangzott, Gémesi Györgynek
döntő szerepe volt abban, hogy Teleki
Pálról közterületet neveztek el Gödöllőn, valamint, hogy felállították első
köztéri szobrát. Elismeréssel szóltak arról is, hogy az alkotás ellopását követő-

en határozottan fellépett a hasonló esetek megakadályozása és szankcionálása
érdekében. Mindezek mellett kiemelték,
hogy létrehozta a Nemzeti Együvé Tartozás Napját.
A díj átadását követően Fábri Mihály, az egyesület elnöke mondott köszöntőt. Örömmel számolt be róla, hogy
a tagság létszáma háromszáz fölé nőtt,
munkájukat egyre nagyobb elismerés
övezi. A nemzeti együvé tartozás szellemében negyvenegy Kárpát-medencei
kirándulást szerveztek, s ezeken – a
premontrei atyáknak köszönhetően - az
anyagi mellett lelki támogatást is nyújtottak a határon túl
élő magyaroknak.
Az ünnepi közgyűlést Teleki Pál
nemrég
elhunyt
unokájának, Teleki
Gézának özvegye és
fia, valamint özvegy
Antall Józsefné is
megtisztelte jelenlétével.
(k.j.)

után folyamatosan bővülni fog, a tervek szerint
a későbbiekben minden olvasó hozzájárulhat
az adatbázis frissítéséhez, új könyvek feltöltésével, ajánlásával.
(ny.t.)

2016. február 23.

visszAtért BudApest KörnyéKére Az ArAnysAKál
A Buda környéki erdőkben pár évvel
ezelőtt találkoztak először magányos
aranysakálokkal a Pilisi Parkerdő
Zrt. szakemberei. Mára bizonyos
lett, hogy az őshonos állatfaj ismét
stabilan jelen van a főváros környéki erdőkben is. Az emberre veszélyt
nem jelentő, közepestestű emlős ragadozó nem betelepítéssel, hanem
természetes módon bukkant fel a
Parkerdő által kezelt területeken.
Az aranysakál az 1800-as évek végén
szorult ki Magyarországról, az ezt
követő időkben mindössze két észlelést dokumentáltak: egyet 1937-ben, a
másikat 1942-ben. Emiatt – a rókával
vagy a farkassal ellentétben – a közvélemény is kevéssé ismeri a sokszor csupán nádi farkasként (toportyán) vagy
kis farkasként emlegetett aranysakált.
Eltűnése a vizes élőhelyek megfogyatkozásával és a 20. század második
harmadáig uralkodó, a ragadozó fajok
irtására való törekvéssel magyarázható. Életképes állományai akkor csak a
Balkánon, főképp Görögországban és
Bulgáriában maradtak fenn. Innen, déli
irányból, a volt jugoszláv államokon
keresztül érte el hosszú évek alatt újra
Magyarországot, majd a ’90-es évektől
fogva Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyéből terjedt tovább. 2016-ra
már százas nagyságrendű állománnyal
van jelen a főváros környéki erdőkben.

csupán színben és méretben adódhatnak különbségek. Elnyújtott üvöltéssel, vagy rövid, jellegzetes vonyító és
üvöltő hangokkal kommunikál, melyet
általában napnyugta után egy órával
hallhatunk. Magyarországi táplálkozását tekintve „rágcsálóspecialistának”
mondható, elsősorban kisemlősöket,
a mezei egereket és
a pockokat kedveli.
Azonban olykor a
csülkös állományra,
őzre, dámszarvasra,
vaddisznóra is szemet vethet. Személy
szerint, magánemberként és vadbiológusként is örvendetesnek tartom a
visszatérését: én az aranysakálokkal
vagyok!” – mondta dr. Heltai Miklós
vadbiológus, a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudomány Kar Vadvilág Megőrzési Intézetének igazgatóhelyettese. A csúcsragadozók fontos tényezői és fenntartói
az erdei ökoszisztéma egyensúlyának.
Amikor egy-egy őshonos állat vagy

növény eltűnik a rendszerből, ez az
egyensúly megbillenhet. Az aranysakálok megtelepedésének folyamatát
üdvözölni kell, mert ezáltal az erdei
ökoszisztéma sokfélesége gazdagodik,
illetve a sakál megjelenése hozzájárul

Az év élőlényei (5.):
A 2016-os év rovArA A mezei tücsöK

A tücsköknél összesen hatféle különböző funkciójú énektípust különítenek el, melyek közül négyet a mezei
tücsöknél is megfigyeltek. Az egyes
énekek mind fajra
jellemző szerkezetűek (elsősorban a
ritmika), a fajtársak
közötti kommunikációt szolgálják.
Elsősorban élőhelyeinek eltűnése,
valamint az intenzív mezőgazdasági művelés és vegyszerezés miatt számos európai országban megritkult, így több európai állam
vörös listáján szerepel (Nagy-Britannia, Belgium, Hollandia, Luxemburg,
Németország, Dánia, Litvánia).
Angliában az 1980-es évekre egyetlen
populációja maradt, megmentésére
védelmi programot indítottak, amelynek sok egyéb között a mesterséges
tenyésztés és kitelepítés is része volt.

