
A városi képviselő-testület február
11-én tartotta idei első rendes ülé-
sét, amin elfogadták Gödöllő 2016.
évi költségvetését. A 2 milliárd 150
millió forint fejlesztési keretet tartal-
mazó előterjesztés megvalósításával
elkezdődik az önkormányzat 2014-
2019. évekre szóló ciklusprogram-
jának végrehajtása, ami az integrált
településfejlesztési stratégiában,
széleskörű társadalmi egyeztetés
alapján megjelölt célokra és fejlesz-
tési programokra épül. A lakossági
hozzájárulás bevonásával a korábbi-
nál több pénzt fordítanak út- és jár-
daépítésre, a meglévő infrastruktúra
karbantartásra; megvalósul a Művé-
szetek Háza felújításának második
üteme; városi sportcsarnok épül és el-
kezdődik a városháza átépítése.
A Művészetek Háza felújításának

második ütemére 245 millió forint áll
rendelkezésre, aminek során a színház-

terem színpadterét és nézőterét, továbbá
az épület hőszigetelését korszerűsítik a
nyári hónapokban. Folytatódik az elekt-
romos hálózat felújítása, díszlethúzó
trégereket és színpadtechnikai emelőt

szereznek be, cserélik a függönyt, a
nézőtéri üléseket, megnövelik a férő-
helyek számát, cserélik a padlóburko-
latokat, a homlokzati nyílászárókat,
átalakítják a nézőtéri bejáratokat, meg-

történik a kupola és a külső
födémlemez hőszigetelése.
A Művészetek Háza fel-

újításának első ütemére
2010-ben, a Főtér program
keretében nyílt lehetőség,
miután Gödöllő Város Ön-
kormányzata a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség „Pest
megyei településközpontok
fejlesztése, integrált telepü-
lésfejlesztés Pest megyében”
című pályázatán 936 millió
forint támogatást nyert el.
Az épület energiahatékony
és funkcióbővítő átalakításá-
ra összesen nettó 418 millió
forint volt tervezhető. Ha-

zánk európai uniós elnökségének idején
e felújításnak köszönhetően adott ott-
hon a Művészetek Háza a nemzetközi
programok sajtóközpontjának.

(folytatás a 2. oldalon)

AMÁV veszi át a HÉV üzemeltetését, ami elővá-
rosi vasútként működik a jövőben.

(3. oldal)

Öt esztendeje nyílt meg a Régészeti Látvány-
raktár, ami színvonalas programokkal várja az
érdeklődőket. (6. oldal)

A 17 éves Renner Luca a juniorok és a felnőttek
között is aranyérmes lett a fedett pályás atlétikai
összetett országos bajnokságon. (8. oldal)
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Folytatódik a Művészetek Háza felújítása
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Alig néhány nappal azután, hogy a kor-
mány a teljes szakmát sokkolta a hulladék-
gazdálkodás állami kézbe vételének beje-
lentésével, újabb államosítás szivárgott ki:
a közétkeztetést is államosítani akarják.
Erről Lázár János, a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter beszélt egy lakossági
fórumon, s azóta több kormánypárti politi-
kus is megerősítette az elképzelést.
A rendezvényen elhangzott, a kormány

azt szeretné, ha a közétkeztetés is állami
kézbe kerülne, vagy az állam felügyelte
piacon működnének az étkeztető cégek.
Magánvállalat csak úgy vehet részt a szol-
gáltatásban, hogy nem termelhet profitot.
Kijelentette, jó szervezéssel akár csök-

kenhetnek is az árak. Az elképzelésekről
korábban semmiféle egyeztetést nem
folytattak az érintettekkel, így sem azt
nem lehet tudni, hogy az elképzelés csak
a profitorientált cégeket érinti-e, sem azt,
hogy milyen módszerrel csökkentenék az
árakat.

(folytatás a 3. oldalon)

Újabb államosítás

Közétkeztetés
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az önkormányzati intézmények fel-
újítása 100 millió forintból történhet 
meg, míg karbantartásra 36 millió fo-
rintot terveztek (utóbbi keretét a mű-
ködési kiadásoknál határozták meg). 
A térfelügyeleti rendszert 10 millió 
forintból bővítik. Az épület azbeszt 
tartalma és statikai problémái miatt 
kiürített városháza átépítésének fel-
adataira 600 millió forint fordítható.  
Befogadta és jóváhagyta a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsé-
ge a városi sportcsarnok létesítésére 
készített pályázatot. Az 510 millió 
forint TAO-s sporttámogatás felhasz-
nálása mellett 400 millió forintos 
önrészből megvalósítható, 500 néző 
befogadására alkalmas létesítmény 
azt is lehetővé teszi, hogy az Erkel 
Ferenc Általános Iskola maradéktala-
nul eleget tegyen a mindennapos test-
nevelés követelményeinek. Emellett 
megújul a Damjanich iskola sport-
pályája – ezzel befejeződik a városi 
iskolák sportlétesítményeinek TAO-s 
fejlesztési programja.
Út- és járdaépítésre, fenntartásra a 
VÜSZI Kft-nek nyújtott forrásokkal 
együtt több mint 500 millió forintot 
terveztek. Ebből 40 millió forinttal 
gazdálkodhat a kerékpáros barát vá-
ros program. Elkészülhet a Dózsa 
György úti kerékpárút Körösfői utca 
és Széchenyi út közötti szakasza. 400 
millió forint konkrét felhasználásáról 
később születik döntés, e feladatok 
végrehajtásához lakossági hozzájáru-
lást kívánnak bevonni.
A Sió utcai csapadékvíz csatorna és 
útburkolati rekonstrukció 22, a Pe-
tőfi téri csapadékvíz elvezetés   60, 
a munkaügyi központ melletti terü-
let csapadékvíz elvezetése 76 millió 
forintba kerül majd.  A Várkapitányi 
lak (Testőrlaktanya) helyreállításá-
hoz pályázati forrás kiegészítéséhez 
23 millió forint önrészt rendelt a 
képviselő-testület. S mindezen túl 56 
millió forintos fejlesztési tartalékkal 
is számolhat a város.
Az önkormányzat 7 milliárd forintos 
költségvetéséhez az állam 1 milliárd 
60 millió forinttal – 15 százalékkal 
– járul  hozzá. A bevételek legjelen-
tősebb része, 3 milliárd 150 millió 
forint, helyi adókból származik majd. 
Az iparűzési adó tervezete 2 milliárd 
250 millió forint,  az építményadóé 
460 millió forint, a telekadóé 130 
millió forint, az idegenforgalmi adóé 
7 millió forint és az idén bevezetett 
kommunális adóé 200 millió forint, 
amit az utak és járdák, a vízelvezetés 
feladataira fordítanak, megkettőzve 
ezzel az önkormányzat erre egyéb 
bevételeiből elkülönített pénzeszkö-
zeit. A gépjárműadó bevételnek már 
csak a 40 százaléka, 96 millió forint 
marad helyben.Az állam részvétele 
az önkormányzati feladatok finanszí-
rozásában némileg magasabb a tava-
lyinál, mivel hozzájárul az ingyenes 
óvodai étkeztetéshez és az újonnan 
induló gyermekjóléti központ mű-

ködtetéséhez, de messze nem fedezi 
a teljes többletköltséget.
A működési kiadások területén az 
önkormányzat 476 millió forinttal 
támogatja a VÜSZI Kft. közhasznú 
tevékenységének ellátását, a közvi-
lágítás 78 millióba kerül. Az óvodák 
finanszírozására 785, a bölcsődéké 
136 millió forintból történik. A városi 
könyvtár 97,  a városi múzeum 41, a 
Művészetek Háza 160 millió forint 
önkormányzati forráshoz jut. Szoci-
ális és gyermekjóléti feladatokra 1 
milliárd 137 millió forintot fogadtak 
el. A Kalória Kft. gyermekétkeztetés-
sel kapcsolatban felmerülő kiadásai 
és bevételei különbözetét az önkor-
mányzat saját bevételeiből egészíti ki 
233 millió forint összegben.  

Vita a költségvetésről 
Az előterjesztés vitájában Simon 
Péter Gellért fideszes képviselő 
elmondta, pozitív folyamat, hogy 
megvalósulnak nagyon jó fejlesztési 
célok, amelyekkel az itt élők minden-
napjaiban is minőségi változás állhat 
be, de nem támogatják a költségve-
tést, mert nem tartják szükségszerű-
nek a kommunális adó bevezetését. 
Hozzátette: a hosszú távú gazdaság-
fejlesztési cél nem látszik a költség-
vetésben. 
Halász Levente (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) képviselőtársa vélemé-
nyére reagálva elmondta, a kormány 
által előterjesztett törvény alapján 
vetik ki a kommunális adót. Vécsey 
Lászlónál tessék kopogtatni, hogy 
szűnjön meg ez az adónem. Ha nem 
lenne, az önkormányzatnak esze ágá-
ban sem lenne kivetni.  
Simon Péter Gellért erre azzal vála-
szolt, hogy a több mint húsz éve ki-
vethető adónem most csak ki lett ter-
jesztve, és a kormány nyilván azokat 
a településeket akarta ezzel segíteni, 
amelyeken nincs más adóbevétel.
Megalapozott, stabil költségvetésről 
szavazhatunk, amely jelentős for-
rást biztosít a választók által megfo-
galmazott elvárások teljesítéséhez, 
hangsúlyozta Tóth Tibor (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub). Gödöllőn kellő-
en erős és stabil a vállalati szféra, az 
iparűzési adóbevétel teherbíró alapja 
a gazdálkodásnak. 
Kovács Barnabás (MSZP) úgy fo-
galmazott, hogy ha ő készítené a 
költségvetést, nyilván lennének ben-
ne súlyozási és prioritási különbsé-
gek, de nem ilyen egyszerű a dolog, 
mert az is alapvető törvényszerűség, 
hogy egyetlen önkormányzat sem 
tarthatja nagyobb biztonságban és 
nagyobb  komfortban az ott lakókat,  
mint amilyen biztonságban és kom-
fortban  tartja az önkormányzatot az 
országos környezete. A közállapotok, 
a kiszámíthatóság teljes hiánya, a 
jogi és gazdasági ámokfutás, amit a 
kormány csinál, rettenetes helyzetbe 
hozza a településeket. 
A képviselő bírálta az egyeztetés nél-
kül, ötletszerűen hozott jogszabály 
dömpinget és intézményszervezést: – 

