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Huszárik Zoltán ﬁlmrendezőt, mint képzőművészt mutatja be az a kiállítás, ami vasárnap nyílt
(6. oldal)
a Művészetek Házában.

(5. oldal)

A DEMOKRÁCIÁT MINDIG ÉS MINDENKOR MEG KELL VÉDENI!

Megemlékezés 1956 hőseire
Jelentősen átformálta az időjárás az
október 23-ai megemlékezést. Bár a
Bezsilla-villa, az egykori Nemzetőrség
épülete előtti kopjafához kihelyezték a
koszorúkat, az ünnepi programot a Művészetek Háza konferenciatermében
tartották meg. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából megtartott rendezvényt az ’56-os
Szövetség tagjai is megtiszteltek jelenlétükkel. Megemlékeztek arról is, hogy
ez a nap kettős ünnep Magyarországon:
1956-os forradalom kitörésének és 1989
óta a Magyar Köztársaság kikiáltásának
napja.

Az ünnepi program során felelevenítették a
forradalom kitörésének mozzanatait, majd
Gémesi György polgármester felkérésére
idén egy gödöllői fiatal, Bárdy Péter osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Beszédében felidézte a helyi eseményeket és
megemlékezett a gödöllői hősi halottakról,

Október 25., szerda, 13.30, Táncsics M. úti sportcentrum: labdarúgó Magyar Kupa, a 32 közé jutásért, Gödöllői SK–Újpest FC!

(8. oldal)

TiszTa Udvar–rendes Ház

Díjátadó

Csütörtökön a Művészetek Házában
rendezték meg az idei „Tiszta udvar –
Rendes ház 2017” pályázat díjátadóját. A megmérettetésre családi házas

Balázsovch
Andrásról és Kiss
Antalról
is.
A beszé-det köveetően a Cluub
Színház
tagjai – Faarkas
Lillla,
bor
Gecse Gáb
és Madarrász
Mácsai Máária
ű
– irodalmi művekkel és a visszaemlékezésekkel idézték
fel a forradalom eseményeit.
A rendezvényt követően az emlékezők
hagyományosan a Dózsa György úti temetőben is lerótták tiszteletüket Balázsovich
András és Kiss Antal sírjánál.

és többlakásos kategóriában nevezhettek a környezetükre igényes lakók.
Az idén a szép gondozott környezet
mellett külön díjazták a közösséget
építőket is. A különdíj ez évi mottója
a „Legaktívabb szomszédság” volt.
A tavasszal kiírt pályázatra jelentkezőket a nyár folyamán kereste fel a
szakemberekből és a civil szervezetek
képviselőiből álló zsűri.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Október 19-én tartotta ülését
a képviselő-testület, ahol többek között pályázatok benyújtásáról, területértékesítésről
és ifjúsági tanácsnok választásásról született döntés.
Pályázatot ír ki a képviselő-testület
a menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés 2018. március l-jétől
2021. február 28-áig terjedő időszakban történő ellátására. A helyi
közösségi közlekedés biztosítása a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.
13. § (1) bekezdése alapján a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati közfeladatok közé tartozik.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. előírásai
alapján a menetrend szerinti buszközlekedési közszolgáltatás esetében pályázat útján kell kiválasztani
a közszolgáltatót. A feladatot 2018.
február 28-áig a Volánbusz Zrt. látja
el. Az egy évre szóló és további egy
évre meghosszabbítható szerződést
pályázat útján nyerte el a cég. További hosszabbítás már nem lehetséges.
A menetrend szerinti buszközlekedésre kiírandó pályázat nem tartozik
a közbeszerzési törvény hatálya alá,
a 2012. évi XLI. tv. 23. §-ában foglalt speciális törvényi szabályok szerint kell az eljárást lebonyolítani.

2017. október 24.

Közélet

*
Jóváhagyta a képviselő-testület a
Karácsonyházat megvalósító Tulipa Dekor Kft-vel kötendő bérleti
szerződést. A korábbi években nagy
sikerű és turisztikai szempontból is
rendkívül vonzó létesítmény idén a
Várkapitányi lakban, közismertebb
nevén a Testőrlaktanyában várja
majd a látogatókat október 28-tól december 31-ig.
*
Elfogadta a testület a „Gödöllői
Uszoda beruházáshoz” kapcsolódó,
az Alsópark területét érintő telekhatár rendezést.
A Nemzeti Sportközpontok a Kormány 1525/2014. (IX.18.) számú határozata alapján a Gödöllői uszodaberuházást a Gödöllő közigazgatási
területén fekvő 5880 hrsz.-ú ingatlanon kívánj a megvalósítani. A program végrehajtása során szükségessé
vált a Magyar Állam és az NSK vagyonkezelésében álló 5880 és Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában álló 5882/3 hrsz.-ú ingatlanok
telekhatár rendezése, amihez a város
hozzájárulását kérték.
A helyi építési szabályzatnak megfelelő telekhatár rendezése szerint
az 5880 hrsz.-ú uszoda elhelyezésére
szolgáló terület 3,6836 ha-ról 3,4981
ha-ra csökken, a park 5882/3 hrsz.-ú
területe 3,6394 ha-ról 3,8249 ha-ra
nő, az eltérés 1855 m2. A terület-

csere az Alsópark gyalogos közlekedése, és az ingatlanok határának
kedvezőbb geometriai kialakítása
érdekében történik.
*
Döntött a képviselő-testület a Megygyes területén lévő 4427/9-4427/32
helyrajzi számú terület értékesítéséről. Az önkormányzat által kiírt
pályázatra az ajánlattételi határidőn
belül egy ajánlat érkezett, az EMVA
Mérnöki Iroda Kft.-től. Az ajánlatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Eszerint a Kft. bruttó
247.898.495 forintért vásárolja meg
az ingatlanegyüttest. A területen főként egy- és kétlakásos lakóépületek kerülnek kialakításra. Az EMVA
Mérnöki Iroda Kft. vállalja a területen a szükséges közművek, valamint
a lakóutak kiépítését.
*
Szintén támogató döntés született a
Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződések
megkötésre. A Magyar Állam nevében és javára eljáró NIF Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. 8 db, a vasútvonal mentén elhelyezkedő ingatlanra
tett ajánlatot, melyben kártalanítási
ellenértékként összesen 13.832.142
forintot jelölt meg.
*
Elfogadta a testület a Gödöllői Sport
Klubbal a Városi Sportcsarnok épí-

a gödöllői, de nem városi utaKról

Mégis, kinek a dolga?

Rendszeresen visszatérő téma városunk lakói között az utak karbantartásának problémája. Hogy miért problémáról beszélünk?
A válasz egyszerű, Gödöllőn több olyan
nagy forgalmú közút van, ami meghatározó
a város közlekedésében, ám állami kezelésben van, így ha bármi probléma adódik
rajta, sem az önkormányzat, sem a VÜSZI
Kft. nem intézkedhet.

Városunkban ilyen utak a Szabadság út, a
Dózsa György út, a Köztársaság út, az Isaszegi út, az Állomás utca, valamint Rét
utca-Blaháné út-Hársfa utca-Hegy utca útszakasz, a Gerle utca és a Palotakerti HÉV
megállóhoz bekötő út.
Bár ezek az utak Gödöllőn mennek keresztül és a felmerülő problémák, például
a kialakult burkolati hibák, vagy a csúszós
útfelület városunk lakóinak is megnehezíti a közlekedést, hozzányúlni nem szabad.
Ezeken az utakon kizárólag a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogosult bármilyen közlekedést érintő, befolyásoló beavatkozásra,
valamint ő viseli a felelősséget az út hibái
miatt történő események miatti károk keletkezése esetében is (például ütőkátyú miatti
gépjármű sérülés).
Amennyiben ezeken az utakon más szervezet, például a VÜSZI Kft. beavatkozást
végezne, az súlyos jogi következményeket
vonna maga után, tudtuk meg Domonkos
Ernőtől, a VÜSZI Nonprofit Kft. igazgatójától, aki úgy fogalmazott: ez semmiben
sem különbözik attól, mintha valaki átmenne a szomszédja telkére, és ott kezdene el
bármilyen beavatkozást végezni!
Ez alól kizárólag a rendkívüli vészhelyzet
(havaria) kivétel, amikor közvetlen életveszély áll fenn.

Az önkormányzat és a VÜSZI szakemberei ezt az esetet leszámítva egyetlen dolgot
tehetnek: jelezhetik a Magyar Közút Nzrtnek, hogy a milyen jellegű probléma áll
fenn, és felszólítja, hogy végezze el a szükséges munkálatokat.
A kezelő hatásköre – amennyiben az út szegéllyel van ellátva – az út szegélyéig terjed,
ha azonban nyílt árok található mellette, akkor az ároknak a közút melletti járda felőli
széléig. Ezt azért fontos tisztázni, mert az
árkok rendben tartásának kötelezettsége
megoszlik. A tisztántartásról azoknak az
ingatlantulajdonosoknak a kötelessége gondoskodni, akiknek az árok az ingatlana előtt
elhalad, ám az átereszeket a közútnak kell
rendbe tennie.
Mindezek mellett az állami tulajdonú közutak kezelésének kérdését bonyolítja az a
jogszabályi helyzet is, hogy a leírt kezelői
határokon kívül lévő terūletek karbantartása nincs a közút kezelőjéhez rendelve,
vagyis belterületen az ingatlant tulajdonosa/kezelője marad a gondozója az ingatlant
határa és az útárok között lévő területnek.
Gödöllőn a város vezetése és a VÜSZI folyamatosan jelzi a közút kezelője felé az
észlelt problémákat. Ennél többet azonban
nem tehet.
Amennyiben a VÜSZI mégis szeretne jogszerűen kijavítani egy hibát a közút területén, akkor nem csupán arra számíthat, hogy
hosszú hetekig kell várni arra, hogy ehhez
megkapja a hozzájárulást, hanem arra is,
hogy felügyeleti díjat is kell fizetnie a Magyar Közút részére. Mindezen nehézségek
ellenére, a VÜSZI mindent megtesz a Magyar Közúttal való együttműködés és a minél biztonságosabb közlekedés biztosítása
érdekében.