„Az aranysakál rendkívül sikeres állat,
ami főképp annak köszönhető, hogy
jól működő közösségben él. Kölykeit például a rókánál sokkal hosszabb
ideig, jól szervezetten védi. Megjelenésében leginkább a rókára hasonlít,

A mezei tücsök nagyjából 2 cm (17–
23 mm) hosszú, robusztus termetű
rovar. Testének nagy része csillogó
fekete. Nagy, gömbölyű fején egy
pár hosszú, fonalas csápot, egy pár
összetett szemet és három kis fehér
pontszemet, valamint rágó szájszervet
találunk.
A mezei tücsök vegyes táplálkozású:
állati és növényi eredetű táplálékot
egyaránt fogyaszt, bár többnyire a
növényi eredetűek dominálnak (pl.
fűfélék magvai, levelek, gyökerek),
de kisebb talajlakó állatokat is elkap,
illetve tetemeket is megrág.
A sokszor tömegesen előforduló és
kiadós méretű tücskök gyakran szolgálnak madarak, hüllők, emlősök
vagy ragadozó ízeltlábúak táplálékául. Különösen a tavaszi időszakban
jelentenek fontos élelemforrást – többek között olyan ritka és fokozottan
védett fajok számára, mint a rákosi
vipera (Vipera ursinii rakosiensis)
vagy a kék vércse (Falco vespertinus).
Gyepes területeken ugyanis gyakran
az egyenesszárnyú rovarok teszik ki
az ízeltlábú biomassza nagy részét.
A mezei tücsök ciripelése májustól
nyár derekáig hallható, napközben és
éjjel egyaránt. Jellemzően délelőttől
késő estig szól, a hűvös hajnali órákban és kedvezőtlen időjárás esetén
(esőben, szélben) azonban elhallgat.
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Csak a hímek ciripelnek, a nőstények
némák.
A hím a jól ismert, messzire hallatszó
„kri-kri-kri…” hívóhangjával nőstény
fajtársait csalogatja magához, valamint egy kis territóriumot is véd. Ha
a közelébe ér egy nőstény, a hívóhang
sokkal halkabb udvarló énekbe csap
át. Amennyiben viszont hím fajtárs
közeledik, éles rivalizáló hangokat
hallat.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat, vasárnap:
10-19-ig

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

az erdő önszabályozó folyamatainak
javulásához is.
Az érdeklődők a Budakeszi Vadasparkban megsimerkedhetnek az
aranysakállal Muci, a négyéves aranysakál szuka személyében, akit gondozója intelligens, kedves, együttműködő állatként jellemez. Muci tréningek,
látványetetések kerétében mutatja
meg, milyen attraktívak tudnak lenni
az aranysakálok.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Kerti tó építése
A kerti tavak szépségét és varázslatos
hangulatát talán nem szükséges részleteznünk, valóban csodálatos dolog
egy saját kerti tó.

Milyen legyen a kerti tó mérete és
elhelyezése?
A kerti tó formája gyakorlatilag bármilyen lehet, a hobbi tavasok számtalan egyedi formát és mederfalat
kikísérleteztek már, megfelelő tótechnikával, biztonságosan fenntartható a
biológiai egyensúly.
A kerti tó mérete azonban, jelentősen
meghatározza a telepíthető élővilág
nagyságát, és tó karbantartási igényét. Hasonlóan az akvarisztikához,
egy kerti tó egyensúlya (hőmérséklet,
hasznos és káros-anyag koncentráció) annál stabilabb, minél nagyobb
a vízmennyiség! Egy kisméretű kerti
medence nagyobb odafigyelést igényel, mint egy óriási halas tó. Például az „apró” műanyag tómedencék
káros anyag mennyiségének ml/liter
aránya gyorsan megnőhet, ezért hatékony tótechnikai felszerelésekkel
kell gondoskodnunk azok folyamatos
szűréséről. Gyakori probléma ezekkel
a medencékkel a gyors nyári felmelegedés is.
Mindenképpen ajánlott minimum 90
centiméter mélységűre tervezni a tó
legmélyebb pontját, ahol biztosítható
a halak természetes áttelelése (megkímélve magunkat azok téli akváriumozásától, ami pl. nagytestű Koi pontyok tartása esetén, szinte lehetetlen
egy szakkereskedés segítsége nélkül).
A tó kerüljön központi helyre (például terasz mellé), lehetőleg messze
az erősen lombhullató fáktól, melyek
komoly karbantartási problémákat
okozhatnak.
Mennyi karbantartással jár egy
kerti tó?
Egy kerti tó karbantartási igényét; a
tó mérete és elhelyezkedése, illetve
a telepített élővilág állományának
nagysága határozza meg. Optimális

esetben, a karbantartás mindössze
1-2 szűrőberendezés szivacsának kiöblítéséből, az ősszel elhullott növényi részek eltávolításából, és a halak
etetéséből áll. Fontos évente egyszer
ellenőrizni a tó alján felhalmozódott
iszap mennyiségét! Megfelelő méretű és minőségű szűrőrendszerrel, nem
lehet probléma a karbantartás!
Mikor ajánlott a kivitelezés?
Az jó időzítés nehéz, és szinte biztos,
hogy 1 év alatt nem alakítható ki egy
telepített kerti tó.
A kerti tó élővilágának – elsősorban
a tavi növényekre gondolunk – telepítése szempontjából, a legideálisabb
időszak; a tavasz. A frissen telepített
növényzet, ekkor pont a fejlődési időszak kezdetén tud a legjobban alkalmazkodni az új környezethez.