A hulladékgazdálkodás fölé most már a 
második felesleges állami ernyőszerve-
zetet hozzák létre, ahelyett, hogy hagy-
nák békében dolgozni a településeket, 
meg a régiókat a saját szemetük eltaka-
rításában. Ebben a helyzetben már az is 
nagy dolog, hogy ha egy település össze 
tud rakni egy viszonylag szimmetrikus 
és egyensúlyban lévő költségvetést.
Kovács Barnabás kiemelte: felháborító 
és hihetetlen, hogy a XXI. században, 
Európa közepén pártfunkcionáriusok, 
meg politikai percemberek szimpáti-
ájától, kénye-kedvétől függ az, hogy 
egy település kap-e állami támogatást, 
vagy sem. 

Van program és stratégia!
Sohasem pártpolitikai megközelítés-
ből, hanem a települési érdekek és 
a demokratikus berendezkedés érté-
keinek alapján szoktam elmondani 
a véleményemet – reagált a vitában 
elhangzottakra a  polgármester, aki 
hangsúlyozta, a költségvetés van a 
napirenden, de ha Simon Péter Gellért 
felvetette az adó kérdését, megjegyzi, 
a települési adót új adónemként az 
Orbán-kormány vezette be a kom-
munális adó alkalmazási lehetőségén 
túl. Gödöllő települési adó kivetésére 
még nem kényszerül. A kommunális 
adót 1991-től lehetett bevezetni, Gö-
döllőn erre most kerül sor. 
– Az önkormányzat eddig finanszí-
rozni tudta az útépítéseket, kezdetben 
még a kapubejárók építését is kifizet-
tük – emlékeztetett Gémesi György. 
– Nagyon sok lemaradást behoztunk, 
például a vízelvezetés és út nélkül ki-
épült városrészeken.  Sajnálom, hogy 
a Fidesz nem veszi igénybe a testületi 
ülések előtti előzetes egyeztetés lehe-
tőségét, aminek a révén több, ponto-
sabb  információjuk lenne, ami előse-
gítené képviselői munkájukat.     
Ez jó költségvetés, hangsúlyozta 
a polgármester. Az elmúlt 25 költ-
ségvetés közül az egyik legjobb. S 
miközben a kormány üti-vágja az 
önkormányzatokat, nekünk van elfo-
gadott ciklusprogramunk, ami a helyi 
gazdaságfejlesztés programja. Elfo-
gadtuk a hét évre szóló integrált vá-
rosfejlesztési stratégiát is, széleskörű 
társadalmi egyeztetés alapján.
Benne van a költségvetésben, a cik-
lusprogramban és a lokálpatrióta 
programban a sportcsarnok. Uszodát 
is tudtunk volna építeni. El is költöt-
tünk 20 millió forintot a tervezésre; 
sajnos a korábbi fideszes képviselő-
társunk nem jelezte, hogy ezt ne te-
gyük, mert jön a miniszter, a képvi-
selő és bejelentik, hogy ők építenek 
uszodát, állami pénzből. A bejelentés 
után felfüggesztettük az uszoda beru-
házást, nem feszültünk egymásnak, 
hanem hozzáláttunk a sportcsarnok 
építés megszervezéséhez, ami a min-
dennapos testnevelés feltételeit is 
megteremti az Erkel iskolában. 

Vécsey is kivetette 
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub) a vitában elhangzottakat azzal 

egészítette ki, hogy Gödöllő nincs 
abban a szerencsés helyzetben, mint 
mondjuk Hódmezővásárhely, hogy 
minden pályáztatás nélkül, milliárd 
forintokat kap simán. Ha mi is ezen 
a fideszes listán lennénk, mert ezen 
a listán csak fideszes települések 
szerepelnek, akkor valószínű, hogy 
nem kellene bevezetni a kommunális 
adót. Bár Vécsey László képviselő úr 
polgármesterként kivetette Szadán a 
kommunális adót…
Végezetül a képviselők Gödöllő 
2016. évi költségvetését, a kiemelke-
dő, 2,1 milliárdos fejlesztési kerettel 
10 igen, 2 nem szavazattal és 2 tar-
tózkodással elfogadták.

Nem hiányzott 
Bár a képviselő-testület ülésén ez-
úttal forint milliárdokról született 
döntés, derültséget keltett Meizner 
Sándor, a német nemzetiségi ön-
kormányzat elnökének minden bi-
zonnyal jó szándékú hozzászólása, 
aki a költségvetési előterjesztésből 
hiányolta a gépjárműadó tervezett 
bevételének feltüntetését. Csakhamar 
kiderült, hogy ahol kereste, ennek a 
tételnek nem is kellett szerepelnie, 
ott viszont feltüntették, ahol kellett, 
mivel ez olyan adó, aminek csak egy 
hányada marad a városban, ahol pe-
dig beszedik. A polgármester megje-
gyezte, örülnünk kell annak, hogy ez 
a megcáfolt kétely volt a legnagyobb 
probléma az előterjesztéssel. 
Mégis érdemes jobban felkészülni a 
képviselő-testület elé kerülő anya-
gokból, ha belegondolunk abba, hogy 
a költségvetési iroda munkatársai 
milyen sok időt, túlmunkát fektetnek 
minden évben a költségvetési rende-
let előkészítésébe!

Vezetői megbízások
A képviselő-testület vezetői álláshe-
lyek betöltésére beérkezett pályáza-
tokról döntött. A Gödöllői Egyesített 
Szociális Intézmény vezetői felada-
tainak ellátásával ismét Czeglédi 
Ingridet bízták meg. A Gödöllői Mé-
zeskalács Bölcsőde intézményveze-
tői álláshelyére kiírt pályázatot ered-
ménytelenek nyilvánították.

Gazdasági társaságok üzleti 
tervei
A képviselő-testület elfogadta a gaz-
dasági társaságok üzleti terveit.
A város a VÜSZI Nonprofit Kft. köz-
hasznú tevékenységeinek ellátásá-
hoz a parkfenntartásra 240, az út-híd 
fenntartásra 218 millió forint támoga-
tást nyújt.
A Kalória Nonprofit Kft. az idén 15 
millió forint értékű fejlesztéseket ter-
vez. Ennek részeként kisteherautót, 
három főzőüstöt, egy kombinált sü-
tő-gőzpárolót vásárol és pótolja a Ka-
zinczy körúti óvoda területén tönkre-
ment hűtőkamrát.
A Művészetek Háza Gödöllő Non-
profit Kft. idén is magas színvonalú 
kulturális és művészeti tevékenység 
ellátását célozza meg, évek óta vál-
tozatlan nagyságrendű, 160 millió 
forint önkormányzati támogatással, 
ezt meghaladó saját bevétellel és pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával 

is teremt pénzforrást különböző prog-
ramokra.
A Gödöllői Távhő Kft. kiegyensúlyo-
zott gazdálkodásra készülhet, üzleti 
tervében jelentős összegű karbantartá-
si és felújítási munkák is szerepelnek.
A Gödöllői Piac Kft. a fejlesztésre 
szánt kiadásait saját forrás bevonásá-
ból tervezi. Idei feladatai közé tarto-
zik az üvegtető beázásának megszün-
tetése, a burkolatba épített esőcsatorna 
felújítása, a mozi és üzletház külső 
festése, a csarnok és a mélygarázs vi-
lágításának korszerűsítése.
A G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. 
tevékenységi körébe ez évtől a bér-
beadások és az épülethez kapcsolódó 
állagmegóvások, karbantartási mun-
kák, beruházások tartoznak.
A szálloda üzemeltetését az újonnan 
alapított Erzsébet Királyné Szálloda 
Kft. végzi. Üzleti tervében 252 millió 
forint értékesítési bevétellel és 159 
millió forint üzemeltetési költséggel 
számol. Adózott eredménye a tervek 
szerint 23 millió forint lesz. Az idei 
fejlesztések során egy új szállodai 
szobatípust kívánnak kialakítani – el-
sőként a nászutas lakosztályt szeret-
nék átépíteni, és bővítik a relaxációs 
sziget felszerelését. 2018-ban, a kö-
vetkező minősítésnél szeretnék elérni 
a 3* Superior kategóriát.
A szálloda átlagos kihasználtsága ta-
valy 56,7 százalék volt, ami 12822 
szobaéjszakának felelt meg. A szál-
lodához tartozó összes üzlet ki van 
adva.

Folytassa Volánbusz!
A gödöllői menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés ellátására meg-
hirdetett pályázat elbírálása alapján 
a képviselő-testület március 1-jétől 
2017. február 28-ig ismét az egyedül 
pályázó Volánbusz Zrt-vel köt köz-
szolgáltatási szerződést a jelenlegi 
autóbuszvonalak működtetésére.