tése kapcsán kötendő hasznosítási
megállapodást.
Gödöllő Város képviselő-testülete
még 2015 év szeptemberében hozott
döntést a sportcsarnok megvalósításáról. A Gödöllői Sport Klubbal
az építési beruházás lebonyolítására
kötött együttműködési megállapodás
alapján 2016. év végére befejeződött
a tervezési munka, majd sor került
egymást követően két közbeszerzési
eljárás lefolytatására. Az egyik eljárás érvényes ajánlat hiányában, a
másik fedezet hiányában eredménytelen volt. Ezt követően a Gödöllői
Sport Klub újabb (TAO 2.) támogatási kérelmet nyújtott be a kosárlabda szövetséghez, melynek elbírálása
folyamatban van. A szövetség, az eddigi gyakorlattól eltérően, hiánypótlásként azt kérte, hogy a hasznosítási
szerződést a klub már most nyújtsa
be.
*
A képviselők első olvasatban tárgyalták az „Európa Kulturális Fővárosa
Gödöllő 2023” pályázat munkaanyagát, amely részletezi mindazokat a
szempontokat, amelyek meghatározóak a pályázat folyamán. Az anyag
kitér a már lefolytatott egyeztetésekre, a már elkészített tájékoztatókra és
vázolja a programmal járó pénzügyi
lehetőségeket.
*
Támogatták a képviselők a Gödöllői
Palotakert Óvoda pályázatának benyújtását az „Önkormányzati tulaj-

donú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című pályázatra, melynek célja az intézmény felújítása.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége 168.207.762 Ft, így a képviselő-testület biztosítja a pályázat
megvalósításához szükséges legalább 30 százalékos önrészt, azaz
bruttó 50.462.029 forintot.
*
Pecze Dánielt (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) választotta ifjúsági tanácsnoknak a képviselő-testület. A döntés
a 2018-as tematikus évhez kapcsolódik. A testület még áprilisban döntött
arról, hogy jövőre az „Ifjúság éve
Gödöllőn” nevet viseli a tematikus
év. A tanácsnok feladata lesz a programok előkészítésére, azok koordinálására.
*
Az egyebek napirendi pontban Pecze
Dániel tájékoztatta a testületet, hogy
az M3-as autópálya blahai részén hiányzó zajvédő fal megépítése folyamatban van. A képviselő köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akiknek a
közreműködésével sikerül elérni,
hogy a háromezer lakót érintő, és
mintegy nyolc esztendőn át húzódó
probléma végre megszűnik. Egyúttal
azt is elmondta, hogy az autópálya
másik, város felé eső oldalának zajvédelmére is megvan az elfogadott
terv, ami egy későbbi beruházás keretében történhet meg.
jk

Közvilágítás Központilag szabályozva

Ki kapcsolja fel a lámpákat?
Szinte folyamatos beszédtéma, hogy miért nem
kapcsolják be reggel és este korábban a közvilágítást. Bár lapunk már foglalkozott ezzel a
témával, úgy tűnik, nem árt ismét elővenni. Ez
ugyanis rendkívül összetett kérdés, ami nem
helyben dől el, ráadásul a közösségi oldalakon
egyre több a téves információ.
A közvilágítás bekapcsolása az ún. közvilágítási naptár szerint történik, ezt pedig egy Magyar
Szabvány rögzíti, ettől
elérni nem lehet, ezt
egy – központi jel alapján vezérelt – automatika intézi. A közvilágítási naptár 10 napos
ciklusokban határozza
meg a lámpák be- és
kikapcsolásának időpontját az adott területi
körzetben. Ezért a ciklusok elején és végén
a közvilágítás be- és
kikapcsolása óhatatlanul elcsúszik a csillagászati szempontból
indokolt időpontoktól.
A táblázatba foglalt
időpontokat
állami
szakhatóság, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal hagyja jóvá.
Módosítása csak az
adott körzetben érintett valamennyi település egyetértése esetén
lehetséges, de csak

abban az esetben, amennyiben a módosítást az
energetikai hivatal is elfogadja. A kapcsolójel a
villamos hálózaton keresztül vagy hangfrekvenciás adó-vevőkön érkezik az adott településre, az
egyes transzformátorkörzetek közvilágítási vezérlőszekrényébe. A vevők között akár 30 perc
különbség is lehet: pl. a budapesti ELMÜ és az
ÉMÁSZ között. Gödöllő az ELMÜ vidéki rendszeréhez tartozik.
jb
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A demokráciát mindig és mindenkor meg kell védeni!

Megemlékezés 1956 hőseire
(folytatás az 1. oldalról)

Bárdy Péter
megemlékező beszéde:
„A szerencse a véletlenben az volt,
hogy ’56. október 23. napja nem Monostoron ért bennünket, hanem [Budapest] kellős közepén. Aki nem volt
ott végig, semmiféle költői képzelőerővel, forradalomért lüktető szívvel,
akár lángelmével sem tudhatja felfogni, mi volt ez. Én sem tudtam volna előre elképzelni, hogy milyen ez a
boldogság, amivel az ember járt Budapest utcáin – mert nem ismertem,
egyszerűen fogalmam sem volt róla,
hogy van ilyen boldogság.”

„Tisztelt Ünneplő Közönség!
Polgármester Úr, Főjegyző Aszszony! Gödöllő város képviselői, díszpolgárai!
Tisztelt ünneplő gödöllői polgárok!
Az iménti gondolatokat
Ottlik Géza fogalmazta
meg, szavaira pedig
mi, gödöllőiek egy
kicsit talán jobban
is felfigyelünk, hiszen a kommunista
hatalomátvétel
és
a Rákosi-diktatúra
első éveiben Ottlik
itt élt településünkön,
Monostoron,
ahogy Buda című
regényében Gödöllőt
hívta. Ottlik szavai
rámutatnak ’56 egyik
alapélményére:
a
felszabadultságra, a
megkönnyebbülésre, az örömre. Ez az öröm sugárzik a
képekről, a videófelvételekről, erről
tanúskodnak a forradalmat megélt
polgártársaink beszámolói. Gödöllőn hasonló volt a helyzet. Sepetán
Róbert történeti munkája szerint „a
község központjában ünnepi hangulat uralkodott.” A gödöllőiek miután
leverték a vörös csillagot a Járási
Tanács épületének faláról, a Petőfi-szoborhoz vonultak, hogy kitűzzék a magyar zászlót a szobor esküre
emelkedő kezébe, és elénekeljék a
Himnuszt.
Október 23-a és az azt követő néhány nap ünnep volt. Akkor, 1956ban is ünnep volt, nem csak ma. De
mit ünnepelt a magyar nép egy totális diktatúra idején?
Ottlik – Buda című regényében
Medve Gáborként – ezt így fogalmazza meg: „A rongy, a talán túlságosan ronggyá vált élete – senkinek
sem drágább, mint a haza absztrakt
becsülete. […] Mennek együtt vagy
külön, mély, boldog nyugalommal
neki a tankoknak, a rájuk célzott
ágyúknak, gépfegyvereknek. Semmi
nem drágább nekik, mint a visszanyert emberi méltóságuk.” Eddig az
idézet.
’56 az emberi méltóság visszanyerésének ünnepe volt, a más valamiért vagy másokért való küzdelem, az
önfeláldozás felszabadító érzésének
pillanata.
A forradalom, természetesen,
nemcsak ünnep volt, súlyos véráldozatokat is követelt, itt, Gödöllőn is.
Az eseményeket jól ismerjük. Ahol
néhány perccel ezelőtt – a nagy eső
ellenére is – mi békében, együtt ko-

szorúztunk, ott 61 évvel ezelőtt a
rendőrség sorozatot lőtt a 4-5 száz
fős fegyvertelen gödöllői tömegbe, a 16 éves Balázsovich András
pedig életét vesztette. A rendőrség
még aznap, az éj leple alatt, titokban
akarta eltemettetni, a család azonban ezt nem hagyta. Ehhez képest,
másnap reggel még többen jelentek
meg ugyanott, ahol előző este a rendőrség belelőtt a tömegbe. Balázsovich András gyilkosainak kiadatását
követelték. Mindeközben a község
hősi halottjának házánál, a kis András ravatalánál sorra jelentek meg
magánemberek éppúgy, mint a település intézményeinek vezetői. Pár
nappal később hatalmas tömeg gyűlt
össze a gödöllői temetőben, hogy
utolsó útjára kísérjék a sortűz
16 éves áldozatát. Három
vallás lelkipásztorának
búcsúztatója, nemzeti
színű lobogóval letakart koporsó, a honvédség, valamint a
nemzetőrség díszlövései – a leg-

nagyobbaknak
kijáró
tisztelet.
Gödöllő közössége tudta, hogy Balázsovich András mindannyiukért halt
meg.
1956 óta több mint 60 év telt el.
Ennek közel fele pedig már a rendszerváltás utáni időszakra tehető.
Nekünk, akik a ’80-as években vagy
később születtünk, már nincs személyes tapasztalatunk arról, milyen volt
az élet Magyarországon az ’56-ot
követő évtizedekben. Mindez pedig
sokaknak, sok fiatalnak nehezen értelmezhetővé, a történelemben nehezen elhelyezhetővé teszi az időszakot.
Amikor sorra azt halljuk, hogy
a régi rendszerben, a boldog békeidőkben minden jobb volt, amikor
Kádár Jánost sokan „Kádár apánk”ként emlegetik, amikor azt látjuk
közvélemény-kutatásokban, hogy a
megkérdezettek fele ugyanúgy pozitívnak ítélni Kádár János történelmi
szerepét, mint Nagy Imréét, akkor
fiatalként, a kort meg nem élt emberként nehéz eligazodni, tisztán látni a
XX. század második felét illetően.
Úgy tűnik, hogy máig nyúlóan sokak
számára ,,sikeres” volt a kommunista politikai mítoszalkotás és történelemhamisítás.
A személyes élményeknek, a
nagyszülőkkel történő beszélgetéseknek, az iskolai, városi ünnepségeknek ezért is van kiemelt jelentőségük. Megélhetővé, átélhetővé
teszik az egykor történteket.
Amikor például jó 15 évvel ezelőtt, még a Premontrei Gimnázium
diákjaként minden év októberében
meghívott vendégeinket, Pongrátz
Gergelyt, Karátson Gábort vagy