Tóépítés – elsősorban a fóliázás –
szempontjából azonban, a legjobb,
ha egy meleg nyári napon végezzük
a tófóliázást, mivel ekkor a legbiztonságosabb a tólepellel dolgozni.
Mivel a kivitelezés komoly földmunkákkal, hordalékokkal és takarítással
jár, legszerencsésebb a kertépítés legelső lépéseiben kialakítani a tómedret, és csak azt követően parkosítani
a kertet.
Építésének lépései
Földmunkák
A tómeder kialakítása lehet lépcsőzetes vagy egyenes falú. A lépcsőzetes
kialakítás, több mocsárzónára osztja a
tavat, ahol változatosabb tavi növényzet telepíthető (a peremterület mélységi zónái szerint). Ez elsősorban a nagyobb méretű tavak esetén népszerű,
míg az egyenes falú kialakítás a modernebb, kisebb méretűeknél terjed el.
Fóliázás
A tómederre néhány milliméter vastag geotextilia, majd gumi vagy PVC
alapanyagú, tófólia darabokból szivárgásmentesre összeillesztett tólepel
kerül. A geotextilia nem más, mint egy
védőréteg a tólepel számára, amely
véd a tófóliában kárt tehető gyökerek
és kövek éles felületétől. (A jó minőségű tófólia rendkívül hosszú élettartamú, időjárásálló, több mint 10 éves
garanciával)
Tótechnika elhelyezése
A tó vizének tisztaságáról és egészségéről, mechanikai és biológiai szűrőrendszer gondoskodik. A szűrőrendszer
lehet nagy teljesítményű külső vagy
kisebb teljesítményű belső szűrőrendszer, attól függően, hogy a tóban/ vagy
a tavon kívül van elhelyezve.
Feltöltés
A tó feltöltésének leggazdaságosabb
és legbiztonságosabb módja, ha természetes esővízzel töltjük fel azt. Ha
csapvizet használunk a feltöltéshez,
mindenképpen ajánlott speciális, szakkereskedésben kapható víz-előkészítő

és tisztító oldatokat használni, melyek
kivonják a klórt és egyéb nem kivánatos anyagokat a vízből. A telepítés előtt
ajánlott egy indító-baktérium- kultúra-oldat pár napon át történő adagolása, amely segíti az aerob és anaerob
tisztító baktériumok elszaporodását a
szűrőrendszerben
Fokozatos telepítés
A tó élővilágának telepítését, célszerű
a növényzettel kezdeni – azok adott
ültetési idejében –, hogy a halak telepítése előtt, legyen ideje a szűrésnek
kivonni a növényzet vízbe helyezésével felszabaduló káros anyagoknak a
tóból. A kezdeti algásodástól nem kell
megijednünk, ez természetes folyamat, amely a tó vizének „beállásához
kell”. Ezt követően fokozatosan telepíthetjük a halakat is a vízbe.

Február 27-én és 28-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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Nyolc éremmel összesített első a GEAC
Február 20-21-én került sor a
2016. évi fedett pályás idény
legnagyobb versenyére, a felnőtt országos bajnokságra,
ahol a GEAC atlétái kiemelkedő szerepléssel három aranyés öt ezüstérmet nyertek.
Juhász Fanni rúdugrásban egy
hónapos kihagyás után 400 cm-es
eredménnyel, óriási fölénnyel nyert,
ugyanitt Kondrák Réka (340 cm)
hajszállal lemaradva a dobogóról negyedik lett. Vígvári Szabolcs nagy
küzdelemben végzett a második helyen 400 m-es síkfutásban (48,80
mp), Kaptur Éva a tavalyi évhez
hasonlóan Nguyen Anasztázia mögött
szerzett ezüstérmet 60 m-en (7,41
mp), ahol Komiszár Krisztina (7,71)
éppen lecsúszva a dobogóról negyedik helyezett lett.
Kaptur Éva 200 méteren aztán javított, kétséget sem hagyott a felől,

hogy ezen a távon évek óta verhetetlen hazánkban, 24,28 mp-es ideje
biztató. A férfi 200 m-en és a női magasugrásban két 98-as születésű fiatal
gödöllői versenyző egyéni csúccsal
lett ezüstérmes, Pálmai Márk (21,94
mp) és Renner Luca (181 cm) teljesítménye mindenképpen nagy reményeket kelthet a jövőre nézve. A
férfi rúdugrásban a 99-es születésű
Simonváros Csanád 440 cm-rel lett
holtversenyben negyedik. A kétnapos verseny legvégén, 4x400 m-en
okos futással „hozta
a kötelezőt” GEAC
férfi váltója (Vígvári Szabolcs, Pálmai
Márk, Takács Ákos,
Deák-Nagy Marcell)
és óriási küzdelemben
kiváló idővel nyerte a gödöllői műhely
harmadik aranyat az
esélyesebb szombat-