Betelepítési kvóta-szavazás

Molnár Árpád és Simon Péter Gellért 
képviselők A kötelező betelepítési 
kvóta elutasítása című előterjesztése 
4 igen szavazatot kapott, míg 10 kép-
viselő tartózkodott, ezért a javaslat 
nem kapta meg a szükséges többsé-
get. 
A fideszes képviselők kezdeményezé-
se arra irányult, hogy az önkormány-
zat utasítsa el a kötelező betelepítési 
kvótát. Gémesi György elmondta, ő 
tartózkodik a szavazásnál, mivel az 
Országgyűlés a kormány előterjesz-
tésére már kötelezte a kormányt a 
kötelező betelepítési kvóta elutasítá-
sára. Ezzel kapcsolatos feladata nincs 
az önkormányzatnak. 
A polgármester megjegyezte, jó lett 
volna, ha az elmúlt időszakban a kor-
mány kikérte volna az önkormányza-
tok véleményét a településeket tény-
legesen érintő olyan ügyekben mint 
például az iskolák, az egészségügy, 
a közétkeztetés. Ezekre ugyanis nem 
került sor. Az ülésen jelen lévő dr. 
Bozsó Zoltán gödöllői rendőrkapi-
tány a polgármester kérdésére vála-
szolva elmondta, városunkban nem 
volt menekült.                                  lt

Képviselő-testületi döntéseK  

Több mint kétmilliárd forintból fejlődhet Gödöllő
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Mint az Lázár János szavaiból ki-
derült a közétkeztetés mellett a szenny-
víz-, az ivóvíz-, a gáz-, az áramszolgál-
tatás, a távfűtés és a hulladékkezelés is
állami kézbe, de legalábbis állami irá-
nyítás alá kerülhet, a cél az, hogy ezeket
a szolgáltatásokat nonprofit jelleggel
garantálja az állam.
Arról azonban nem szabad megfe-

ledkezni, hogy bármennyire is nonprofit
szolgáltatásról beszélünk, a magyaror-
szági közétkeztetési piac forgalma éves
szinten 200-250 milliárd forint, ez ke-
rülne a tervek szerint állami kézbe.
A sajtóban megszólaltatott cégek ve-

zetői értetlenül álltak a hír előtt. Többen
is felvetették, nem szabadmegfeledkez-
ni arról, hogy a közétkeztetésben lévő
cégek sok esetben jelentős összegeket
fektettek a szolgáltatásba, például a
konyhák korszerűsítésébe, s szerződé-
seiket is ehhez mérten, akár 5-10 évre
kötötték. Többen is hangsúlyozták, szép
gondolat, hogy az árak lejjebb mennek,
de nem szabad elfeledkezni arról, hogy
valamiből a tányért és az üstöt is meg
kell venni.

***
–Meglepetés volt a bejelentés, vagy

lehetett rá számítani? – kérdeztükHa-
tolkai Mátét, a Kalória Nonprofit Kft.
igazgatóját.
– Az államosítás terve már régóta

benne van a levegőben, de hogy mi-
kortól, és pontosan mit szeretnének, azt
még nem lehet tudni.

– Önöket hogy érintik a tervek?
– A pontos megfogalmazás szerint

„Magánvállalat csak úgy vehet részt a
szolgáltatásban, hogy nem termelhet
profitot.” Emiatt bízom benne, hogy
az állami kézbe vagy állami felügyelet
alá vétel valóban csak a profitorientált
cégekre vonatkozik, s mivel a Kalória
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.,
bennünket nem érint. Arról azonban
nincs információnk, hogyan képzeli el
a kormány a közétkeztetés felügyeletét.
Sokan tartanak attól, hogy egy KLIK-
hez hasonló szervezetet terveznek lét-
rehozni. Ez a rendszer halálát jelentené.
– Az állami kézbe vétel mellet-

ti egyik érv, hogy ha jól működik a
rendszer, akkor olcsóbb lehet. Erről
mi a véleménye?
– Tény, hogy vannak olyan profito-

rientált cégek a piacon, amelyek meg-
próbálnak a 299 forintos ebéd norma-
tívából még hasznot levenni. Erre egy
módon van lehetőség, ha a gyerek tá-
nyérjára kevesebb jut. Hogy ez a 299
forint mire elég, azt jól mutatja, hogy

ezt a mi esetünkben Gödöllő
önkormányzata 399 forinttal
egészíti ki! Így tudunk minő-
ségi ételt tenni a gyerekek elé.
Szóval tartalékról nincs szó.
Ráadásul ez az elképzelés

kizárná a beszerzésből a helyi
kistermelőket, akiket így be
tudunk vonni a nyersanyagbe-
szerzésbe. Ezt nem lehet köz-
pontilag koordinálni. A közét-

keztetés olyan szakma, amire helyben
lehet a legjobban rálátni és így lehet a
leghatékonyabban, a gyerekek érdekeit
szem előtt tartva működtetni – mondta
Hatolkai Máté.

***
A közszolgáltatások államosítása és

nonprofittá tétele nem új ötlet, sőt, 2010
óta a rezsicsökkentéssel párhuzamosan
komoly lépéseket tett ebbe az irányba
a kormányzat. Tavaly elindult az Első
Nemzeti Közműszolgáltató (ENKSZ),
amely 2016 végére az egyetlen lakossá-
gi földgázszolgáltató lesz az országban.
A tervek szerint az ENKSZ venné át a
villamosenergia- és a távhőszolgálta-
tást is. A holding vezetője azonban ko-
rábban úgy nyilatkozott: a központilag
meghatározott árak ellenére nem kizárt,
hogy a cég nyereséges legyen.
Állami holdingcéget alapítottak a

szemétszállításra is, a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. a tervek szerint április-
ban kezdi meg a működését.

Forrás: kormany.hu, vs.hu

Újabb központosításról, és intéz-
mények megszüntetéséről készült
tervezet. Lázár János „az állami
bürokrácia csökkentésére irányuló
kormányzati program” részeként a
kormány megbízása alapján részben
saját kezébe, részben a minisztériu-
mok alá akar terelni hazai intézmé-
nyeket. A döntés három városunkban
működő intézményt is érint.
Ha a tervezetet elfogadják, a gödöl-

lői Haszonállat-génmegőrzési Köz-
pont is elveszítheti függetlenségét, s
csak remélhetjük, hogy a nagy múltú
intézet egy következő alkalommal
nem kerül ismét a megszüntetésre
ítéltek közé, ahogy néhány éve már
történt rá kísérlet. Minisztériumi fel-
ügyelet alá kerülne a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ in-
tézményeihez tartozó Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóintézet és a
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet is.
2017. január 1-jétől, jogutóddal

megszűnne a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal is, aminek élére
egy évvel ezelőtt nevezték ki Gyu-
ricza Csabát, a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Karának dékánját, hogy az in-
tézménynek mi lenne a jogutódja, azt
még nem hozták nyilvánosságra.

Az intézkedés során olyan jelentős
vagyonnal gazdálkodó intézményeket
kebeleznének be a minisztériumok,
mint az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság, de kormányza-
ti hatáskörbe kerül szintén jelentős
összegekről döntő, eddig független
Nemzeti Kulturális Alap.
A „bürokrácia csökkentés” égisze

alatt, Lázár János által drágának és
feleslegesnek ítélve, jogutód nélkül
szűnhet meg a művészeti szempontból
kiemelkedő jelentőségűMagyar Nem-
zeti Digitális Archívum és Filminté-
zet, és megszűnhet függetlennek lenni
többek között az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat, valamint a Bevándorlá-
si Hivatal.
A végső döntés februárban születik

meg. A hivatalok dolgozóit – akiket
Lázár a sajtótájékoztatón bürokraták-
nak nevezett – az elképzelések szerint
majd a versenyszférának kell felvenni.
A döntés közel 50 ezer embert érint.
Ha a tervezetet elfogadják, jószeré-

vel csak a rendőrség, a honvédség egy
része, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) marad meg
független szervezetnek.

(k.j.)

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) parlamenti állam-
titkára sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy visszamenőleges hatállyal, 2016.
január 1-jétől állami kézbe kerül az agg-
lomerációs közlekedés, a HÉVüzemel-
tetése pedig a MÁV feladata lesz.
Az államtitkár kijelentette, alap-

kritérium, hogy az átadás-átvételi fo-
lyamatból az érintett utasok semmit
sem érzékelhetnek. Ezért a főváros az
agglomerációs közlekedéshez kapcso-
lódó feladatokat folyamatosan ellátja
mindaddig – a jelenlegi ütemezés sze-
rint ez év július 1-jéig –, amíg az átvé-
tel feltételei létrejönnek. A működtetés
költségeit pedig a kormány ez év január
1-jétől a fővárosnak megfizeti – tájé-
koztatott az államtitkár.

Fónagy János beszélt arról is, hogy a
három budapesti HÉV-vonalat átveszi
a MÁV, így ez a hálózat részévé vá-
lik a MÁV fejlesztési elképzeléseinek,
vagyis az elővárosi vasúti fejlesztések-
nek. Ez azért fontos, mert az elővárosi
közlekedés fejlesztésére jelentős uniós
források állnak rendelkezésre, így jó
esély van a HÉV-vonalak felújítására, a
legfrissebb hírek szerint Flirt-szerelvé-
nyek közlekedhetnek az elavult NDK-s
vonatok helyett.