Wittner Máriát hallgattuk, amikor
Pongrátz Gergely, a Corvin-köz egykori főparancsnoka úgy nyújtotta át
a dedikált könyvét nekünk, gimnazistáknak, hogy mindannyiunknak
egyesével a szemébe nézett, és megkérdezte, hogy ugye el fogod olvasni
a könyvet, ezekben a pillanatokban
világossá válik, hogy mit jelentett
’56, az azt követő megtorlás, majd a
kádári diktatúra. Ilyenkor válik világossá, hogy Rákosi és ’56 között éppen olyan éles a határvonal, mint ’56
és Kádár között, vagy később a Kádár-rendszer és a ’89/90-ben létrejött
jogállami Magyarország között.
1956-ot azonban nem lehet relativizálni. ’56-ban minden egyértelmű
volt, minden igaz volt, a legmélyebb
értelmében igaz volt. ’56-ban nem
lehetett megalkuvónak lenni, nem lehetett félrenézni, nem lehetett elvtelen kompromisszumokat kötni. Egy
fegyvert nem lehetett félig erre – félig arra fordítani. El kellett dönteni,
hogy az ÁVH vagy a forradalmárok
felé nézzen a puskacső.
Velem egykorúak, nálam fiatalabbak, sokkal fiatalabbak, gyerekek is
harcoltak az utcákon. Hasonló
helyzetben vajon lennének-e
közöttünk, közöttünk ma élő
fiatalok között Balázsovich
Andrások és Kiss Antalok?
Vajon én, vagy Ti, diákok,
cserkészek, lennénk-e olyan
bátrak, mint ők voltak. Nem tudom.
Hiszek benne, hogy
igen. De bízom abban is, hogy erről
soha nem kell megbizonyosodnunk.

gén, vagy akik az Antall-kormány
idején részt vettek a demokratikus
intézményrendszer kiépítésében és
megszilárdításában.
Mi, fiatalok, már egy szabad, európai, alkotmányos demokráciát kaptunk.
A szabadság ajándékával azonban
felelősség is jár.
„A jogállamiság [ugyanis] nem
statikus állapot, hanem követelmények rendszere” – ahogy ezt Sólyom
László, volt köztársasági elnökünk
megfogalmazta.
Ezt a követelményrendszert kell
megvédenünk, ha szükséges, napról
napra, évről évre, kormányzati ciklusról kormányzati ciklusra.

A fizikai erőszakot az egyik időszakban a gyülekezési jog, a másikban a
népszavazáshoz való jog mint alapvető politikai jogok korlátozására
használták fel. Hol önkényes jogalkotással, hol önkényes jogalkalmazással kellett szembesülnünk.
Gondoljunk bármit egy-egy adott
kormányzati ciklusról, egy-egy személyről vagy pártról, függetlenül
attól, hogy egy ciklus szakpolitikai
döntéseinek nagy részével egyetértünk vagy sem, az ’56-ban és
’89-ben kivívott alapjogokat, a demokrácia kereteit mindig meg kell
védenünk.
Ezekért a keretekért, a jogállamiság követelményrendszeréért kellett
kiállnunk 1956 után fél évszázaddal,

Nekünk már nemhogy
fegyvert nem kellett a kezünkbe
fognunk,
mint
nagyszüleinknek vagy dédszüleinknek, de még csak
diktatúrában sem kellett
felnőtt életet élnünk. Mi,
akik a ’80-as években vagy
később születtünk, már egy
szabad világban nőttünk fel,
az egyéni és politikai alapjogok széles köre biztosított
számunkra.
Mindezt 1956-tól és 1989-től kaptuk. A forradalom és a szabadságharc
ugyan elbukott, de bő három évtizeddel később értelmet nyert. ’89-ben
’56 követelései valósultak meg.
Hálás köszönet ezért szüleink,
nagyszüleink és dédszüleink generációjának, mindenkinek, aki a rendszerváltás előtti évtizedekben akár
egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy
mi egy szabad Magyarországon, egy
szabad Gödöllőn élhessünk.
Legfőképp természetesen azoknak, akik életüket kockáztatták a
forradalomért. Emellett köszönet
mindenkinek, aki egy levert forradalom után is nyíltan vagy titokban, de
dolgozott a diktatúra megdöntéséért.
Volt, aki szamizdat cikkeket írt, más
könyveket csempészett. Elévülhetetlen érdemei vannak annak is, aki
szűk környezetében harcolt saját
eszközeivel: titokban hittanra járatta
gyermekeit, tanárként a történelem
óra utáni szünetben vagy szülőként a
vasárnapi ebéd mellett kiegészítette
a hivatalos történelem tananyagot,
vagy mert arról beszélni, hogy határainkon túl is élnek nemzettársaink.
Köszönet azoknak is, akik ellenzéki
szerepet vállaltak a ’80-as évek vé-

Az elmúlt 25 évben, főleg talán
az elmúlt 15 évben, a jogállamiság
egyes kritériumai súlyosan sérültek.
A demokrácia személyi és intézményi garanciáinak megsértése egyik
időszakban a rendőrség, a másikban
az ügyészség politikai célokra történő felhasználásában öltött, ölt testet.

2006-ban és 2016-ban is. De ezért
kell majd kiállnunk 2026-ban és
2036-ban is.
’56 emléke, az ’56-os hősök tisztelete kötelez erre mindannyiunkat.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
(db)

KEZDŐDIK A TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS
A 2017-es őszi óraátállítás időpontja
október 29-e, vasárnap. Ezen az októberi napon 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára.
A téli és a nyári időszámításra
történő átállás évek óta komoly vita
tárgyát képez. A átállítást korábban
azzal indokolták, hogy azzal jelentős – egy magyarországi nagyváros
– energiáját lehet megtakarítani. Ma
már a lakossági szokásosok megváltozása miatt ez az állítás nem állja
meg a helyét, ezért az elmúlt években többször is felmerült, hogy a
parlament esetleg eltörli az óraátállítást. A lakosság számára kényelmes döntés ellen szól azonban, hogy az európai gazdasági partnereink
jelentős részével nem lennénk azonos időzónában, ami megnehezítené a velük való kapcsolattartást, munkavégzést, de ha jól belegondolunk, még egy átlagos bécsi kirándulást is sokkal nehezebb lenne
(t.f.)
megszervezni.
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Európa Kulturális Fővárosa 2023
Miért fontos Európa Kulturális Fővárosává válni?
– Mert egész éves európai és országos szintű figyelem irányul a városra.
– Mert megmutathatja Gödöllő kulturális, művészeti kínálatát, hagyományait, értékeit.
– Mert nagy fejlődési, előrelépési lehetőséget kínál.
– Mert az EKF-program erősíti a különböző szereplők összefogását,
együttműködését.
Gödöllő célja az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével:
A digitális korszakhoz alkalmazkodó, de hagyományos értékeit megőrizve modernizálódó, élhető európai kisvárosi fejlődés megvalósítása. Gödöllő jelenlegi méretét megőrizve, elsősorban a lakók megtartására, a fiatalok Gödöllőn történő családalapítására, pályakezdésére
koncentrálva kívánja erősíteni a minőségi kisvárosi életformát hatalmas zöldfelületeinek a városi életbe történő fenntartható bevonásával. Önálló kisvárosi intellektuális központként feladatának tartja egy
szellemileg pezsgő, az itt élők igényeinek megfelelő kulturális élet,
kulturális kínálat biztosítását.

„Tiszta udvar – Rendes ház” díjátadó
(folytatás az 1. oldalról)

2017. évi programban és a pályázatok elbírálásában részt vett civil
szervezetek: Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete,
Gödöllői Kertbarát Kör, Gödöllői
Városvédő Egyesület, Kertvárosi
Egyesület, Lakásszövetkezetek és
Társasházak Gödöllői Egyesülete,
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Csoportja,
valamint Kecskés Judit civil referens.
Az ünnepélyes ceremónia alkalmával Gémesi György polgármester

„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben
és a Gödöllői Városvédő Egyesület
különdíjában részesült: dr. Reindl
László (Vadász utca 16.)
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben
és a Kertvárosi Egyesület különdíjában részesült: Kucseráné Veres Rózsa (Major utca 5.)
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben és „madárbarát” különdíjban részesült: Cziglányi Béla (Király utca
26.)
FŐDÍJAK:
Családi ház: Takács Zsolt (Erdőszél
utca 35.), Ujj Gyula (Király utca

kert 14. (Kovács Lászlóné), Palotakert 16. (Filippás László)
KÜLÖNDÍJAK:
Magyar Kázmér köz 1-3., Erzsébet
királyné krt. 9-10., Paál László köz
1., Paál László köz 2-4-6., Paál László köz 5-7., Palotakert 4., Munkácsy
Mihály utca 7., Szent János utca 2.,
Szent János utca 4., Szent János utca
11., Szent János utca 13., Szent János
utca 14., Szent János utca 16., Szabadság út 15., Szabadság út 19., Erzsébet királyné krt. 7-8., Szabadság
tér 14., Szabadka utca 6., Kazinczy
krt. 12.
A Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete oklevéllel
köszönte meg a „Tiszta udvar - Ren-

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Tisztelt Szerkesztőség!
Mit tehet egy lakóközösség azzal a lakóval szemben aki a kukázásból származó
„értékeit” a lakásában tárolja, a házban orrfacsaró bűz terjeng, a fertőzésveszély és
a rágcsálószaporodás valószínűsíthető. A
lakóval való beszélgetések hatástalanok,
illetve a közös képviselő sem intézkedik?
Tisztelt Érdeklődő!

és Kecskés Judit mondott köszöntőt,
s a műsor végeztével a Piros Hetes
zenekar zenélt, amelynek fiatal tagjai: Dányi Máté, Erőss Barnabás,
Sándor Gabriella, Tóth Roland és
Wágner Levente.
Szponzorok, akik értékes felajánlásaikkal járultak hozzá a díjazáshoz:
VÜSZI Nonprofit Kft., Zöld Híd Régió Kft., Kedrion BioPharma Kft.,
Erzsébet Királyné Szálloda, Lyra
Florae Kft., Gödöllői COOP Zrt.,
MG. Falker-GBBR Bt.
Az egyéni pályázók közül, családi
házas területen „Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben részesülnek és
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” feliratú
tűzzománc táblát vehetett át: Szivos
István (Kelemen László utca 19.),
Lukács Béla (Major utca 8.), Monostori István (Szilágyi Erzsébet
utca 42.), Bujtás Anikó (Vörösmarty Mihály utca 14.)
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben és Kertbarát különdíjban
részesült: Hajdú Lajos (Móricz Zsigmond utca 11.)