Labdarúgás – HétvégétőL már éLesben a gödöLLőiek

Kezdődik a focitavasz

A hosszúra nyúlt téli szünetet
követően február utolsó hétvégéjén végre elrajtolnak a Pest
megyei labdarúgó bajnokságok tavaszi küzdelmei is, így
immáron már élesben bizonyíthatja rátermettségét a három
gödöllői alakulat.
Szász Ferenc megyei I. osztályban
szereplő együttese a kilencedik helyen telelve készült a téli felkészülésen arra, hogy tavasszal, pozícióján

javítva biztos bent maradást érő helyen végezzen. A gödöllői fiatalok 15
mérkőzést követően hat győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel, 13 rúgott és 16 kapott góllal,
21 ponttal állnak jelenleg a tabella
kilencedik helyén. Tavaszi első fellépésük az egy ponttal és két pozícióval
a mieink mögött álló Nagykőrös elleni
párharc lesz idegenben.
A megye kettő közép-csoportjában
szereplő GEAC a jobb tavasz reményében készült fel a szezonra. Nagy
Béla tanítványai nem is lehetnek elégedettek őszi mérlegükkel, ugyanis a
megszerzett 14 ponttal (négy győzelem, kettő döntetlen és kilenc vereség,
31-43-as gólarány) a 12. helyen teleltek. Az „egyetemisták” az első tavaszi

röpLabda – Jött a Jó idő, megtört a Jég

Ismét nyert a TEVA-GRC
Jött a tavasz és megtört a
jég. Hét nyeretlenül megvívott meccset követően ismét
nyerni tudott a TEVA-Gödöllői
RC csapata, az áldozat a TFSE
gárdája volt, akiket magabiztosan, 3-0-ra vertek Horváth
András tanítványai.
A bajnokság alapszakaszának hajrájában vannak a csapatok a női NB
I-ben, így a rájátszás szempontjából
most már minden sikernek dupla
jelentősége van. A jelenleg hatodik
helyen álló TEVA-Gödöllői RC

sem hibázhat már többet, ennek
szellemében lépett pályára a csapat
a Testnevelési Egyetem csapata ellen az elmúlt hétvégén. A kötelezőt
hozták is a lányok és ugyan az szettek aránya nem igazolja, de magabiztosan szerezték meg Széles Petráék a három bajnoki pontot, így 35
egységgel, a hatodik helyről várja a
Gödöllő az utolsó két fordulót.
A bajnokság alapszakaszából hátralévő két találkozón előbb a tabella
harmadik helyén álló Újpesti Torna
Egyletet fogadják majd a mieink
február 25-én, majd a március 5-ei

rúdtánc – pOLe art 2016, miLánó

Gödöllői páros a 10. helyen
Pole Art Italy 2016 nemzetközi bajnokságon szerepelt (több
magyar versenyző mellett) a gödöllői Catwalk Ironairbase stúdió két versenyzője, Kelemen
Emőke és Tokai Sándorné Anita
és végeztek a 10. helyen.
A két gödöllői hölgy mindössze egy
éve űzi, ezt a férfi szemnek igen tetszetős sportágat és 2015 őszén, a ma-
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gyar Pole Artistic Hungary versenyen
győzelmükkel kvalifikálták magukat
Amatőr Duó kategóriában a nemzetközi versenyre. Az elmúlt hétvégén, Milánóban megrendezett
verseny érdekessége volt, hogy a
nemzetközi megmérettetésen már
nem volt külön amatőr kategória,
így a világ élvonalába tartozó
duók között szerepeltek a lányok.
A páros szombat éjjel került szín-

helyiek előtt (3:14,77). A Király
Adél, Kaptur Éva, Torma Evelin és
Komiszár Krisztina női váltó teljesen
új összeállításban, minimális különbséggel szorult le a dobogó legfelső
fokáról (3:50,94). A sikerek kovácsai
a sportolók mellett az edzők: Karlik
Pál, Zsivóczky Attila, Szörényi István és Kaptur Éva voltak.
A remek eredményeknek köszönhetően az éremtáblázat első helyén végzett a GEAC és összességében megint
megmutatta, hogy Magyarország
egyik legjobb atlétika szakosztálya és
kifogyhatatlan a kiváló atlétákban.
-kb-

vívás – kard viLágkupa, varsó

Kardvívóink ezúttal a 32-ig jutottak
A legjobb 64 jelentette a végállomást a gödöllői vívóknak a
varsói kard Világkupa-sorozat
elmúlt hétvégi állomásán, ahol
az egész magyar delegációt
pengeélre hányták az ellenfelek, miután a legjobb kardozónk, Szilágyi Áron is csak a 32ig jutott (a 18. helyen végzett).
A 186 fős mezőnyben Gémesi Csanád korai búcsúja összesítésben a 43.,
míg Gémesi Bencéé a 89. helyet jelentett. Az olimpiai kvalifikáció szempontjából az már korábban eldőlt,
hogy egyéni kard fegyvernemben Szilágyi Áron már biztosan kijutott a riói
ötkarikás játékokra, míg a fennmaradó egy helyre Csanád válogatott béli