Az utazóknak nem jelenthet több-
letköltséget az agglomerációs közössé-
gi közlekedés állami átvétele, és nem
eredményezheti a menetrend romlását
sem.
A Fővárosi Közgyűlés január 27-i

ülésén döntött arról, hogy a főváros
legkésőbb március 31-ig tartja fenn
az agglomerációs tömegközlekedést,
mivel az állam 2015-ben és 2016-ban
nem biztosított forrást a szolgálgatás-
hoz. A kormány vállalta a feladat visz-
szavételét.

(ny.f.)

Jelentősen felborzolta a kedélyeket,
amikor január elején bejelentették, a
kormány, több hullámban összesen
600 ezer főt akar elküldeni a közszol-
gálatból. A leépítések máris megkez-
dődtek, a kormányzati ciklus végéig,
egyes nyilatkozatok szerint 200.000,
míg mások szerint 150.000 főt kül-
denek el. Mint az némi rövid fejszá-
molással kideríthető, a kormány már
a következő ciklusra is megtervezte
400-450 ezer fő elbocsátását.

Mint azt Csepreghy Nándor, a Mi-
niszterelnökség államtitkára több al-
kalommal is kifejtette, ezt a létszámot
majd a versenyszféra fogja felszippan-
tani. Mint mondta, mindezek mellett
a kormány úgy számol, hogy évente
tízezres nagyságrendű nyugdíjazásra
kerül sor, az így felszabaduló státuszo-
kat pedig megszüntetik.
A politikus arról nem szólt, hogyan

tudják majd ellátni a feladatokat a hi-
vatalokban, ahol a többszöri leépítések
után már most is jelentősen túlterhelt
munkatársak dolgoznak.
Így véli ezt az Értelmiségi Szakszer-

vezeti Tömörülés (ÉSZT) is, ami köz-
leményt adott ki, melyben kijelentette:
Nem látja biztosítottnak az állam mű-
ködését, ha nagyarányú és gyors leépí-
tések történnek a közszférában!
Az ÉSZT emlékeztett arra, hogy a

közszférában 2015. harmadik negyed-
évében a KSH adatai szerint 866 ezren
dolgoztak. Ebből az egészségügyi és
szociális területen 303 ezer, az oktatás
területén 229 ezren, a közigazgatás,
védelem és kötelező társadalombizto-
sítás területén 279 ezer fő állt alkalma-
zásban. A számokból könnyen látható,
hogy a közszféra kétharmada az egész-
ségügy és az oktatás területén dolgozik
– tették hozzá.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az

egészségügyben jelenleg is
aggasztó méreteket ölt a szak-
emberhiány, amelynek köz-
vetlen oka a megalázó bérezés
és a munkakörülmények. Itt a
létszámot nem lehet csökken-
teni, a pedagógusok, oktatók
pedig szintén túlterheltek és
szintén alulfizetettek. A köte-
lező óraszámok emelése miatt

itt sem lehet már leépíteni embereket.
Mindezek után a kormány önkéntes

kilépési programot hirdetett a közszfé-
ra munkatársainak. A Miniszterelnök-
séget vezető miniszter, Lázár János
a múlt héten bejelentette, aki júliustól
az év végéig felmond járási vagy kor-
mányhivatalnál, az a végkielégítésnél
jóval nagyobb összegre, 5-10 millió
forintra számíthat, de vállalnia kell,
hogy nem helyezkedik el állami vagy
önkormányzati cégnél a következő 10-
15 évben. A tárcavezető hozzátette:
ha az érintett szervezetek létszáma 36
ezerről 30 ezerre csökken még idén,
akkor 50 százalékos béremelést hajta-
nak végre 2018-ig, s újraindul a karri-
erhíd program is, amelyben támogatást
kapnak a munkaadók, ha volt állami
dolgozót alkalmaznak.

(nj)

Újabb 250 milliárdos piacot foglalna le a kormány

Állami kézbe kerülhet a közétkeztetés
Újabb állami bekebelezések

Csak felügyelet alatt

Képünk illusztráció

aaa máááV Veszi ááát a HéééVet

pénzt ígérnek a közszféra dolgozóinak

Csak lépjenek ki!

Illusztráció

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati támogatás keretében január 29-én nyíltna-
pot szervezett a gödöllői civil szervezeteknek a Zöld Híd Régió Kft. ökörtelek-völgyi
szemétlerakójában, ahol először bemutatták a szelektív hulladékgyűjtés módjait és a
különböző szelektált hulladékok további hasznosítását. A rövid körút után a cég ve-
zetősége beszámolt a telep működéséről és a kft. jövőbeni terveiről és teendőiről. A
nyíltnap nagy sikert aratott a jelenlevő civil szervezetek képviselői körében, és erre
a sikerre, valamint a pályázatra alapozva az önkormányzat márciusban további két
nyíltnapot is szervez Gödöllő lakosai részére az alábbi időpontokban:

2016. március 5. (szombat) 10.00, és 2016. március 25. (péntek) 16.00 órakor.

A nyílt napok programja kb. két órás időtartamú. A program megtekintéséhez in-
gyenes buszt biztosítunk. A busz a program kezdete előtt fél
órával a Művészetek Háza parkolójából indul.
A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráci-

óhoz kötött. Regisztrálni 2016. március 1-ig a fejlesztes@go-
dollo.hu e-mail címen vagy a 06-70/886-8711 telefonszámon
lehetséges. Jöjjön el és tekintse meg a hulladék kezelés útját!

www.szelektalok.hu

nyílt napok a Hulladékkezelőben
Hétfőn 8-13 óráig szünetelt az ügyfélfo-
gadás a Gödöllői Járási Hivatal okmá-
nyirodájában, mivel betörtek az épületbe.
A Gödöllői Rendőrkapitányság tájékoz-
tatása szerint ismeretlen tettes ellen indult
eljárás, aki 2016. február 12. 12.30 és fe-
burár 15. 6.30 közötti időben erőszakkal
behatolt a Kotlán Sándor utca 1. sz. alatti
épületbe. A helyszíni szemle lapzártánk
idején még zajlott, a keletkezett kár meg-
állapítása folyamatban volt.
Dr. UrbanicsGábor, a Gödöllői Járá-

si Hivatal vezetője lapunknak elmondta,
akiknek hétfő délelőttre volt egyeztetett
időpontjuk ügyintézésre, azokat új idő-
pontban fogadják majd, s igyekeznek
mindenkit a lehető legrövidebb időn be-
lül kiszolgálni. (A)

BETÖRTEK
AZ OKMÁNYIRODÁBA
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1. PÁLYÁZAT CÉLJA: 
Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet testvérvárosi ha-
táskörű közfeladat ellátására, civil 
kezdeményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Gödöllő váro-
sához és testvérvárosaihoz kötőd-
nek. Városunkban rendszeresek a 
testvérvárosokból történő vendé-
gek fogadása, és a város viszont lá-
togatása, a civil szervezetek és az 
intézmények közötti tanulmányu-
tak, tapasztalat és eszme, tudás 
cserék. Az ezzel kapcsolatos költ-
ségekhez – kiutazás, kint tartózko-
dás, közös rendezvények, szállás, 
étkezés, részvétel kulturális progra-
mokon – nyújt támogatást Gödöllő 
Város Önkormányzata.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, 
magyarországi adószámmal és 
számlaszámmal rendelkező intéz-
mények, egyesületek, civil szer-
vezetek, alapítványok, gödöllői és 
annak testvérvárosaival együt-
tes hatáskörű feladat ellátására. 
(Amennyiben magánszemély kíván 
pályázni, abban az esetben befoga-
dó szervezeten – intézmény, civil 
szervezet, alapítvány – keresztül 
tud csak pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak be: 
egyházak, cégek, gazdasági tevé-
kenységet folytató intézmények, 
valamint azok, akik Gödöllő test-
vérvárosain kívüli településsel kí-
vánnak kapcsolatot létesíteni.

3. A TÁMOGATÓ RENDELKEZÉSÉ-
RE 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 megvaló-
sításának időtartama: 2016. janu-
ár 1–2016. december 31-ig.

5. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, 
ELSZÁMOLÁSA: 
Gödöllő Város Önkormányzata a 
„Támogatási megállapodás” alá-
írását követően – a szerződésben 
foglaltak alapján –, a Pályázó bank-
számlájára utalja a támogatás ösz-
szegét. 
A Pályázó a támogatás összegét 
köteles a pályázatban megjelölt 
célra fordítani, és a megvalósítást 
követően, de legkésőbb 2017. ja-
nuár 31-ig az összeg felhasználá-

sáról elszámolni, a jelen pályázati 
felhívásban szereplő szabályok 
szerint. Csak olyan számla (pénz-
ügyi bizonylat, pénzügyi doku-
mentum) fogadható be, amelyről 
kideríthető, hogy a pályázati cél 
megvalósításához közvetlenül kap-
csolódik. 

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 Pol-
gármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) vagy szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet (Budapest 
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.).

A pályázati adatlap 2016. február 
17-től beszerezhető a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Budapest 
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.) vagy letölthető a 
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyel-
mét, hogy a pályázat beadása előtt 
ellenőrizzék, hogy a követelmények-
nek 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.

Pályázati felhívás

MEGHÍVÓ

A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 
2016. FEBRUÁR 25-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 18 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
„Doberdo poklában. Főhajtás az Isonzo front hősei előtt„ című előadásra.
 Előadó: nemzetes Márton Danku István

A Református Líceum tanárának széleskörű ismeretein alapuló, áttekintő előadásán 
a részvétel ingyenes, a terembérletre köszönettel fogadunk adományokat. 