25.), Gombár Ágnes (Lovas utca 2.)
Többlakásos kategória, a társasházak
pályázói közül oklevélben részesültek: Bajcsy Zsilinszky utca 21-25.
(Dobrovitz Mária), Szent János
utca 21. (Király Istvánné)
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben
részesültek és „Tiszta Udvar - Rendes Ház” feliratú tűzzománc táblát
vehettek át a következő pályázók:
Kazinczy krt. 21-23-25. (Dobrovitz
Mária), Kossuth Lajos utca 39-41.
(Hadnagy Sándorné), Kossuth Lajos utca 49. (Palya Anna), Kossuth
Lajos utca 51-53. (Urbán Józsefné),
Kossuth Lajos utca 58-60. (Varga
Lászlóné), Szent Imre utca 6-8-10.
(Lajkó Jánosné), Szent István tér
1-2. (Ónagy Miklós), Szabadság tér
15. 2/6. (Flourentzou Erika), Nagy
Sándor köz 1-3. (Kozák Lászlóné),
Palotakert 5. (dr. Kalász Lászlóné),
Palotakert 9. (Zenikné
Török Ilona), Palota-

des ház” – Gödöllő 2017. pályázat
szervezésében végzett példamutató
munkáját az alábbi közös képviselőknek: Himmer Marianna és
Tariné Farkas Piroska.
FŐDÍJAK:
Több lakásos kategória: Erzsébet
királyné körút 1-6. (Gecse József),
Palotakert 15. (Gáncsné Alexander
Anna), Szent István tér 7-8. (Kecskeméti Erzsébet)
A Tiszta Udvar-Rendes ház 2017
pályázat idei mottójával „a legaktívabb szomszédságot” keresték (a
pályázatra 4 közösség jelentkezett):
Százszorszép utca (Koósné László
Ágnes), Haraszti városrész (dr. Jeney László)
„A legaktívabb szomszédság” különdíjban részesültek: Majorka-Land és
Paál László köz.
(ta)

minden olyan használat, vagy tevékenység
is ami a többi lakó nyugalmát vagy más érdekét sértheti. A jogos és törvényes érdeksérelem általában akkor valósul meg, ha az
általánosan elfogadott mértékű zavarás
„szintjét” eléri. Tekintettel arra, hogy egy társasházban több család lakik életvitelszerűen, és a kisebb zavaró hatásokat nem lehet
elkerülni, ezért a kisebb kényelmetlenségeket mindenkinek el kell viselnie.
Amennyiben a „kukázásból származó” dol-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.

gok lakásban történő tárolása a házban

törvény (Társasházi törvény) 16. §-a alapján

„orrfacsaró bűzt” eredményez – és a közös

a tulajdonostársat külön tulajdona tekinte-

képviselő nem tudja a problémát megolda-

tében megilleti a birtoklás, a használat, a

ni, vagy nem tartja indokoltnak az eljárás

hasznok szedése és a rendelkezés joga; a

megindítását a lakás használójának tevé-

tulajdonostárs e jogait azonban nem gya-

kenységével összefüggésben – abban az

korolhatja a többi tulajdonostárs joga és

esetben bármelyik tulajdonos birtokvédelmi

törvényes érdeke sérelmével. Fenti rendel-

eljárást kezdeményezhet, illetve bejelentést

kezésből következik, hogy a tulajdonost a

tehet a kialakult helyzetről az illetékes ható-

lakástulajdona használatának jogosultsága

ságnak. A hatóságok a szükséges ellenőr-

– ide értve a lakásban tárolt dolgokat is –

zést végre fogják hajtani és a szükséges

csak addig a mértékig illeti meg, ameddig

intézkedést is meg fogják tenni, ugyanis a

a többi tulajdonos jogos és törvényes érde-

közös képviselő nem hatóság, ezért ő kény-

keit ezzel nem sérti. Az ön által megjelölt,

szerítő eszközöket nem alkalmazhat a kifo-

másokat zavaró dolgok tárolásán túl ilyen

gásolt magatartású lakóval szemben.

zavaró használat lehet a mások nyugalmát
sértő hangoskodás, a lakás jelentős - példá-

dr. Váczi Árpád ügyvéd

ul éjszakai vendégforgalmat eredményező

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

és másokat zavaró hasznosítása továbbá

vaczi.arpad@gmail.com

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET
Teleki Pál születésének 138. évfordulója
alkalmából 2017. OKTÓBER 27-ÉN (PÉNTEKEN), 11 ÓRAKOR KOSZORÚZÓ MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK szobránál, a gr. Teleki Pál
téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor, az Egyetem aulája elől, a „Búzakalász” szobortól 10.45-kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd
a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre tisztelettel meghívunk és várunk minden kedves érdeklődőt:
a Teleki Pál Egyesület Elnöksége
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Kultúra

tisztelgés A zeneóriás előtt

XVI. Liszt Fesztivál

Egésznapos programokkal várta az érdeklődőket a XVI. alkalommal megrendezett Liszt Fesztivál október 20-tól 22-ig. A Gödöllői
Királyi Kastélyban koncertek, beszélgetések várták a közönséget.
A rendezvénysorozat történetében első alkalommal fordult elő,
hogy egyszerre két koncertet is tartottak a fesztivál keretén belül.
A programsorozatot egy különleges ifjúsági rendezvény nyitotta meg, többségében diákokból álló közönség a Virtuózok fiatal
tehetségeivel találkozhatott. Boateng Kármen Stephany (zongora), Szűts Apor (zongora) és Sándor Zoltán (hegedű) játékát
hallhatták a különleges, interaktív zenei élménybeszámoló keretében. A rangos tehetségkutató fiatal csillagai szombat este is színpadra léptek Gödöllőn.
A háromnapos fesztivál során a olyan zenei kiválóságokat is hallhatott a közönség, mint Jandó Jenőt, aki Szilasi Dáviddal adott
közös koncertet, vasárnap este pedig a rendezvény záróhangver-

senyét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adta. Az előadás szólistája a városunkban is jól ismert fiatal művész, a magyar
családi szálakkal rendelkező Miyuji Kaneko volt. A műsor első felében Liszt Ferenc művei csendültek fel, az est második részben pedig Csajkovszkij b-moll zongoraversenye hangzott el.
A rendezvényt Kosuge Junichi, a Japán magyarországi nagykövete is megtisztelte jelenlétével.
(bj)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A halálcsillag
Az áldozatok nem ismerték
egymást. Ami közös volt bennük, hogy egyiknek sem volt
családja, független, középkorú nők voltak. Amikor beültek
az autójukba, nem sejtették,
mi vár rájuk. De még akkor
sem, amikor a baleset után
kimentették őket a roncsból.
Azt hitték, túlélték.
Montana állambeli Grizzly Point közelében hirtelen megnő a balesetek
száma. A hegyi utakon nem könnyű
vezetni, még akkor sem, ha jók az útviszonyok és az időjárás.
Ha azonban a téli csúszós úton valaki
elveszti az uralmát a jármű felett, akkor csak a szakadék mélyén áll meg.
Márpedig valaki gondoskodik a defektről. A puska hangját a magányos
vezető a durrdefektnek véli.
A rendőrség nem is a kocsikat találja
meg először, hanem az áldozatokat,
és a tettes különleges üzeneteit.
Amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a
békés hegyvidéken egy pszichopata
sorozatgyilkos szedi áldozatait, az
FBI is bekapcsolódik a nyomozásba.

A cél, még élve megtalálni a legutolsó baleset áldozatát. Merre induljanak? Az áldozatok között látszólag
nincs kapcsolat. Mi lehet a közös
pont?
A balesetek helyszínei, vagy ahol a
tettes végül otthagyja őket megfagyni?
Vagy a megtalálók adhatják meg a
választ, akik valamennyien bolondnak tekinthetők?
Esetleg az áldozatok nevének kezdőbetűiből kialakuló üzenet, vagy a
melléjük karcolt csillagok hordoznak

valamilyen információt?
Amikor Jillian Rivers után megkezdik a nyomozást, Selena Alvarez és
Regan Pescoli nyomozók még nem
sejtik, hogy ez csak a kezdet. Rivers
sok mindenben más, mint a többi
áldozat. Neki már van aktája, igaz,
nem azért, mert bűnöző. Ő egyszer
már volt áldozat. És nem véletlenül
indult útnak a kezdődő hóviharnak
sem. Mindenképp a végére akart járni, hogy rég eltűnt első férje tényleg
életben van-e, mint ahogy azt egy titokzatos telefonáló állítja.
A baleset szinte szabályos forgatókönyv szerint történik. Jilliant egy
magát túravezetőnek valló férfi találja meg és menti meg attól, hogy
megfagyjon a roncsban.
Még sikerül a tomboló hóvihar előtt
eljutniuk az erdő mélyén rejtőző házhoz, ahol a nő akár biztonságban is
érezhetné magát, ám amikor magához tér, eszébe jut, amit a rádióban
hallott: A sorozatgyilkos először
megmenti az áldozatokat, gondosan
ápolja őket, és csak később végez
velük.
(Lisa Jackson : Hidegen hagy)
(ny.f.)

A mAgyAr festészet ünnepén

Kiállítás és elismerés
Kiállítással ünnepelte a Levendula Galéria
a Magyar Festészet Napját. A képzőművészek fontos eseménye ez alkalommal kettős
ünnep volt, hiszen a galériában rendszeren
kiállító Nádas Alexandra kapta idén a Borbereki-Kovács Zoltán-díjat.
A magyar festészet napját 2002 óta rendezik meg hazánkban, október 18-án. Az évek
folyamán országos, sőt határon túlra nyúló,
többnapos rendezvénnyé nőtte ki magát a

kezdeményezés. A dátum,
október 18., Szent Lukács,
a festők patrónusának ünnepnapja.
A Levendula Galériában a
jeles alkalomból Bányai
Gizella és Bujdosó Ernő
munkái kerültek fel a falra.
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HUSZÁRIK ZOLTÁN-KIÁLLÍTÁS A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