nagy riválisainak, Decsi Tamásnak és
Szatmári Andrásnak van a legnagyobb
esélye. Az utolsó lehetőség az olimpiára való kijutásra a márciusi, szöuli
Grand Prix-versenyen lesz, amely kiemelt szorzójú verseny is lesz egyben.
Kadet és junior Eb – Bancsics
Máté utazik
Kijelölték a február 29. és március 9.
közötti, újvidéki kadet és junior Európa-bajnokságra utazó magyar keretet,
amelyben természetesen a hazai junior
kard mezőny listavezetője, a gödöllői
Bancsics Máté is helyet kapott, aki
egyedüli gödöllőiként képviseli majd
hazánkat a korosztályos kontinensviadalon.
-lt-

asztaLitenisz – egy gödöLLői csapat a dObOgón

Második az NB I-es női csapat
játéknapon a hatodik helyen álló Mogyoród FC ellen lépnek pályára hazai
környezetben.
A Pest megyei harmadik vonal közép-csoportjában vitézkedő Gödöllői
SK II. szintén az előre lépés reményében edzette végig a téli szünetet. Kerecsényi-Fodor Norbert együttese
a hetedik helyről várja a 15 meccses
tavaszi sorozatot. A 26 ponttal (mérleg: 8 gy., 2 d., 5 v., 39-23 gk.) álló
GSK kettő a sereghajtó Galgamácsát
fogadja majd az idei első fordulóban.
Hétvégi menetrend:
Február 28., vasárnap 14 óra, Táncsics
Mihály úti Sportcentrum: Gödöllői
SK II. – Galgamácsa ÉESK
Február 28., vasárnap 14 óra, Egyetem műfüves pálya: Gödöllői EAC –
Mogyoród FC.
Részletes tavaszi program:
www.adatbank.mlsz.hu
-ltzáró fordulóban Budaörsre utazik a
csapat. A „ha” szó ugyan nem játszik
a sportban, de ha esetleg mindkét
mérkőzését megnyernék a gödöllői
hölgyek, míg a jelenleg két ponttal a
TEVA-GRC előtt álló MTK kétszer
botlana, akkor az ötödik helyre léphetnének előre röpiseink.
Női NB I. alapszakasz, 20. forduló: TFSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3
(-15, -21, -19)
-ll-

Női NB I., 21. forduló
2016. február 25., 18 óra

TEVA-Gödöllői RC –
Újpesti TE
(SZIE Sportcsarnok)

padra és nyugodtan mondhatjuk, hogy
igazán elismerésre méltó az, hogy a
10. helyen végzett a Kelemen Enikő,
Tokai Sándorné Anita alkotta páros,
edző: Sárai Tícia.
-fl-

Remekül szerepelnek a gödöllői hölgyek az NB I Keleti-csoportjában, a GEAC
csapata jelenleg a második
helyen áll nyolc ponttal. A
férfiaknak sem kell szerénykedniük, az NB I-ben és az
NB III-ban is a negyedik helyet foglalják el jelenleg.
A női NB I-ben eddig két meccsen
van túl az idei évben a gödöllői alakulat, akik mindkétszer idegenben,
előbb a Statisztika II-es csapata, majd
a Nyíregyháza ellen értek el 9-9-es
döntetlent és nyolc ponttal állnak a
tabella második helyén. A férfi NB I.
Keleti-csoportjában a GEAC 14-4-re
verte az Univer-Sport Kft. együttesét,
míg a Szegedi AC kettes formációjától 11-7-re kapott ki, így 14 ponttal
a negyedik. Az NB III-ban szereplő
GEAC III. négy meccsen van már
túl az idén. Az eredmények: Az Újhartyán ellen egy 18-0-ás siker, a

Maglódi TC ellen 9-9-es döntetlen, a
Tápiógyörgyétől 10-8-ra, míg az Őrbottyántól 11-7-re kapott ki a csapat.
16 ponttal jelenleg a negyedik helyen
áll a hármas számú csapat.
A megyei bajnokságban egy picit
gyengébben állnak a GEAC alakulatai. A megyei I-ben a GEAC IV. hat
ponttal jelenleg a 11. helyen áll, míg
ugyan itt az V-ös formáció 10 ponttal
a nyolcadik a tabellán. Idei eredmények: GEAC V. – GEAC IV. 11-7,
GEAC IV. – Gyál I. 14-4, GEAC V.
– Újhartyán II. 9-9, GEAC IV. – Dunakeszi I. 5-13, Kakucs – GEAC V.
16-2, Szentendre II – GEAC V. 7-11.
A megyei I/B osztályban a GEAC
VI. számú csapata verseng és jelenleg sereghajtóként, a 12. helyről
várja a folytatást. Az eddig lejátszott
13 meccsén három pontot szerzett a
gödöllői alakulat. Idei eredmények:
Maglódi TC II – GEAC VI. 9-9,
GEAC VI. – Gyál II. 8-10, GEAC
-ttVI. – Albertirsa I 7-11.