 MINDEN JEGY ELKELT!!!

FIGYI! KREATÍV-RAJZ PÁLYÁZAT!

Gödöllő Város Önkormányzata a „Mikor, mit és hogyan szelektáljunk Gödöl-
lőn?” című pályázatához kötődően  kreatív-rajz pályázatot hirdet.

TÉMA: NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK

Pályázni lehet olyan festménnyel, rajzzal vagy kollázzsal, amelyben a pályázó 
felhasznál legalább egy újrahasznosított anyagfajtát az alábbiak közül: papír, 
műanyag. Pályázni egyénileg lehet.

Segítő kérdések a témához:
• Mi történik a hulladékkal, amit elvisz a kukásautó?
• Te mit tudsz tenni, hogy kevesebb hulladék keletkezzen?
• Szerinted miért jó szelektíven gyűjteni?
• Miért fontos az újrahasznosítás?
• Szerinted hová kerül a szelektíven szétválogatott hulladék, mi lesz a sorsa?
A pályázatot 2 korosztályban hirdetjük meg:
7-10 éveseknek és 11-14 éveseknek.
A pályázatok beküldésnek határideje: 2016. február 22. 
Helye: Gödöllő, Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 6. ( Postai úton vagy zárt 
borítékban a portán leadható. Az elkészült alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni: 
a készítő nevét, korát, címét, iskoláját, szülő telefonszámát)

JUTALMAK, DÍJAZOTTAK: Minden pályamunkát jutalmazunk.
Mindkét korosztályban három első helyezést külön is jutalmazunk. A helyezet-
tek díja: családi -belépő a Gateway to Space kiállításra Budapesten a Millenáris-
ba és Gödöllői Művészetek Házában megrendezésre kerülő színházi előadásra 
belépőjegyek. 
Díjkiosztó: 2016. március 05-én, szombaton 10:00-kor a Zöld Híd Régió Nkft. 

Kerepes Ökörtelek-völgyi Központjában, a Családi Nyílt Napon.
A pályamunkákból ugyanitt kiállítást is rendezünk.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A TEST-
VÉRVÁROSI KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ PÉNZÜGYI KÉRELMEKRE 
GÖDÖLLŐI MAGÁNSZEMÉLYEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, CI-
VIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE.

A TELEKI PÁL EGYESÜLET 
MEGHÍVÓJA

A 25 éves múlt-
ra visszatekintő 
egyesületünk 
jubileumi köz-
gyűlését, és az azt követő ha-
gyományos pogácsás estet 
2016. FEBRUÁR 20-ÁN, 17 
ÓRAI KEZDETTEL TARTJUK 
A PREMONTREI GIMNÁZIUM 
AULÁJÁBAN, melyre tiszte-
lettel meghívjuk, és várjuk.
A közgyűlés előtt már 16 órá-
tól lehetőség nyílik
– a Gödöllői Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat által 
a jubileumunkra biztosított 
igen gazdag Teleki kiállítás, 
továbbá az
– egyesületünk tevékenysé-
géről szóló képvetítés megte-
kintésére,
– valamint az egyesületi ad-
minisztrációs ügyek intézé-
sére.
 A Teleki Pál Egyesület elnöksége www.szelektalok.hu  godollo.hu
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Bár egyre több és hatéko-
nyabb gyógyszer áll a rendel-
kezésünkre, mégis folyama-
tosan nő azoknak a tábora, 
akik szívesebben választják a 
természet patikáját, és sokan 
vállalják azt is, saját maguk 
termelik meg azokat a növé-
nyeket, amire szükségük le-
het a mindennapok során. Ne-
kik nyújt segítséget a  „Díszít 
és gyógyít” című könyv, ami 
azokat a növényeket gyűjtöt-
te össze, amelyek nem csak 
egészségünknek lehetnek 
hasznára, hanem a virágos-
kertet is szépíthetik. 

A fokhagyma gyógyító erejét szinte min-
denki ismeri, épp úgy, mint a csalánét. 
Ám, ha a százszorszépre, a vöröslő liget-
szépére vagy a sarkantyúvirágra gondo-
lunk, nem az orvosság jut róla eszünkbe. 
Épp így a bazsalikomot, a rozmaringot, 
vagy a kakukkfüvet elsősorban fűszerként 
tartjuk számon, pedig mindegyik olyan 

orvosság, amit akár magunk is megter-
melhetünk saját kiskertünkben, vagy akár 
egy balkonládában. 
Harminchárom ismert és kevésbé ismert 
virág gyógyító tulajdonságait, termeszté-
sének és felhasználásának módját ismer-
hetjük meg Szépréthy Tibor könyvéből, 
aki mindenekelőtt arra hívja fel az olvasók 
figyelmét, hogy betegség esetén elsődle-
ges az orvosi konzultáció. Nem szabad 
ugyanis megfeledkezni arról, hogy a kü-

lönböző teáknak is lehetnek olyan hatá-
sai, amikre a laikus nem gondol. 
A színes fotókkal illusztrált kiadványt 
azonban akkor is érdemes kézbe venni, 
ha saját termesztésű fűszerekre vágyunk, 

vagy csak szeretnénk megtudni, milyen 
virágot válasszunk a kertünkbe, ami nem 
csak szép, hanem hasznos is. 
Számtalan érdekességet tudhatunk meg 
például a sok kertben megtalálható bíbor 
kasvirágról, amit régen többek között a 
kígyómarás gyógyítására használtak, a 
fehér- és a festőmályváról, amelyek ható-
anyaga többek között köhögéscsillapítás-
ra jó, vagy az őszi margitvirágról, aminek 
teáját  – sok más mellett – lázcsillapításra 
és fejfájás ellen készítették a régiek. 
A könyv egyaránt hasznos tanácsokat ad 
a palánta neveléshez, a növények gon-
dozásához, és egyaránt megismerteti az 
olvasókat a gyógy-és a fűszernövényként 
történő felhasználásukkal. Ez utóbbi az 
olyan növények esetében érdekes, mint a 
díszcsalán, vagy a kerti borágó. 
Ezeket a virágokat persze nem csak ezen a 
néven ismerhetjük. A népi gyógyászatban 
számtalan néven említik őket, a szerző 
ezek között is segít eligazodni. 
(Szépréthy Tibor: Díszít és gyógyít)        

    jk

A bő két órás terjedelmű „A Szere-
lemről...“ című műsorban a főszere-
pet Benedek Krisztina, Buka Enikő, 
Varga Lilla, Csányi István, Lencsés 

Balázs, L. Péterfi Csaba és Vajda 
Gyöngyvér alakították. Az est folya-
mán a dalok, a táncok segítségével 
elevenedtek meg a régmúlt és a jelen 
vallomásai. Az összeállításban min-
den előadó a saját stílusának, egyéni-
ségének megfelelő dalokból válogatta 
ki a kedvenceit, így a jól ismert hazai 

és világslágerek mellett kevésbé 
szem előtt lévő szerelmes dalokat 
is hallhatott a közönség, az összeál-
lítást pedig olyan táncok turbósítot-
ták fel – mint például a tangó –, amik 

ugyancsak összekapcsolódnak az ér-
zelmekkel. 
Az előadás élőzenei kíséretéről Dezső 
Piroska és Klacsmann Nóra (hege-
dű), Gémesi Gabriella (brácsa), T. 
Pataki Anikó (cselló), Bubenyák 
Zoltán (billentyű), Grünvald László 
(bass) és Kovács Zsolt (dob) gon-

doskodtak, mellettük pedig színpadra 
léptek a Gödöllő Táncszínház tagjai is 
(a koreográfusok Kézér Gabriella és 
Vajda Gyöngyvér voltak). Az est ze-
nei rendezője Fodor László volt, aki a 
fináléban maga is bekapcsolódott egy 
kis örömzenélésre.
Érdekesség a Valentin-nap kapcsán: 
A japán szokás eltér a nyugatitól. Feb-
ruár 14-én a hölgyek csokoládéval 
ajándékozzák meg imádottjukat, de 
akár férfi munkatársaikat, ismerőse-
iket is. Egy hónappal később viszon-
zásként fehér csokoládét kapnak ők 

ajándékba. Magyarországon a népi 
hagyomány szerint ha Bálint-napon 
hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a 
termés. Azt tartották, hogy Bálint-na-
pon választanak párt a verebek, vagy 
hogy ekkor jönnek vissza a vándorló 
vadgalambok.     
     rk

20 dal a szerelemről

A szívemet dobom eléd...