A képíró alkotásai
Ha azt a nevet hallja az ember, hogy
Huszárik Zoltán, akkor azonnal két
dolog ugrik be róla: 1. Szindbád és
ahogy a filmben Latinovits Zoltán
étkezik, miközben Vendelinnel, a pincérrel diskurál; 2. Csontváry. Azt vi-

részét képezték azok a grafikák is,
melyek most a Művészetek Háza kiállítótermében láthatók. Hozzátette:
édesapja filmjei egyben képzőművészeti alkotások is. Huszárik Kata kifejtette: az élet úgy hozta, hogy kevés

szont kevesebben tudják, hogy a jeles
filmrendező képzőművész is volt. Huszárik Zoltán grafikáiból nyílt kiállítás
október 22-én a Művészetek Házában.
A rendezvényt megelőzően
a megjelenteknek levetítették az alkotó legismertebbb
filmjét.
A megnyitó előtt L. Péterfi Csaba beszélgetett a
rendező lányával, Huszárik Katával és Megyeri Józseffel, a Huszárik
Zoltán Alapítvány egyik
létrehozójával.
A fiatalon, 50 évesen elhunyt rendező lánya elmondta,
hogy édesapja öröksége nem mindig
könnyű, de szerethető teher számára.
Nagyon nagy bajnak tartja, hogy például a Szindbádot a mai fiatalok nem
is ismerik (a többiről nem is beszélve), éppen ezért nagyon fontos, hogy
a Huszárik Alapítvánnyal karöltve
édesapja szellemiségét megőrizzék és
szélesebb körben is bemutassák életművét. Az életművet, aminek szerves

kapcsolata volt az apjával, ennek ellenére ugyanazokat a könyveket olvasta, ugyanazokat a filmeket nézte, mint
ő, pedig nem is tudott róla, vagyis
egy ajta szellemi
s e e
ap
egyfajta
kap-

csolat lehetett köztük. Minden
vágya, hogy a Huszárik-kiállítások
minél több helyre eljussanak (a tárlat
rendezője, Major Edit szerint van
erre igény).
Megyeri József kiemelte: Huszárik Zoltán munkássága mintául szolgálhat a jövő nemzedékének, értéke
nem kopik, örökérvényű. Az alapítvány mindent megtesz azért, hogy a

filmrendező szellemiségének ápolását
megtartsa és továbbvigye.
A tárlatot Gémesi György polgármester és Megyeri József nyitotta
meg. Utóbbi beszédében felelevenítette a rendező életpályájának fontosabb eseményeit, néhány érdekességgel kiegészítve. Az 1931-ben
Domonyban született Huszárik Zoltán
május 13-án látta meg a napvilágot,
de édesanyja egy nappal későbbre
anyakönyveztette, mondván a 13-as
szerencsétlen szám. Négyévesen már
agyagszobrokat készített, 11 évesen
egy dolgozatát a minisztérium jutalomban részesítette. Lehetett volna
orvos is, de inkább a filmet választotta (és a képzőművészetet). Képíró
lett belőle. Ha a filmjeit nézzük, akkor lélekgyógyásznak is tekinthető
– jegyezte meg Megyeri József, aki
számára a Szindbád a filmtörténet
legszebb, örökérvényű alkotása. Zseni
volt, aki ezért szabadon bármit megtehetett. A posztumusz Kossuth-díjjal
kitüntetett rendező 1981-ben hunyt el,
(rk)
de alkotásai velünk maradtak.

ÚJ HELYSZÍNEN AZ ÜNNEPVÁRÓ KÜLÖNLEGESSÉG

Szombaton nyit a Karácsonyház
Október 28-án új helyszínen, a jelentős
részben megújult Testőrlaktanyában
nyitja meg kapuját a Karácsonyház,
ami idén is számtalan különlegességgel, kézműves programokkal és
meglepetésekkel várja a látogatókat
december 31-ig.
Az új helyszín egyben új lehetőségeket is nyújt, a belső tér kialakítása
többféle megjelenítési lehetőséget
kínál – árulta el lapunknak Kruták
Zsófia, a Karácsonyház vezetője, akitől megtudtuk, a az egyes bemutatóterek a színekre, a hangulatokra, a térrel
való játékra építenek.
S, hogy milyen újdonságok várják a
látogatókat? Nos, e sorok írójának, aki
építés közben jutott be a mesebeli hangulatot árasztó létesítménybe, máris
kedvence lett a „mézeskalácsos” részleg. A mézeskalács stílusú dekorációs
elemek egyébként az idei karácsony
újdonságai. A színek között a rossgold – ami az arany az ezüst és a bronz
közötti átmenet – és az eukaliptusz az
új trend. Ez utóbbit leginkább egyfaj-

ta világoszöldhöz
lehetne hasonlítani,
de ezek mellett a
rózsaszín pasztelesebb árnyalata is
divatosnak számít.
De természetesen

a nagy klasszikusok, a fehér, a piros
és az arany színekben is bőséges a választék.
Ha eddig a Karácsonyház látogatóinak az volt az érzésük, hogy egy mesebirodalomba tévedtek, nos, ezt idén
még tetézi az időutazás is, első alkalommal rendeznek be ugyanis
„múzeumi” részt, ahol a régi
idők díszei, fényfüzérei és karácsonyi történelmi tabló várja
a vendégeket. Kruták Zsófia elmondta, ezeket a díszeket az ország különböző részeiből idelátogatóktól kapták ajándékba.

Bőven adódik tehát fotótéma az
érdeklődőknek, akik a korábbi években is rengeteg képet készítettek, és
posztoltak. Hogy az élmény még teljesebb legyen, ezért idén úgynevezett
fotópontokat alakítanak ki, ahol a dekorációt úgy építik meg, hogy az még
jobb, látványosabb képek készítését
tegye lehetővé.
De ez csak egyike az idei attrakcióknak. Október 28-tól november 5-ig
különleges meglepetéssel várják az
érdeklődőket, ami most még titok, de
azt már elárulhatjuk, hogy idén is lesznek kézműves foglalkozások, családi
programok, december 9-én pedig Mikulás napot tartanak, amikor többek
között báb műsorral, óriás buborék
fúvással, mese felolvasással várják a
gyerekeket.
Aki többet szeretne megtudni, az a
Karácsonyház folyamatosan frissülő
Facebook-oldalán talál friss információkat.
(ny.f.)

LEGYEN A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
AZ „ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA”!
A szallas.hu 2017-ben az „Év turisztikai attrakciójára” is várja a szavazatokat.
A szakemberek által összeállított tizenhat hazai idegenforgalmi célpontból
álló listába beválogatták a Gödöllői Királyi Kastélyt is, mint a címre esélyes
látványosságot.
A számtalan családi programot felvonultató és rangos kulturális eseményeknek helyet adó gödöllői kastélyra az alábbi linken lehet szavazni:
blog.szallas.hu/keressuk-az-ev-turisztikai-attrakciojat/
A feladat egyszerű:
1. kiválasztani a kedvenc látnivalót;
2. bejelölni a mellette
lévő pöttyöt;
3. rányomni a „szavazok!” gombra.
(d.)
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Segítség! Túlsúlyos a kedvencem!
Manapság egyre több négylábút érint
az elhízás jelensége. Amellett, hogy
a túlsúlyos kedvencek életminősége
romlik, valamint várható élettartamuk is lényegesen lerövidül, számos
más egészségügyi problémát is magukkal vonzzanak a felesleges kilók.
Ahogy az embereknél, úgy a kutyáknál és a macskáknál is megnő a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri,
légzőszervi betegségek és az ízületi
gyulladások kockázata. Emellett pedig az altatással járó műtéti beavatkozások is veszélyesebbé válnak
számukra.
Mint a legtöbb egészségügyi probléma, az elhízás esetében is fontos a megelőzés. Mivel a túlsúly
leggyakoribb oka a túletetés vagy
indokolatlan jutalmazás, első lépésként elengedhetetlen a megfelelő, kiegyensúlyozott étrend kialakítása és
a rendszeres testmozgás beiktatása a
mindennapi rutinba. Ez a kutyák esetében természetesen a nagyobb sétákat, esetleg agility-s tevékenységet
jelenti, míg a cicákat egy közös játék
ösztönzi legjobban a mozgásra.
Azonban, ha már „megtörtént” a baj,
és kedvencünk elhízottá vált, több lehetőségünk is van, hogy orvosoljuk
ezt a problémát. Manapság rengeteg
jó minőségű, alacsony zsírtartalmú
eledel kapható, mely a csökkentett
kalóriabevitel által segít fentartani

az állat ideális testsúlyát, valamint
elérhetőek már kiváló minőségű,
L-Karnitine alapú táplálékkiegészítő
készítmények is, melyek testmozgással összekapcsolva szintén a súlyvesztést hivatottak előidézni. Ezen
termékek segítségével négylábú barátunk könnyedén visszaszerezheti
megfelelő, egészséges testsúlyát.
Szélsőségesen súlyos esetben azonban mindenképp szükséges kikérni

Gazdátlan cicáknak gyűjtenek
naptárukon az olimpikonok

blikk.hu
A NOÉ Állatotthon Alapítvány cicái számára gyűjtenek
sportolóink. A naptárfotózáson Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel olimpiai ezüstérmes kajakosok
mellett Kozma Dominik úszó, Baji Balázs világbajnoki
bronzérmes gátfutó, Ungváry Miklós olimpiai ezüstérzem cselgáncsozó, Harcsa Zoltán ökölvívó, Vígh Domonkos testépítő, Veréb Tamás és Kocsis Dénes színművészek és Kövesi Gábor vett részt.

TURUL
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Élő-Világ

DaviD attenborough-nak elege
van a műanyagokból

állatorvos véleményét az alkalmazott
diétáról és ne felejtsük el, hogy az elhízott cicákat tilos koplaltatni!
Prémium minőségű light eledeleinket keressék üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 2.) vagy webáruházunkban (www.vetashop.hu).

Kutya-macska páros tanácsai
Kutya-macska páros szerepel az egyik bank új reklámjában. A „Kommentátorok” fantázianevet viselő koncepció két állatszereplőre, egy kutyára és egy macskára,
valamint a kettejük párbeszédéből kialakuló helyzetkomikumra épít.