kéziLabda – pOntOs szezOnkezdés

Nehéz, de GKC siker
Elkezdődött a gödöllői kéziseknél is a tavaszi szezon,
amelyen a Gödöllői KC csapata
hatvani vendégjátékán kettős
győzelemmel abszolválta az
idénynyitót.
Bartos Gábor felnőtt csapata a tabellán elfoglalt helyezések alapján
magabiztos győzelemre számíthatott,
de a téli szünetben a keretét tekintve
megerősített hatvaniak igencsak megrángatták a gödöllőiek bajszát. A hét
találatig jutó Gombás Bence vezérletével aztán, ha nem is könnyed, de
igen fontos győzelmet arattak a Heves

megyeiek vendégeként és 17 ponttal
a harmadik helyen állnak az NB II.
Északi-csoportjának tabelláján.
Mácsár Gyula junior együttese egy
laza, 15 gólos különbségű győzelemmel rajtolt és 14 pontot gyűjtve, továbbra is őrzi első helyét a tabellán.
NB II. Északi-csoport, 12. forduló:
Hatvani KSZSE – Gödöllői KC 20-21
(9-11)
Juniorok: Hatvan – GKC 23-38
Következik:
Február 28., vasárnap 16 óra, Hajós iskola tornaterme: Gödöllő KC
– Eger SBS U23
-tt-
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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

Március 7., hétfő, 17.30:
Kicsinyek hangversenye –
A vonós tanszak rendezvénye
Március 16., szerda, 17.00:
A magánének tanszak
kamarazenei hangversenye
Március 18., péntek, 17.00:
A zeneiskola Gitárzenekarának
hangversenye

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
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax +36 28 419 660
gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata
Művészetek Háza Gödöllő
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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 m és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén .................. 15.000 Ft
2

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.
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).

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 22-28-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Február 29-március 6-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS

ADÓ ÜGYBEN MINDEN NAP

A Polgármesteri Hivatal adóirodája
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
február 22-től-26-ig az alábbi időpontokban
várja a tisztelt ügyfeleket
a KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSSAL kapcsolatban
az ügyfélszolgálati irodában
(Petőfi tér 4-6. szám):
hétfő: 8.00-18 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.30-ig.
péntek: 8.00-12 óráig
12.00 és 12.30 között ebédszünet!
KEDVES VÉRADÓ!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes
véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
VÉRADÁS HELYE: MŰVÉSZETEK HÁZA, GÖDÖLLŐ
VÉRADÁS IDEJE: 2016. március 2. (szerda), 09:00-18:00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és véradó
igazolványát feltétlenül hozza magával!
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

12 gödöllői Szolgálat
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

2016. február 23.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SZEKERES
SÁNDOR temetésén részvételükkel fájdalmunkban osztoztak.
Együtt érezve kísérték utolsó útjára és sírjára a búcsú virágait
helyezték. A gyászoló család
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
+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900 nm-es
telekkel eladó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2 szintes, 160 m2-es
összterületű családi ház 600 m2-es telekkel eladó! Iár: 28 MFt
20-218-8591

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

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

+(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

+Szadán örökpanorámás 124m2-es társasházi lakás garázszsal együtt tulajdonostól eladó. Igényesen felújított, bútorozott,
egyedi bútorokkal, minőségi konyhagépekkel berendezett: 4
szoba, 2 fürdő+wc, erkély. A kertben medence, játszótér, sütögető. Ár: 28,5M. Tel.: 70/232-7030
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9
mFt. Tel.: 20-3464-718.

+Alkuképes, eladó építési telek Szadán, Gödöllőhöz közeli részen, aszfaltos utcában, 1440 nm-es, délnyugati fekvésű, víz, villany, gáz a telken, csatorna az utcában. Iár: 8MFt. (20)804-2102

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+59nm-es cirkós I.emeleti újszerű lakás eladó központban.
I.ár: 16,9MFt 20-772-2429

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.:
30/201-7329.

+Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90m2-es, n+2szobás családi ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988

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

+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

+Eladó Szadán egy jó állapotban lévő 1999-ben 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

+Gödöllőn 1453m2-es, széles utcafrontú, panorámás telek
eladó! I.ár:17,5MFt 20-539-1988
+Eladó panorámás, 600nm-es építési telek Gödöllőn, az Antalhegyen, a telken víz, villany, derítő van, gáz az utcában,
belterületi üdülőövezet, 25%-os beépíthetőség Iár: 6.5 MFt
(20)804-2102
+Gödöllő keresett részén n+3szobás újszerű ház 983m2-es
telekkel! Iár:43MFt! 20-539-1988
+Gödöllő kiemelt részén, 4 lakásos társasházban 120m2-es,
n+4szobás ingatlan 450m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt!
20-539-1988
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20) 804-2102
+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy
eladó telket! 20-944-7025