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

Egészség a virágoskertből

 
A Gödöllői Városi 
Könyvtár és Informáci-
ós Központ idén is csat-
lakozott a Nemzetközi 
Könyvajándék Naphoz, 
aminek a hivatalos dátu-
ma február 14. A nemzet-
közi megmozdulás célja, 
hogy még több gyerek 
kapjon kedvet az olva-
sáshoz. Mivel ez a nap idén vasárnapra esett, a könyvtár február 12-re tűzte ki 
az ajándékozást, amivel nagy meglepetést és örömet szerzett a gyerekeknek. 
Ez alkalommal a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjait köszöntötte Fülöp 
Attiláné, a könyvtár igazgatója, aki munkatársaival adta át nekik az Álom-

gyár, a Kossuth, a Scolar 
Kiadó, a General Press, a 
Cerkabella, a Napraforgó 
Könyvkiadó és a Tessloff 
Babilon  Kiadó ajándék 
köteteit. Ezen a napon nem 
csak a petőfis gyerekeket, 
hanem a felnőtteket is meg-
lepetéssel várta a könyvtár: 

az olvasókat Bálint-napi beiratkozási akciók és szerelmes könyvek várták 
alkalomhoz illő csomagolásban.                                                 jk

Nemzetközi Könyvajándék Nap 

“Az hét planétákhoz...” címmel rendezték meg a Grassalkovich-kastély Ba-
rokk Színházában február 14-én, vasárnap este a hagyományos Balassi-estet, 
amelyet minden évben Valentin-, azaz Bálint-napkor adnak elő.
A magyar reneszánsz költészet egyik legnagyobb alakjának emléket állító 
színpadi produkciónak köszönhetően bepillantást nyerhettünk Balassi Bálint 
életébe és művészetébe.
Az előadásban közreműködtek a Club Színház fiataljai, a zenés-táncos-pró-
zai produkciót Halász Tibor és Halász-Völgyi Katalin rendezte.          (t.a.)

Bálint-nap a kastélyBan

Habár a Bálint-nap, vagy ahogyan amerikanizált formában 
használjuk, a Valentin-nap eredete rendkívül bizonytalan, 
ma elsősorban azt jelenti, hogy február 14-én a szerelme-
sek megajándékozzák egymást (ha valakit pedig történe-
tesen még Valentínnak is hívnak, az plusz ajándékokra is 
számíthat). Az ajándékozás Gödöllőn sem maradt el; február 
12-én, pénteken este a Művészetek Háza színháztermében 
egy különleges produkciót láthatott a közönség, melyben az 
előadók dalban, táncban, zenében mutatták meg, hogy mire 
is képes az érzelmek kavalkádja.

Fotó: Biszkup Miklós

Fotók: Reményi Krisztián
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket.

Gödöllő várossá nyilvánítása nagy dicsőség, de nagy
kihívás is lehetett az ötven évvel ezelőtti tanácsi
vezetésnek, hiszen innentől kezdve egész más elvárá-
soknak kellett megfelelni, mint korábban. A városi
cím más arculatot, több szolgáltatást, jobb infra-

struktúrát követelt, mint
a korábbi községi rang.
Nem csoda hát, hogy a Pest
Megyei Hírlap arról tá-
jékoztatta az olvasókat:
„Gödöllő Tanácsa megfe-
szített erővel igyekszik
fejleszteni az új várost.”

Burkolt utak kialakítása, közvilágítás kiépíté-
se, taxiállomás, hogy csak néhányat emeljünk ki azok
közül, amik akkoriban változást jelentettek az itt
élőknek. A számok tükrében persze kicsit furcsának
tűnhet - akkor azonban jelentős összeg volt -, hogy
egymillió forintot fordítottak arra, hogy az utcák
és terek nagy részét a modernnek számító neon- és
higanygőz lámpákkal lássák el, és a korábbinál több
lámpatestet is létesítsenek. Hogy ezek pontosan hová
kerültek ki, az kimaradt a korabeli híradásból, mint
ahogy az is, melyik öt utca kaphatott nyáron új bur-

kolatot a gödöllői városfejlesztési bizottság febru-
ári döntésének köszönhetően.

Persze nem minden döntés született helyben. Arról,
hogy a városban tehertaxi-állomást létesítsenek,
Vácon határoztak, az pedig, hogy mintabolt nyíljon
Gödöllőn, a Pest-Nógrád megyei állami gazdaságok
vezetőségének volt köszönhető.

A létesítmény akkoriban különlegességnek számí-
tott, amit a budapesti Lenin körúton lévő Állami
Gazdaságok Mintaboltjához hasonlított az egykori

cikkíró. A Szabadság út
– Munkácsy Mihály utca
sarkán kialakított üz-
let árukészletének zömét
a gödöllői tangazdaság
biztosította. S hogy mi
minden volt kapható az
egykori mintaboltban?
Többek között töltelék
és füstölt húsáru, pa-
lackozott bor, égetett
italok, zöldség és gyü-
mölcs, valamint tojás és
tejtermékek várták a vá-
sárlókat.

A fejlesztésekből nem
maradhatott ki a sport
sem. A gödöllői lovas-
iskola kibővítéséről a
Magyar Lovasszövetség
országos tanácsán szüle-
tett döntés, ahol egyéb-

ként örömmel állapították meg, hogy „a lovassport
levetkőzte régi „kiváltságos” jellegét.” A Gödöllői
EAC Lovasszakosztálya ekkor 25 tagot számlált, leg-
jobb versenyzője pedig Demjanovics Endre volt, aki-
nek sporteredményeit nem árulta el a korabeli sajtó,
azt azonban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az
1965-ös országos „munkastatisztikai” versenyben a 4.
helyen végzett.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ segítségét!

50 éve történt
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Idén öt éve, hogy az egykori Vérellátó
épületében megnyílt a szentendrei Fe-
renczy Múzeumhoz tartozó Megyei Ré-
gészeti Látványraktár és Múzeumpeda-
gógiai Foglalkoztató, ami az elmúlt évek
alatt egyre több színvonalas rendezvény-
nyel kapcsolódott be városunk kulturá-
lis vérkeringésébe. Állandó és 2015-től
időszaki kiállításaik mellett – amelyek a
Pest megyei régészeti leletekkel ismer-
tetik meg a látogatókat –, egyre több
történelmi ismereteinket bővítő foglal-
kozással várják az érdeklődőket. Az in-
tézményben folyómunkáról és a 2016-ra
tervezett programokrólKárpáti Zoltán-
nal, a Ferenczy Múzeum régészeti igaz-
gatóhelyettesével beszélgettünk.
– Nagyon összetett a Régészeti Lát-

ványraktárban folyó munka. Mire he-
lyezik jelenleg a fő hangsúlyt?
– Alapvetően tudományos köz-

pont és múzeum, ahol kutatómunka és
muzeológiai szaktevékenység folyik,
mindemellett ismeretterjesztő, oktatási
műhelyként, illetve kulturált szórako-
zást biztosító helyszínként is szeretnénk
megszólítani a térség lakosságát és az ide
látogatókat. Ennek jegyében több múze-
umpedagógiai foglalkozást kínálunk az
oktatási intézmények számára, és egyre
nő az úgynevezett „családi programok”
száma is, és nagy öröm számunkra, hogy
ezek egyre népszerűbbek.
De nem szabad megfeledkezni arról,

hogy ez az intézmény Pest megye ré-
gészeti bázisa. Tudományos tevékeny-

ségünk kapcsán nemrég kezdtünk bele
szisztematikus topográfiai kutatásba a
megye több részén is, amelynek során
szeretnénk jelentősen növelni a Pest me-
gyei nyilvántartott régészeti lelőhelyek

számát. Munkánkba önkéntes amatőr
régészeket is bevonunk, akik jelentős se-
gítséget tudnak nekünk nyújtani. Együtt-
működésünk a civil érdeklődőkkel, úgy
vélem, országos szempontból is úttörő
hozzáállás. Az eddigi tapasztalataink
rendkívül pozitívak.
– Gödöllő környékén zajlanak ása-

tások?
– Jelenleg nem, de a hosszú távú ter-

veink között több is szerepel. Így példá-
ul szeretnénk a babatpusztai templom
környékét tudományos terv keretein
belül feltárni, a későbbiekben, ha kel-
lő támogatottságot tudunk szerezni,ott
egy régészeti parkot kialakítani, ahol a
régészeti emlékek segítségével a közép-
kori hétköznapi élet és agrárium jelleg-

zetességeit bemutatni. Tervezzük, hogy
valamilyen formában a Csörsz-árok
kutatásában, népszerűsítésében is részt
vennénk. Ez utóbbihoz kapcsolódik
egyik idei programunk is.

– Az elmúlt
években több
sikeres rendez-
vényük volt. Az
idén mit kínál-
nak az érdeklő-
dőknek a kiállí-
tások mellett?

– Ez évi
programjaink
még kidolgo-
zás alatt áll-
nak, de a leg-
fontosabbak
már ismertek. Így például április 22-én
a Föld Napjához kapcsolódóan egy igen
különleges szakterülettel, a búvárrégé-
szettel szeretnénk megismertetni a lá-
togatókat. Lehet, hogy ez elsőre kicsit
furcsának tűnik, de nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy a mit területünkhöz
tartozik a Duna megyei szakasza, ami
sok kutatnivalót, érdekes emléket rejt.
Számunkra rendkívül fontos május

utolsó hétvégéje, ekkor tartjuk ugyanis a
régészet napját. Az idén ezt egy külön-

leges túrával szeretnénk megünnepelni,
amire a Csörsz-árokban kerül majd sor.
Megismertetnénk az érdeklődőket azzal,
mire figyel egy régész kirándulás köz-
ben, az egyes felszíni formákból, milyen
következtetéseket vonhat le a szakem-
ber.
Ismét bekapcsolódunk a Múzeumok