A két állati főszereplő olyan szituációkat vitat meg,
amelyekben a bank segítséget nyújt a család vagy éppen
vállalkozás előrelépéséhez, életük pozitív változásához.
Brúnó, a kutya mindennek nagyon örül, és mindenben
meglátja a jót, de kedvesen félreérti az adott helyzetet,
míg Della, a macska, némi cinizmussal, de szeretetteljesen helyreigazítja a félreértéseit.
Az alkotók közleményükben megjegyzik, hogy az állatokkal történő forgatások mindig nagy kihívást jelentenek, mert sokkal kevésbé kiszámítható módon tudják
a rendező utasításait „eljátszani”, mint az emberek. Az
utólagos szinkronnal viszont sikerült pontosan azt a hatást elérni, amit a film készítése előtt terveztek

A műanyagok használatának
visszafogására szólított fel Sir
David Attenborough brit természettudós, dokumentumfilmes új televíziós sorozatának,
A kék bolygó 2-nek a bemutatásakor.

műanyagrészecskékkel szennyezett
vizet.
Sir David Attenborogh új, hétrészes
sorozata bizonyítékokat mutat be
arról, hogy a szárazföldön eldobott
műanyag több ezer kilométert tesz
meg az óceánokon, és hogy az al-

A 16 éve bemutatott A kék
bolygó című sorozat folytatása azokat a károkat tárja
fel, amelyeket a műanyag
használata a tenger élővilágának okoz. A 91 éves természettudós azonnali lépéseket sürgetett, mondván az
emberiség tartja a kezében a
bolygó jövőjét – olvasható
a The Guardian honlapján.
A brit napilapban a közelmúltban megjelent vizsgálat szerint a fogyasztók percenként egymillió műanyagpalackos
terméket vásárolnak a világon. A következő húsz évben várhatóan megkétszereződik a műanyaggyártás,
2050-re megnégyszereződik.
Világszerte több mint nyolcmillió
tonna műanyag került az óceánokba évente, és egy minapi tanulmány
szerint több milliárd ember iszik

batrosz műanyaggal kénytelen etetni
fiókáit.
A brit természettudós szerint az egyre növekvő hőmérséklet és műanyaghasználat jelenti a legnagyobb veszélyt az óceánok világára.
A BBC október 29-én kezdi sugározni a sorozatot Nagy-Britanniában, és
már 30 országnak eladták azt.

Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladók törzskönyvvel
vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, családban nevelt, chipezve, oltva,
féreghajtózva, szobatisztaságra előnevelve. Szerető, gondoskodó gazdikat várunk. Érdeklődni: 0620-9390-797.

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Október 28-29-én

(szombaton, vasárnap)

9-11 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

PAN: Három hónapos keverék kan kölyök és testvérével, Stannal van együtt. Nagyon eleven, két roszcsont.

PAMACS: Nyolc hónapos, kistestű szuka. Nagyon gazdacentrikus, bújós, szeret fotelben aludni.

BIZSU: Egy éves labrador keverék, nagyon játékos, tanítható, gyerebarát
kutya.

DORKA: Hat hónapos
kislány. Kissé félős, de
gyorsan barátkozik és
nagy játékos.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058
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lAbdArúgás – rossz sorozAtoK szAKAdtAK meg

Reményt adó GSK-győzelem
Mindhárom gödöllői alakulat
pályára lépett az elmúlt hétvégén saját pontvadászatában. A
megyei I. osztályban szereplő
Gödöllői SK reményt adó 2-0ás győzelemmel, ezáltal három
ponttal zárta dunavarsányi vendégjátékát, a megye kettőben vitézkedő GEAC 2-1-re tudott nyerni a Kismaros ellen, míg a megye
hármas GSK II.-Szada továbbra
is „hullámvasutazik”: ezúttal 4-2es vereséget szenvedett a Vácrátót ellen, hazai pályán.
Szász Ferenc együttese a jelenlegi
formát figyelve nem esélyesként utazott az utóbbi hetekben sorozatban
hat győzelmet elérő Dunavarsány
otthonába. Nos, minderre rácáfoltak
a gödöllői fiatalok és Koziorowski

Richárd duplájával elhozta a három
pontot idegenből a GSK. A folytatásra
és a közelgő, október 25-én esedékes
Újpest FC elleni Magyar Kupa-küzdelemre reményt adó győzelemmel 11
pontos a csapat, ezzel feljött a tabella
10. helyére.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
FÉMALK-Dunavarsány – Gödöllői
SK 0-2 (0-2) Gól: Koziorowski Richárd (2).
Hátország – Hullámvasúton a GSK II.
Négy vereséget követően újra nyert a
Gödöllői EAC csapata, amely a megyei
másodosztály Északi csoportjában
verték hazai pályán a Kismaros
együttesét 2-1-re. Az „egyetemisták” 10 játéknapot követően kilenc
ponttal a 11. helyen állnak csoportjukban.

A GSK II.-Szada formáció továbbra is
hullámvasúton ül, már ami az eredményeket illeti. A magabiztos múlt heti
sikert követően, ezúttal hazai pályán
kapott ki a csapat 4-2-re a Vácrátóttól.
A második számú GSK-s alakulat hat
ponttal továbbra is a 10. helyen áll a III.
osztály Északkeleti csoportjában.
Pest megyei II. osztály Északi csoport,
10. forduló: Gödöllői EAC – Fortuna
SC-Kismaros 2-1 (1-0) Gólszerzők: Juhász Tamás, Gyebnár Gergő.
Pest megyei III. osztály, Északkeleti csoport, 9. forduló: Gödöllői SK
II.-Szada – Vácrátót KSE 2-4 (1-3)
Gólszerzők: Sztriskó Zoltán, Pakuts
Barna.
-llProgramajánló
Október 28., szombat, 13.30 óra
Gödöllői SK – Szigetszentmiklós
(Táncsics M. úti sportcentrum)

sPortdiPlomáciAi siKer – tAeKwon-do VilágbAjnoKság és Kongresszus

Czeba Mihály képviselte hazánkat Észak-Koreában
Czeba Mihály (képünkön) 6. danos
mester, a Gödöllői ITF Taekwon-do
SE vezetője, a magyarországi szervezet elnöke személyes meghívást
kapott az Észak-koreai Taekwon-Do
Szövetségtől, hogy részt vehessen
a Phenjanban megrendezett 20. ITF
világbajnokságon, valamint a világverseny alatt 70 országnak megtartott kongresszuson, ahol ő képviselte Magyarországot.
A versenyek és a kongresszusi részvétel
mellet a házigazdák különböző sport és
turista rendezvények megtekintését biztosították vendégeik részére, valamint látványos programokkal kedveskedtek. Az egy
hetes kinn tartózkodás alatt a taekwon-do
alapítója és az észak-koreai vezetők ma-

uzóleumánál való tiszteletadás mellett
egyéb múzeumok és városlátogatás lehetővé tette Czeba Mihály számára, hogy
ebbe a szigorúan zárt világba bepillantást nyerjen.
A gödöllői vezetőt kérdeztük élményeiről: „Elmondhatatlan a különbség az
ottani és a mi kultúránk között. A helyi
körülményeket ismerve a vendéglátók
maximálisan próbáltak mindenben a
kedvünkben járni. A szállodában a helyi
szokásoknak megfelelően elkészített ételeket szolgálták fel, a városlátogatások
alkalmával fényképezhettünk, én körülbelül 500 fotót készítettem, megörökítve
Phenjan számos emlékművét és épületét. Vendégszeretetüknek köszönhetően
jó emlékekkel és tapasztalatokkal térek
haza és ezúton is köszönöm az ottani

Kick-box: II. Európai Nyílt Nemzetközi Bajnokság

Hat Crow-Gym érem Zalaegerszegről
Október első hétvégéjén Zalaegerszegen rendezték meg a II. Európai Nyílt Nemzetközi Bajnokságot,
ahonnan a gödöllői Crow-Gym versenyzői összesen hat éremmel tértek haza.
Varjú László tanítványai remekül teljesítettek a zalaegerszegi viadalon. A klub ver-

senyzői közül Villányi Tamás hozta szokásos formáját, ami aranyéremmel párosult,
hozzá ezúttal Bus Gergő csatlakozott,
már ami az aranyakat illeti. A lekles
középiskolás gödöllői fiatalember
saját taktikát talált ki, kiidegelve az
edzőjét és a szüleit, ami ezúttal bejött.
Az ezüstérmesek táborát hárman alkották: Horváth Richárd, Demet-

KölyöK AtlétiKA ProgrAm gödöllőn

96 atlétapalánta a KAP-ban
Október 13-án, Gödöllőn rendezték meg a Kölyök Atlétika Program (KAP) Észak-Magyarországi
régió, Gödöllői EAC által szervezett
egyesületi versenye. A versenyen
11 iskolai és egy egyesületi csapat
részvételével vetélkedtek a 20072009-ben született gyermekek, öszszesen 96-an.

Képviseltette magát Veresegyházról a Fabriczius József Ált. Iskola és a Kálvin téri
Ált. Iskola diákjai, Gödöllőről jelen voltak
az Erkel Ferenc Ált. Iskola, a Damjanich
János Ált. Iskola, a Szent Imre Katolikus
Ált. Iskola és a Hajós Alfréd Ált. Iskola gyermekei, Aszódról pedig a Csengey
Gusztáv Ált. Iskola tanulói. A több állomásos megmérettetésen eredményt nem hir-

diáKolimPiA, Ügyességi csAPAtbAjnoKság

Három erkeles érem
Szeptember végén, Albertirsán
rendezték meg az első megyei
szintű atlétikaverseny az idei
tanévi Diákolimpián, ahol az Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai három dobogós hellyel térhettek haza.

2017. október 24.

Sport

Az erkeles versenyzők közül a lány
magasugró csapat (Lippai Tünde,
Vecsey Fanni, Szabó Anna, Rékási Fiametta, Pertis Virág) szerzett
aranyérmet, a fiú magasugrók (Seesink Dániel, Calo Erik, Majoros
Domokos, Rácz Domonik, Dani

sportszövetség meghívását, ugyanis teljes
egészében ők biztosították a kint létem
-liköltségeit.”

röPlAbdA – csAK A Kezdés Volt ÜnnePi

Az Újpest is lenullázta a Penta-GRC-t
strandröplabda szakosztályának megjelent
játékosait, akik sikeres szezont tudhatnak
maguk mögött. A köszöntöttek között volt
Hackl Szilvia és Szűcs Kinga, Nagy Kitti, az ob-döntőn bronzérmes Kiss Viktória,
illetve az immár sorozatban negyedszer
aranyérmes Lakatos Enikő és Lutter Eszter (a képen a díjazottak Karádi Zoltán
szakosztályvezetővel).
Mint utóbb kiderült, az este utolsó ünnepi
pillanatait élhették át a jelenlévők, ugyanis
az Újpest 3:0-ra verte városunk csapatát,
akik a gyengének mondható nyitások és
nyitásfogadások miatt kaptak ki.
NB I. alapszakasz, 2. forduló
Penta-Gödöllői RC – Újpesti TE 0:3 (-17,
-22, -16)
NB II.: Penta-GRC – Delta RSE Érd 2:3
(fotó: grcvolley.hu)
-li-

A békéscsabai 0:3 után az Újpesti
TE is 3:0-ra verte a Penta-Gödöllői
RC csapatát a női NB I. második
játéknapján az „A” csoportban,
így csak a meccs előtti hangulat,
amelyen a klub strandröplabdázóit
köszöntötték, volt ünnepi az egyetemi csarnokban az idei első hazai
meccsen.
Az idei első hazai meccs előtt ünnepélyes keretek között köszöntötték a klub