+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 120nm alapterületű, összközműves, nappali+3szobás, 2fürdőszobás családi ház 500nmes telken. A telken garázslehetőség, kút és egyéb melléképületek
találhatóak. A szobák parkettásak. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870
+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 társasházi
110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes parkoló található. Befektetők előnyben, akár
visszabérlési lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi lakás, mely földszinti, 2szobás, 60nm alapterületű, kis udvarrésszel. I.á.: 15,7
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes
utcában egy 150nm alapterületű, déli fekvésű, földszintes,
5 szobás, téglából épült, kifogástalan állapotú családi ház
738nm-es telken. I.á.: 44,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes,
téglából épült családi ház 560nm-es 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 Gödöllő kertváros és blaha határán egy 410nm területű építési telek, melyen ásott gyűrűs kút található. Közművek
a telek előtt, beépítés esetén illetékmentesen megvásárolható.
I.á.: 9,4 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Kölcsey utcában egy 1100nm-es építési telek
teljes közművel, tervvel, engedéllyel. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Ibolya utcában egy 930nm-es, 28m utcafrontú építési telek. I.á.: 14,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás, 2szintes, kifogástalan állapotú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos, garázszsal ellátott lakóház 800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán 2473nm területű, összközműves építési telek
széles utcafronttal, gyümölcsfákkal, panorámás kilátással. Eladási ára: 17 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő belvárosában a Bethlen Gábor utcában egy
téglaépítésű, nappali+3szobás családi ház. Az ingatlanban szuterén található, melyben több helység van kialakítva. I.á.: 39,9
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a harasztban, közel a
belvároshoz egy igényesen felújított, 2 szintes ikerház, mely
a földszinten áll egy nappali, étkező, konyhából, fürdőszobából, az emeleti részen 3 szoba fürdőszoba, erkély található.
Az ingatlan alatt teljes egészében egy szuterén van kialakítva, mely funkcióját tekintve tároló és hobbiszoba számára
alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs, a kert részén
pedig automata öntözőrendszer van kialakítva. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+Pál – Gödöllő és környéke ingatlan, vállalja ingatlanok értékesítését vagy a kívánt ingatlan felkutatását. Tel: 30/9528-228
+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
+Gödöllő belvárosában 56nm-es, 2 szobás 1.emeleti,
nagy erkélyes, kastélyra néző, vízórás lakás tulajdonostól
eladó. Érd: 20/3112-198
+DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226 nm-es telken 45 nmes, közművesített, cserépkályha fűtéses, téliesített faház eladó.
Ár: 4,5 MFt. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel: 70/214-7201
+Tóalmáson 110 nm-es téglaépítésű, 3 szobás, központi fűtéses, rendezett udvarú házamat eladnám vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra cserélném. Érd: 20/416-2660
+Eladó Gödöllő központban 3 szobás, 2 erkélyes Déli és Nyugati fekvésű, (egyedi, új fűtésrendszer, új nyílászárók, új burkolat, új fürdőszoba), nagy konyhás, téglaépítésű, lakás+ pince.
Bútorozottan. Iár: 16,3MFt. Tel: 20/585-0056, 20/387-1330
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+Eladó Palotakerten, 7. emeleten egy 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás. Ár: 13 MFt. 30/263-7905

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

+Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított
telken 110nm-es 3szoba+n családi ház. Külső szigetelés, új
nyílászárók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút, pince. Iár:24,3MFt. 30/402-7276

ÁLLÁS

+Eladó Gödöllőn, az Egyetemen 6 lakásos társasházban,
zöld övezetben 65 nm-es, 2 szobás lakás. Iár: 17,3 MFt.
Érd: 20/223-6131
+Gödöllőn, Palotakerten 68 nm-es, parkra néző, teljesen átalakított, felújított, egyedi fűtésű, klimatizált, gyönyörű lakás
eladó. Iár: 15 MFt. Tel: 20/342-4433

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email
címen lehet.
+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email
címen lehet.

+Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak közelében 3db
(826m2, 827m2, 827m2) egymás melletti építési telek külön és
egyben is. A telkek 30%-a beépíthető. Víz, villany az utcában a telek előtt, a gázvezeték 350 méterre. Iár:3MFt/db. 20/4996-748

ALBÉRLET KIADÓ
+Kertváros legszebb részén 120 nm-es, 4 szoba + nappalis, 2
garázsos családi ház 530 nm-es telekkel kiadó. 30/5353-296
+Gödöllőn, Palotakerten 27 nm-es, berendezett szoba kiadó
felszerelt konyhával, fürdőszoba használattal. Egyedülálló részére. Tel: 20/9848-746
+Gödöllő központjában 65 nm-es felújított, erkélyes, 2,5 szobás lakás kiadó. A lakás 2 utcára néző, az erkély oldal belső
udvaros játszótérre, a hálószoba oldal kertvárosra néz. Érd:
30/2020-858
+Gödöllőn, kertvárosban kétszobás, társasházi lakás kiadó.
Tel: 70/218-1398
+Gödöllő belvárosában kiadó 100 nm-es, kétszintes, 2 szoba+
nappalis, amerikai konyhás lakás. Megtekinthető március 1-től.
Érd: 30/6455-659
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+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

+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!
+Megbízható, leinformálható Hölgy takarítást vállal! Hívjon
bizalommal! Tel.:06-70-946-61-17
+Szakképzett KERTÉSZT keresek márciusi kezdéssel felvételre. 30/528-7777