Éjszakájának programjába is, amely
során tragikus hirtelenséggel elhunyt
rendkívüli kutatónőre, Miklós Zsuzsá-
ra emlékezünk, akinek sajátos kutatási
módszerét tesszük reflektorfénybe. A
légi régészetről van szó. Bemutatjuk,
hogy működik az a technológia, ami-
nek segítségével régészeti lelőhelyeket
fedezhetünk fel, de akár a földvárak ku-

tatásában is nagy segít-
séget jelent a módszer.
Reményeink szerint ki-
derül az is, hol tartanak
az ez irányú fejleszté-
sek.
Izgalmas lesz a Kul-

turális Örökség Nap-
jainak programja is,
ekkor kincskeresésre
invitáljuk látogatóin-

kat. Ez a téma minden történelmi kor-
ban izgatta az emberiséget. Kincske-
resők mindig voltak, és ma is vannak.
Sokan ma is fontos információkat biz-
tosítanak számunkra, de Rómer Flóris
idejében például jól szervezett infor-
mátorhálózat segítette a tudományos
kutatást, ami profin működött. Most
szeretnénk egy olyan kiállítást, ami ezt
a témát dolgozza fel XVII-XVIII. szá-
zadi, a témát ábrázoló művészeti alko-
tások bevonásával. A megvalósításhoz

azonban még pályázati forrásokra van
szükségünk. Mindezek mellett szerve-
zés alatt állnak családi programjaink is,
amelyek elsősorban a jelentősebb ün-
nepkörökhöz kapcsolódnak majd. Nem
csak a keresztény ünnepekben gondol-
kodunk. Indításként április 30-án római
kori ünnepet elevenítünk fel, a Floráliát,
aminek középpontjában a nőiesség és a
virágok állnak majd.
– Apropó kincsek. Jelenleg is igazi

kincseket láthatnak a látványtárban
az érdeklődők…
– Így igaz, a jelenlegi, Kincseskamra

című időszaki kiállításunk a Pest megyé-
ben előkerült érem és ékszer leletek kü-
lönleges darabjait mutatja be, de többek
között egy csodálatos üveg ivókürtöt és
egy gazdagon díszített avar kori kancsót,
a Bugyi településen előkerült honfogla-
lás kori tarsolylemezt is megcsodálhat-
nak a látogatók.
– Bár állandó és időszaki kiállításuk

is van, a Régészeti Látványraktár nem
egy hagyományos múzeum, ha valaki
szeretné megtekinteni a kiállításokat,
hogyan teheti meg?
– Sokan nem tudják, hogy nem csak

az iskolákat és a csoportokat várjuk,
kiállításainkat bárki számára megte-
kinthetők, de fontos, hogy előre be
kell jelentkezni. Ezt megtehetik a 06-
20/779-6664-es telefonon, de a részle-
tekről honlapunkon a www.femuz.hu
oldalon, illetve Facebook-oldalunkon
(www.facebook.com/Ferenczy-Múze-
um-Gödöllői-Raktárbázis-és-Látvány-
raktár) is találnak információt. Minden-
kit szeretettel várunk!

(k.j.)

KincsesKamra a régészeti látványtárban

A légitől a búvárrégészetig

kö ilá ítá kié íté

c
–
s
l
a
b
m
e
T
é
l
i
m
t
s

m
s
i
M
o
t

ként örömmel állapították m

Harmónia és töredék címmel Stark István festőművész alkotásaiból látható ki-
állítás a Levendula Galériában. A március 3-ig megtekinthető tárlaton merített
papírra készített, szakrális, ősi motívumokat megjelenítő sorozatát láthatják az
érdeklődők. (ny.f.)

Gyuris Krisztina alkotásaiból nyílt kiállítás a Művészetek Házában február
10-én. A „Szívkör” című tárlaton a fiatal alkotó népi ihletésű ruhái mellett
festményeit is megcsodálhatja a közönség.
Az öltözetek között egyaránt találunk hagyományos paraszti ingeket és

olyan munkákat is, amiken a mai trend-
hez igazítva jeleníti meg különböző for-
mában a népi elemeket.
Gyuris Krisztina életében a ruha ter-

vezés mellett a festés is fontos szere-
pet játszik, az érdeklődők most néhány
szakrális témájú képét ismerhetik meg.
A kiállítás március 8-ig tekinthető meg.

(bd)

Új Kiállítás a művészeteK Házában

levendula galéria: szaKrális KépeK



Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  

vasárnap: 16-19-ig,

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel 

Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

gödöllői Szolgálat 72016. február 16. Élő-Világ

Foxi: Gödöllőn talált fiatal drótos ka-
nocska. Sajnos a póráztól pánikol. Egyéb-
ként bújós, szófogadó.

Cirmi: Gödöllőn talált balesetes 
cica. Megműtötték, most pedig régi 
vagy új gazdiját keresi. 2-3 év körüli 
kandúr, nyakörv helye látszik a nya-
kán, így nagyon hiányzik valakinek.

Zsömle: Idősebb, nyugodtabb labra-
dor kan. Jól szocializált, más kutyákkal is 
jól kijövő eb. Szerető gazdiját keresi.

Ariel: Fiatal, apró, bújós szuka. El-
sősorban lakáskutyának lenne ideális. 
Szeretetéhes, jól szocializált. Szeret-
nénk ha a királylány is gazdira találna 
lassan.

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

A leghAtékonyAbb növényi Antidepresszáns 

Az orbáncfű
Annyi stressz ér bennünket nap mint 
nap, hogy nem csoda, ha úgy érezzük, 
fel tudnánk robbanni idegességünk-
ben. Gyógyszer helyett azonban sok-
kal jobb választás az orbáncfű, a leg-
hatékonyabb növényi antidepresszáns. 
Nyugtató hatása mellett sok más jóté-
kony tulajdonsága van.
A közönséges orbáncfű az orbáncfű-
félék családjába tartozó növénynem-
zetség, ami kb. 490 fajt foglal magá-
ba. Magyarországon 8 fajuk található 
meg.
A közönséges orbáncfüvet – amit 
Szent János füveként is ismernek 
- már az antikvitás óta használják 
a gyógyászatban. Antidepresszáns, 
közérzetjavító, enyhe nyugtató, 

valamint álmatlanság elleni hatá-
sai miatt a középkorban hatékony 
„ördögűzőnek” tartották. Nem vé-
letlenül hívják a leghatékonyabb 
növényi antidepresszánsnak; ku-
tatások bizonyították a pszichés és 
fizikai-egészségi állapotra tett jóté-
kony hatását.
Aki szívesen tesztelné, mit tud az or-
báncfű, annak azt ajánljuk, válassza 
a belőle készült teát, amit számos 
orvos is felír a hangulat javítására, 
stresszoldásra, nyugtatónak. Napi 
egy csészét érdemes meginni a le-
forrázott orbáncfűből készült orvos-
ságból, leginkább az esti órákban. 
Arra vigyázzunk, hogy mindössze 6 
hétig lehet folyamatosan fogyaszta-
ni, utána legalább ennyi ideig szü-
netet kell tartani.

Erősíti az immunrendszert
Az orbáncfű nem csak a depressziós 

tüneteken segít. Kiváló immunerő-
sítő hírében is áll, éppen ezért része 
például az AIDS-es betegek terápi-
ájának; a vírus ugyanis az immun-
rendszer sejtjeit támadja meg.

Vírus-és baktériumölő
Immunerősítő hatása mellett ví-
rus-és baktériumölő tulajdonsággal 
bír. Nemcsak a mindennapi fertő-
zések ellen véd, hanem a HIV ví-
rusnál, a herpeszvírusnál, illetve a 
hepatitisz B és C vírusnál is alkal-
mazható.

Javítja az emésztést
Az orbáncfű az egyik legjobb emész-
tésjavító, emellett savcsökkentő és 

görcsoldó is. Akkor a legjobb alkal-
mazni, ha valakinek az idegesség a 
gyomrára megy, és nincs rendben az 
emésztése. Gyomorégés, gyomorfe-
kély ellen is remek, segíti a máj és 
az epe működését.

Gyógyítja a bőrgyulladást, a se-
beket
Bőrgyulladások, nehezen kezelhető 
sebek gyógyítására is használják az 
orbáncfüvet. A népi gyógyászatban 
például furunkulózis és egyéb geny-
nyesedések, felületi-külső vérzések 
esetén alkalmazták.

Enyhíti a reuma tüneteit
A köszvény és a reuma kellemet-
len, fájdalmas tüneteit is csillapítja. 
Ilyen esetben nem tea formájában 
kell bevinni a szervezetbe, hanem 
borogatással kell kezelni az adott 
területet.                             femcafe.hu

Az Év vadvirága 2016-ban a 
mocsári kockásliliom lett. A 
korábban meghirdetett szava-
záson  a második helyen vég-
zett a nagyezerjófű, harmadik 
lett a turbánliliom és negyedik 
a medvehagyma.

A mocsári kockásliliom Magyaror-
szágon védett, eszmei értéke 50 ezer 
forint. A  liliomfélék családjának 
kockásliliom nemzetségébe tartozó 
növényfaj, amit gyakran neveznek 
egyszerűen csak kockásliliomnak. 
Európában, főleg Közép- és Délke-
let-Európában található meg, de ál-
talában csak szórványosan; a rétgaz-
dálkodás változása miatt sok helyen 
a kihalás fenyegeti. Németországban 
1993-ban az év virága volt. Magyar-
országon is védett növény, a Muravi-
déken, a Zalai-dombvidéken, a Zse-

licen, Csereháton, a Bodrogközben, 
a Beregi- és Szatmári-síkságon for-
dul elő. Kertekbe is szívesen ültetik 
dísznövényként.  
A kockásliliom nemcsak Magyar-
ország védett növénye; Európában 
észak felé egészen Norvégiáig, kelet 
felé pedig a Kaukázus hegyláncáig 

terjedt el. IUCN Vöröslista kategó-
riái szerint a kockásliliom sebezhető 
státuszban van Romániában és Uk-
rajnában, veszélyeztetett Magyaror-
szágon és Svájcban, kritikusan ve-
szélyeztetett Szlovákiában, kihaltnak 
tekintett Csehországban és Belgium-
ban.