KézilAbdA – lesoKKolt eleKtromos se

Magabiztos GKSE-siker
labdázói, aminek magabiztos, 36-25-ös
siker lett az eredménye. A Gödöllői KSE
csapat öt fordulót követően hat ponttal a
második helyén áll csoportjában.
NB II., Északi csoport, 5. forduló
Gödöllői KSE – Budapesti Elektromos
SE 36-25 (18-14)
Utánpótlás eredmények, ifjúságiak:
GKSE – Bp. Elektromos SE 28-42; serdülők: GKSE – Pásztói KC 42-24, Főnix ISE – Csömör KSK 25-20.
-tt-

Magabiztosan verte a Gödöllői
KSE a pont nélkül álló, és ezzel
nem meglepő módon sereghajtó
Elektromos SE csapatát az NB IIes pontvadászat ötödik napján,
ezzel már második Bartos Gábor
együttese.
Nem okozott meglepetést a fővárosi sereghajtó Gödöllőn, ennek köszönhetően
gálaelőadást rendeztek városunk kézi-

Fitnesz – VilágbAjnoKság és hAzAi megmérettetés

Gödöllői sikerek itton és külföldön
miután Debrecenben vettek részt egy nemzetközi szintű versenyen. Itt férfi fizikum
kategóriában Kuzma Ádám aranyérmes,
Sleisz Balázs ezüstérmes lett, míg Simányi Katalin a +35 éves női fittness bikini
modell kategóriában szintén ezüstéremnek
örülhetett és különdíjban is részesült (a képen balról jobbra: Kuzma Ádám, Simányi
-ttKatalin és Sleisz Balázs).

Kiváló gödöllői eredményekről számolhatunk be a fitnesz testépítők
világából. A Villa Grande Fittness
csapata: Kuzma Ádám, Sleisz Balázs és Simányi Katalin két versenyen is remekül teljesített és három éremmel gazdagodott.
rovics Ádám és Schwetz Tamás állhatott
fel a képzeletbeli dobogó második fokára
saját korcsoportjában, míg Valóczi Bálint
ezúttal bronzéremnek örülhetett. (képen a
Crow-Gym csapata)
-li-

dettek a szervezők, ennek ellenére kiválóan
érezték magukat a résztvevő gyerekek.
A gyerekek végig nagy lelkesedéssel és
pontossággal hajtották végre az ismert
feladatokat. A sikeres lebonyolításában a
GEAC serdülő, ifjúsági és junior korú atlétái segítettek.
-kb-

Szabolcs) ezüstérmesek lettek, míg a
10x200 méteres váltó a második legjobb időt érte el és szintén ezüstérmes lett. A váltó csapat tagjai voltak:
Pertis Virág, Calo Erik, Soós Lívia, Dani Szabolcs, Vecsey Fanni,
Korsós Zoltán, Szabó Anna, Szabó Zoltán, Lippai Tünde, Seesink
Dániel. Felkészítő tanár: Gadanecz
-liGyörgy.

Kuzma Ádám és Sleisz Balázs részt vett
az olaszországi Mr. Universe és
Mr. Galaxy elnevezésű világkupán,
ahol Kuzma két kategóriában is
bejutott a top 5-be. A gödöllői testépítő a szövetség két legrangosabb
versenyén előbbiben a -177 cm-es
férfi fizikum (Men’s Physique) kategóriában ötödik, míg utóbbiban
az abszolút kategóriában a negyedik helyen végzett.
A két gödöllői versenyző, kiegészülve Simányi Katalinnal, hazai
szinten is megméretette magát,

Labdarúgó Magyar Kupa, 32 Közé jutásért

2017. október 25., szerda 13.30 óra
Gödöllői SK

–

Újpest FC

Helyszín: Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Belépő árak: 1500 forint az ülőhely (felnőtt), 1000 forint az
állóhely (felnőtt), 500 forint a diák jegy.

(Jegyek megvásárolhatók a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban.
További információ a helyszínen vagy
www.godolloisk.hu weboldalon!)

2017. október 24.
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FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Október 24., kedd, 18.00: Kormányos
Gergő és a Szabó Gergő jazz trió koncertje
Október 25., szerda, 17.00: A fafúvós
tanszak kiemelt hangversenye

Gödöllői Iparművészeti Műhely
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Közérdek

ÉRTESÍTÉS – HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata 2017. október 30-án (hétfőn) 18 órakor Halottak Napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két
világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és
virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 27-én
12 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén (hétköznapokon 9-16 óra között), a 06-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT!
Minden eddigi helyi telefonszámukat a 06-28 körzet megadásával lehet a jövőben hívni.
Az eddig hívható számok mellett továbbiakban
a Palota-kerti fűtőmű a 06-70/642-3141-es,
a Kossuth Lajos utcai fűtőmű a 06-70/642-3140-es,
az ügyfélszolgálat a 06-70/668-0285-ös számon is hívható.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Pszichiátriai Gondozóintézetébe
1 fő felnőtt klinikai SZAKPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 15 órás.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Ady Endre út 59.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: A gondozóintézetben
felnőtt klinikai szakpszichológusi
feladatok ellátása. Egyéni pszichoterápia vezetése, pszichodiagnosztika.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, felnőtt klinikai szakpszichológusi végzettség,
• Pszichiátriai osztályos és/vagy

egyéni pszichoterápiában szerzett
gyakorlat
• Teammunkában jártas és alkalmazkodó személyiség
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jártasság a pszichiátriai nagy kórképek pszichoterápiás támogató segítésében
• Pszichoterápiás végzettség
• Gondozóintézeti gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igény-

lés postai feladását igazoló szelvény,
• Végzettséget és képesítéseket igazoló okiratok másolatai
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagsági igazolás
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: Megjelenést követően folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kostyál Anna Gondozóvezető főrvos a
28/420-480-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton megküldve, vagy
személyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. szám alatti I. számú
Rendelőintézet I. emeletén lévő
igazgatóságra

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 23-29-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 30-november 5-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet GAZDASÁGI VEZETŐ beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idő- Illetmény és juttatások: Az illet- • Szakmai-vezetői program,
tartama: Határozatlan idejű köz- mény megállapítására és az egyéb • Három hónapnál nem régebbi eralkalmazotti
jogviszony–vezetői juttatásokra a „Közalkalmazottak kölcsi bizonyítvány, vagy az igénymegbízással. A vezetői megbízás ha- jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI- lés postai feladását igazoló szelvény,
tározott időre, 5 évre szól. Próbaidő: II. törvény rendelkezései az irány- • Felsőfokú végzettséget, képesítéadók, ezért ennek figyelembevételé- seket igazoló dokumentumok máhárom hónap
vel megegyezés szerint.
solata,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun- Pályázati feltételek:
• Szakirányú felsőfokú iskolai vég- anyagában foglalt személyes adataikaidő
nak a pályázati eljárással összefügA munkavégzés helye: 2100 Gö- zettség (főiskola vagy egyetem),
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3.
• Államháztartási szakágú mérleg- gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztáshoz tartozó, illetve a képes könyvelői szakképesítés,
vezetői megbízással járó lényeges • Szerepelnie kell a számvitelről
feladatok: Jogszabályok és a költ- szóló 2000. évi C törvény 151. § (3) A beosztás betölthetőségének időségvetési szerv belső szabályozó bekezdése szerinti nyilvántartásban, pontja: A beosztás legkorábban
eszközei alapján a gazdasági vezetői • Költségvetési területen szerzett a pályázatok elbírálását követően
feladatok ellátása. Irányítja és elle- legalább 10 éves szakmai tapaszta- 2018. január 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határnőrzi a gazdasági szervezetet, fele- lat.
lős a 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren- • Felhasználói szintű számítógépes, ideje: 2017. október 31.
deletben és az intézet SZMSZ-ben illetve számviteli/pénzügyi szoftve- A pályázati kiírással kapcsolatosan
számára meghatározott feladatok el- rismeret.
további információt Nagy Árpád
látásáért. A gazdálkodási tevékeny- A pályázat elbírálásánál előnyt je- igazgató nyújt, a 06-28/420-655-os
séghez kapcsolódó szabályzatok lent:
telefonszámon.
készítése, folyamatos karbantartása. • Egészségügyi intézményi gyakorKöltségvetés, költségvetési beszá- lat,
A pályázatok benyújtásának módja:
molók készítése, évközi adatszol- • Legalább három év középvezetői Postai úton megküldve, vagy szemégáltatások Az intézményi gazdálko- beosztásban töltött idő.
lyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor utca
dás törvényességének, a hatékony és A pályázat részeként benyújtandó 1-3. alatti I. számú Rendelőintézeteredményes feladat ellátás megvaló- iratok, igazolások:
ben lévő igazgatóságra.
sításának folyamatos ellenőrzése.
• Részletes szakmai önéletrajz,

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gémesi György polgármester
novemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2017. november 8., szerda 9-12 és 15-16.30 óráig.

2017. október 24.