+Megvételre keresek kisebb kertes házat Gödöllő haraszti esetleg kertvárosi vagy királytelepi részén. Tel: 30/9153897, 30/858-2338
+Gödöllőn zöld övezetben kertes ház eladó. Vállalkozáshoz
külön épület van. Tel: 06-31-323-9816

+Távközlési és informatikai eszközök nagykereskedelmével és
kivitelezésével foglalkozó cég dinamikusan fejlődő csapatába
keresünk optikai hálózatok szerelésében jártas kollégát. A munkavégzés helye- országos! Elvárásaink: önálló munkavégzés és
problémamegoldó képesség, B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a fodor@pck.hu email címen lehet.
Telefonon a következő számon érdeklődhet: +36-30-427-6284

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.

+Gödöllői kávézóba, teljes munkaidőbe, FELSZOLGÁLÓ/
PULTOS munkakörbe munkatársat keresünk. Jelentkezni:
30/400-4762
+Gödöllői éttermünkbe keresünk futárt. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a betanítást is
vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1 @
gmail.com email címen lehet.

+ANGOL, NÉMET nyelvtanárokat keresünk azonnali belépéssel. Jelentkezés önéletrajz, diploma küldésével: info@ili.hu, I.L.I.
Nyelviskola
+Gödöllői üzembe 3 műszakos munkára, betanított munkást
felveszünk. Tel.: 70/325-8729
+GÖDÖLLŐI BAROMFITARTÓ telephelyre könnyű, betanított munkára dolgozót keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel:
70/390-2636, e-mail: anotka2016@gmail.com
+Gödöllői telephelyű vállalkozás keres áruterítésben jártas,
gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket B kategóriás vezetői engedéllyel, 3,5t tgk-ra. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen lehet: sofor.tgk@gmail.com
+Gödöllői cég gödöllői munkavégzésre FESTŐ, ASZTALOS,
ÁCS szakmunkásokat keres! Érd: 30/369-4823

A fóti Bundiner cukrászda

CUKRÁSZT
és PULTOST keres.

Az önéletrajzot a következő címre kérjük elküldeni:

info@bundiner.hu
Tel: 27-363-033
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+Gödöllői székhelyű vállalkozás keres egy műszakos munkarendben, teljes munkaidőben dolgozni tudó: 1fő könnyű betanított fizikai munkára. 1fő targonca-vezetői jogosítvánnyal
és gyakorlattal rendelkező könnyű betanított fizikai munkára
munkatársakat. A fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: allasgodollo@gmail.com
+Önállóan dolgozni tudó! Gyakorlattal rendelkező, függönyözésben és varrodai munkálatokban jártas munkatársat keresünk gödöllői üzletünkbe. Érd: 20/669-0020,
20/669-0091 9-17-ig.

2016. február 23.
SZOLGÁLTATÁS

+KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés.
Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090

+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
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470

+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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KERTÉSZ SZAKEMBER vállal metszést, permetezést, kertfenntartást és kertépítést. Tel: 30/320-8360

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik
Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/9355059.
www.barbarakutyakozmetika.hu

+KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS
hétvégén és ünnepnapokon is. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben,
referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+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
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 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
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+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

+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

2016. február 23.
+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

OKTATÁS
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EGYÉB

+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

+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

+FÉKTÁRCSÁK és FÉKDOBOK SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA. Fék és kuplung alkatrészek javítása, forgalmazása. Érd:
20/3303-396

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. Dióbél eladó (2.000.-Ft/kg). 30/9891-721
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+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! 20/3802268 (du., este hívható)
+Gyakorlott tanítónőként alsó tagozatosok részére ANGOL
nyelv tanítását, korrepetálását és MAGYAR nyelvtan, szövegértés, helyesírás fejlesztését vállalom. Házhoz megyek, tananyagot viszek. Érd: 70/633-8525

+Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga Gödöllőn.
70/433 50 33, WWW.PELIKANSULI.HU

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft. Érd.: +36-30-280-1313
+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:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+Söröző bezárása miatt eladó: 1db 20kg és 2db 10kg-os
szénsavpalack kicsi (tömzsi), 1db olasz KÁVÉGÉP (kétfejes,
nyomógombos), 4db CHÉVING (pasztás), 1db 4 méteres, kármentős, új, faszínű, lakkozott BÁRPULT, 1db BILIÁRDASZTAL+ dákó, golyók; kültéri, szigetelt 4 méteres KÉMÉNY
180-as bekötővel. 20/9463-112
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

Ajándék
hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában
vagy telefonon!

+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
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Megfejtés: Áprily Lajos egyik versének két sora

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gódor Józsefné, Szent János u.
1/c., Botlik Csenge, Szőlő u. 32.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u.
71., Zöld Pálma, Kossuth L. u. 43.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hanzl Lilla, Attila u.4.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Szarvady Magdolna, Tavaszmező u.
37., Bánkuti Béla, Erzsébet királyné krt. 22.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kocsárdi Károly, Ady E. út 32., Czakó Lászlóné, Széchenyi u. 4.

2016. február 23.