Mozaik
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

Nőknek és férﬁaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése
és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”
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INGATLAN
+ Gödöllőn Blaháné u.-ban 1883nmes, gazdálkodásra alkalmas, összközműves, zártkerti telken tégla, 50nmes,
1 szobás, komfort nélküli házikó sürgősen eladó. Iár.
10,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerház eladó, 4szoba+ nappalis, 127nmes, 375nm-es saját telekkel, kulcsrakész ár: 35,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű nettó 93nm-es
ikerház eladó 250nm-es telken, iár: 32,5m Ft. Tel:20/7722429
+ Gödöllő Királytelepen 72nmes, új építésű, 1 szoba+
nappalis, önálló ház kulcsrakészen eladó 450nmes telken. Ár 25,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szuterénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár:
26,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó
állapotú lakás szigetelt tömbben eladó Iár:16.6MFt.
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es telekkel 30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások eladók! Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás eladó! Iár:18.3MFt! Tel:20/539-1988
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+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetközeli, belterületi építési telek 20nmes
téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt. Tel:20/7722429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó fekvésű, 970m2, gondozott, öszszközműves építési telek 10,9M-ós irányáron
sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel:20/804-2102
+ Eladó Gödöllő Belvárosában két emeletes
tégla ház első emeletén egy két szoba összkomfortos lakás. 17.9 M Ft. Tel: 06-70-291-2122
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szorul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Kerepes Szilasligeti részén egy 706nm-es építési
telek kerítve, villany, gáz, csatorna a telken belül. I.á.: 11,9
MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 27,9 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterénnal. I.á.: 19,8 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Szadán egy téglaépítésű, 40nm-es kis ház
780nm-es telken. Minden közmű az utcában. I.á.: 11,5
MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakóház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy új építésű, nappali+ 3szobás,
120nm alapterületű családi ház kulcsrakész állapotban.
I.á.: 35 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új építésű, kulcsrakész, földszintes családi ház, mely CSOK igénylésre alkalmas csodálatos panorámával! I.á.: 31 MFt. 0620-9194870
+ Eladó Veresegyház központjában egy csendes mellékutcában egy 2szobás, földszintes, vegyes építésű családi ház 460nm-es telken. I.á.: 15,8 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Veresegyház központjában egy 460nm-es építési telek teljes közművel, csendes mellékutcában. E.á.: 15
MFt. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ A családommal albérletet keresünk Gödöllőn vagy környékén. Tel: 06-20-809-4894
+ Gödöllő kertvárosában 56 nm-es régi építésű, 2 szoba
összkomfortos családi ház november 1-től kiadó. 65.000
Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel. este 7 után 06-70-1997206

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es utcafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal hosszútávra kiadó. Minimum 1 éves szerződés.(biztonsági ajtórács, bútorozatlan, önálló mérőórák). Tel: 06-20-944-3356
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+ Kiadó Veresegyházon a Centrumban egy 18 nm-es üzlethelyiség. Tel: 06-70-275-5932

GARÁZS
+ Gödöllőn a János utcai garázssoron (rönkvárnál) sarki
garázs eladó. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ Gödöllőn az Erzsébet parknál garázs kiadó november
1-től. Érd: 06-30-958-5018
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát várunk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
+ A Szepesi Optika szakképzett látszerészt keres azonnali munkába állási lehetősséggel. Érdeklődni a 06-28-418
676-os és a 06-30-281-4105-ös telefonszámon lehet.
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostelefonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter

Hirdetés

+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERESÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK: HÁZIMUNKÁBAN JÁRTAS
(MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS), MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS,
JOGOSITVÁNNYAL és saját gépkocsival
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT.
GÖDÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÓ LEVELET VÁRUNK: email: siemens51@freemail.hu
+ Gödöllő városi piacon található zöldség-gyümölcs boltba ELADÓT keresünk
novemberi munkakezdéssel. Munkavégzés napi 6 órában. Bérezés megegyezés szerint. Ugyanitt RAKODÓ kisegítő férfi munkatársat is keresünk 6 órás
munkaidővel. Érd: 06-30-384-1187 (18
óra után)
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona felvételt hirdet ÁPOLÓI,
FODRÁSZ (fonover@idosekotthonagodollo.hu) valamint KONYHAI KISEGÍTŐ (elelem@idosekotthonagodollo.hu)
munkakör betöltésére. Jelentkezni az
e-mail címeken és a 06-28-410-364 tel.
számon lehet.
+ Gödöllői munkahelyünkre, áruszállítási munkakörbe „B-C” jogosítvánnyal rendelkező kollégát
keresünk. Önéletrajz szükséges. Tel: 06-30-949-2228
+ KEZDŐ SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. T.: 06-20-3309-564
+ A gödöllői PROMPT-H Kft. informatikai és biztonságtechnikai HÁLÓZATÉPÍTŐ kollégát keres. Feladatok:
informatikai rendszerek kábelezése, szerelése, biztonságtechnikai eszközök (IP kamerák, riasztóközpontok)
konfigurálása, kábelezése. Elvárás: szakirányú végzettség és jogosítvány. Jelentkezés: office@prompt.hu További információ: 06-28-430-695
+ TARDOS KFT isaszegi telephelyére keres erős és gyenge
áram szerelésében jártas VILLANYSZERELŐKET. Fényképes önéletrajzokat a titkarsag@tardos.eu -ra várjuk. Érdeklődni a 06-20-912-2023-as telefonszámon lehet.
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL hosszútávra munkát
vállalnék. Tel: 06-20-9232-167
+ ÉPÜLET VILLANYSZERELŐ munkatársat keresek eseti,
időszakos munkára. Nyugdíjas is lehet. Érd: 06-20-3299695
+ Vagyonőröket keresünk Gödöllői telephely őrzésére! Jelentkezni: nortonganz@gmail.com vagy 06-70-945-6079

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás,
sövényvágás,
bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi permetezés.
06-30-747-6090
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti
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támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik:
www.kertszabok.hu 06-20-571-3008
+ 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, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 06-20-367-4274
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
www.facebook.com/butorbarokarpitos
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron,
48 órán belül. 0670-418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-4915089
+ Műanyag párkány AKCIÓ!! UV álló műanyag párkány
kül- és beltérre: 15m-es 1.400Ft/fm; 21cm-es 1.850Ft/
fm; 25cm-es 2.350Ft/fm; 30cm-es 2.540Ft/fm; 40cmes 2.800Ft/fm. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással!
Rendelési határidő 1 hét! Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-4815
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Készíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon bizalommal. Tel: 06-20-484-7182
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OKTATÁS
+ Alsó tagozatos tanuló
korrepetálását, felkészítését vállalja tapasztalt
pedagógus. 06-20-2810295
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolyamok
minden
szinten. Érettségi, vizsga
felkészítés. Bővebb információ: +36-30-375-6545;
w w w. m e n c e l u s . c o m .
Mencelus nyelvstúdió.

TÁRSKERESŐ
+ 72 éves özvegy, nemdohányzó hölgy keresi társát. Szexmániások kíméljenek. 06-20-613-0748

ADÁS-VÉTEL

+ HÁZTARTÁSI GÉPSZERVIZ. Mosógépek, villanybojlerek, tűzhelyek, mikrosütők szervizelése, beüzemelése,
javítása. Kocsis Péter e.v. 06-20-463-2765
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL hosszútávra munkát
vállalnék. Tel: 06-20-9232-167
+ VAKOLÓGÉP (PFT-G5C), ipari BETONKEVERŐ tartozékokkal bérbe adó! (Mindkettő 380 V-os). Érd: 06-30-5351822
+ Külső és beltéri festő és burkoló munkát vállalok. A
munkák elvégzéséhez az anyagot kedvező áron biztosítom. Tel: 06-20-9415-284

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275

+ Almásy Katalin becsüs,
vásárol
legmagasabb
áron, első vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat,
könyveket,
csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat,
borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén
is. 06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat,
festményeket, ezüstöket,
porcelánokat, bronzokat,
antik órákat, stb. Teljes
hagyatékot első vevőként
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 0620-280-0151, kerendi77@
gmail.com
+ Eladó megkímélt állapotú szőlőprés, szőlődaráló
és egy békebeli elektromos terménydaráló. Tel:
06-28-416-817
+ KERTÉSZKEDŐK
FIGYELEM!
Érett
marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 800
Ft/zsák.
Szállítás
megoldható. Rendelhető:
20/4699295

GARÁZSVÁSÁR
+
GARÁZSVÁSÁR
2017. október 28-29.
és november 4-5-én,
10.00-17.00-ig. Gödöllő, Köztársaság
út. 1. Háromajtós
szekrény, üveges komód, emeletes gyerekágy, székek, asztalok, dísztárgyak,
könyvek, stb.
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

ÁLLAT
+ Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladók tör-

zskönyvvel vagy a nélkül, díjnyertes
szülőtől, családban nevelt, chippezve,
oltva, féreghajtózva, szobatisztaságra
előnevelve. Szerető, gondoskodó gazdikat várunk. Érdeklődni: 0620-9390-797.

EGYÉB
+ RAJZ, FESTÉSZET oktatás minden pénteken 15.00 –
19.00 között. Diákoknak fél ár. Tel: 06-70-883-0683
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ – ÁLLÁSHIRDETÉS RECEPCIÓS POZÍCIÓBA
Elvárások: Érettségi bizonyítvány,
Önálló munkavégzés, kreatív
problémamegoldó készség, jó
kommunikációs képesség. Munkaidőkeret és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez
igazodóan hétvégenként is), Office programok felhasználó szintű
kezelése, Jegypénztáros helyettesítése, Jó fizikai állóképesség,
Alapfokú angol nyelvtudás.
Amit kínálunk: Fiatalos, összetartó, profi csapat, Szakmai támogatás

Állás, munka területe(i): Délutáni
recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap 14:00–22:00
között, vagy a rendezvényeinkhez
igazodva, esetenként hétvégén is,
munkaidőkeretben.
Rendezvényekhez kapcsolódóan
termek berendezése.
Jegypénztáros
helyettesítése,
melynek keretébe a következő feladatok ellátása tartozik:
Jegyértékesítés a saját és külsős
jegyrendszereken
Kapcsolattartás a jegyirodákkal
A cég saját jegyrendszerében jegyek, bérletek, jegytükör készítése

A cég saját jegyrendszerén kívüli
jegyek készítése, formázása, bizományos értékesítésre kiadás és
elszámoltatás.
Munkavégzés helye: Gödöllő
Előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány,
JELENTKEZÉS MÓDJA: Magyar
nyelven fényképes önéletrajz és
motivációs levél küldése, bérigény megadásával a hr@muza.
hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő:
2017. november 6.
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közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721

16 gödöllői Szolgálat

2017. október 24.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. NOVEMBER 1.
Megfejtés: A Művészetek Házában hamarosan bemutatásra kerülő színházi produkció.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Balázs Borbála, Körösfői u. 26.,
Répássy Józsefné, Paál L. köz 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Székelyné Gáts Csilla, Fenyvesi
nagyút 59., Kiss Dávid, Kossuth Lajos u. 42.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Gyügyei Ágnes, Szabadság tér 14.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Németh Krisztina, Alkotmány u. 9., Gyöngy Andrásné, Szabadság tér
14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vinczéné Pálfalvi
Erika, Százszorszép u. 73., Nagy Lilla, Puskás Tivadar u. 9.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:

H–Szo 800–1700
Tel.:
06-70/601-8608
06-70/6018618
Cím:
2100 Gödöllő,

ajánlatunk:
ka,
aGymák, árVács

őszi
ViráGh

éVelők,
ősszel ViráGzó
ltVányok
ölcsfák, szőlőo
konténeres Gyüm
znöVények
és konténeres dís
15.000 ft fölött
kedVezmény!