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

Az év élőlényei (4.): A 2016-os év vAdvirágA 
A mocsári kockásliliom 

Tényleg megváltozik a macska sze-
mélyisége, ha ivartalanítják? Milyen 
előnyei lehetnek a beavatkozásnak? 
Mit tehet a gondos gazdi? A kóbor 
macskák száma Magyarországon 
kétmillióra tehető, sok cica gazdi 
azonban az ivartalanítás ellen van. 
Tényleg jó okuk van a félelemre?

Az egyik legnagyobb állateledelt gyár-
tó cég Macskamonitor projektének 
kapcsán kereste a választ olyan kér-
désekre, mint milyen veszélyeket rejt 
magában a március, vagyis a macskák 
párzási időszakának a kezdete, hogy 
az ivartalanítás után hogyan változik 
a cicusok személyisége, na és persze 
hogy mire kell odafigyelnie a gazdik-
nak, akik szeretnék biztonságban tudni 
és egészségesen nevelni kedvencüket.
Megbecsülni a Magyarországon élő 
macskák számát szinte lehetetlen, hi-
szen rengeteg állat él az utcán, elha-
gyatott házakban, ráadásul néhány 
gazdi hordja csak oltásra kedvencét, és 
csekély az ivartalanított cicák száma 
is. Kevés a tudatos macskatartó, ez a 
műtétre regisztrált macskák számából 
is kitűnik.
„Míg az Egyesült Államokban élő ci-
cák 88%-a, a nyugat-európaiak mint-
egy 74%-a ivartalanított, addig hazánk-
ban ez a szám csak 20-25%-ra tehető” 
– mondta el dr. Bánfi András állatorvos.
Március egyértelműen a macskák 
hónapja, ilyenkor dől el, ki a legerő-
sebb kandúr a környéken. Csakhogy 
a párzási időszak veszélyeket is rejt: 
kisebb-nagyobb sérülések mindig elő-

fordulnak a verekedéseknél. Ekkor 
terjednek a legveszélyesebb macskabe-
tegségek is, melyeket az ivartalanított 
cicák nagyobb valószínűséggel kerül-
nek el. A beavatkozással így nemcsak 

a nem kívánt almokat lehet megelőzni, 
hanem számos sérülést és fertőzést is.
Békés együttélés?
A Macskamonitor megvizsgálta a gaz-
di-kedvenc kapcsolatot is. A történe-
lem során a macskák nagy utat jártak 
be, egyre jobban alkalmazkodtak az 
emberhez, de maradt néhány bosszan-
tó tulajdonságuk. A gazdák gyakran 
panaszkodnak, hogy főként a tüzelési 
időszakban kedvencük ingerlékeny, 
agresszív, ráadásul a kandúrok meg is 
jelölik a területüket. Ezek a problémák 
az ivartalanítással orvosolhatóak. Fon-
tos a táplálás az ivartalanítás után.
Az állatorvos szerint is tévhitek kerin-
genek a műtét kapcsán, gyakran hiszik 
azt a gazdák, hogy kedvencük lusta, 
kedvetlen és kövér lesz.
„Tény, hogy az ivartalanított macskák 

hajlamosabbak az elhízásra, ezért ér-
demes olyan táplálékot választanunk, 
amelynek fehérje és zsírtartalma meg-
felelő arányú” - tanácsolja dr. Bánfi.
A műtéten átesett cicáknál előfordul-
hatnak húgyúti betegségek is, ezek 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal 

ellensúlyoz-
hatóak. Már 
létezik Ma-
gyarorszá-
gon is olyan 
e l e d e l , 
amely ösz-
szetételében 
alkalmazko-
dik a steri-
lizált cicák 
igényeihez. 
„Az ivar-
t a l a n í t o t t 

macskák általában egészségesebbek, 
kiegyensúlyozottabbak, így tovább 
szereznek örömöt nekünk és csalá-
dunknak” – teszi hozzá a szakértő. 

Megváltozik a cicám?
Lakatos Gabriella, az ELTE Etológia 
Tanszék munkatársa szerint megköny-
nyíti az együttélést, ha egy macska 
átesik a műtéten. „Sokan gondolják, 
hogy a műtéttel eltűnik az állatból a 
kalandvágy, a vadászösztön, de ez 
nem igaz. Bár az agresszió csillapod-
hat, megmarad a macskatermészet. Az 
Egyesült Államokban például vadon 
elő macskákat ivartalanítottak, majd 
visszaengedték őket természetes élőhe-
lyükre, ahol folytathatták megszokott 
életüket, immár felesleges szaporulat 
nélkül.”     haziallat.hu

milyen lesz A cicA ivArtAlAnítás után?

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Február 20-án és 21-én 
szombaton és vasárnap

9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

 Tel.: 06-30/535-5523
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Gödöllői Sportdíj átadó Gála
2016. február 25-én, 16 órai kezdettel
rendezik meg a Művészetek Házában a

városi Sportdíj átadó Gálát, melyen a 2015.
év legjobb felnőtt és utánpótlás korú spor-
tolóit, legjobb edzőit, a Gödöllő Sportjáért
elismerést, a Jövő Reménységei díjat, a 16
év alatti országos bajnokságok és Diáko-
limpiai versenyek dobogósait, valamint a
GEAC-aranykoszorúsait jutalmazza Gö-
döllő Város Önkormányzata és a Gödöllői

Sport Közalapítvány!

Február első hétvégéjén, Buda-
pesten rendezték meg a nyílt
ITF Taekwon-do Európa-bajnok-
ságot, amelyen a Gödöllői Ta-
ekwon-do SE versenyzői közül
Bontovics Babett, Faragó Le-
vente és Szűcs Judit, Bali Zsófia,
Tóbiás Boglárka és Faragó Zé-
tény is aranyérmet nyertek több
kategóriában és összesen 25
éremmel zárták a viadalt.

Akontinensbajnokságon az első három
napon csak a fekete övesek, míg az
utolsó napon a színes övesek mérhet-
ték össze tudásukat a kontinens számos
országából érkező ellenfelekkel ötféle
kategóriában: formagyakorlat, küzde-
lem, speciál technikai törés, erőtörés és

csapat versenyszámok.A fekete övesek
közt a gödöllői egyesületből hárman
indultak, Bontovics Babett 4 danos
mester, Szűcs Judit 2 danos mester,
Faragó Levente (a képen háttal) 1 da-
nos mester és mindhárman Európa-baj-
nokok lettek, több kategóriában is.
A színes övesek
között az utolsó
napon is szület-
tek kiváló ered-
mények. Töb-
bek között Bali
Zsófia megnyer-
te a junior speci-
ál törést, Tóbiás
Boglárka -40kg
küzdelem ka-
tegóriában lett

aranyérmes, míg Faragó Zétény szin-
tén a dobogó legmagasabb fokára áll-
hatott küzdelem kategóriában. A Cze-
ba Mihályműhelyében pallérozódó 11
gödöllői versenyző összesen 25 érmet
szerzett. A versenyen hazánkat pontozó
bíróként képviselte még a klub három
edzője, versenyzője: Czeba Mihály,
Vajkovics Ferenc és Bures Ferenc.

-czm-

Küzdősport – Nyílt ItF taeKwoN-do eb

25 érmet nyert a „Czeba-műhely”

Február első hétvégéjén rendez-
ték meg a juniorok kard, illetve
a kadet tőrözők egyéni és csa-
patbajnokságát. A junior kard
csapatversenyen a GEAC egyes
csapata bronzérmes lett, míg
egyénibenMorvai Ákos a hetedik
helyen végzett.
Az egyéni versenyen 59 induló közül
végzett Morvai Ákos a hetedik helyen,
a négy közé jutásért a későbbi győztes
Kossuth Bálinttól (UTE) kapott ki, míg
csapatban 11 klub közül lett bronzérmes
aMorvai Ákos,BancsicsMáté, Gémesi
Huba, Holló Áron alkotta gödöllői né-
gyes. Egyéniben a gödöllőiek közül Gé-
mesi Huba a 11. lett, míg a szintén 16-os
táblára jutó, nagy esélyes Bancsics Máté
sérülés miatt visszalépett.

Akadet tőr Magyar Bajnokságon, ugyan
már az MTK színeiben, de két gödöllői
vívó,Hanzl Lilla ésHanzlAndrás sze-
repeltek. A testvérpár fiú tagja a kék-fe-
hér csapatban szerepelve a nyolcadik
helyet érte el, míg Lilla, szintén csapat-
ban esélyeshez méltóan megnyerte a
csapatbajnokságot az MTK tőr négyes
tagjaként. -li-

VíVás – JuNIor Kard és Kadet tőr ob

GEAC bronz kard csapatban

Február 13-14-én rendezték a
budapesti Syma csarnokban
a Fedettpályás Összetett Or-
szágos Atlétikai Bajnokságot,
ahol az elmúlt évekhez hason-
lóan kiemelkedően szerepeltek
Zsivóczky Attila tanítványai. A
GEAC atlétái összesen öt érmet
nyertek.

A női ötpróbában a két olimpikon –
Zsivóczky Farkas Györgyi és Krizsán
Xénia – távollétében a 17 éves, tava-
lyi ifjúsági világbajnoki résztvevő
Renner Luca (a képen) leiskolázta a
teljes mezőnyt és kiváló, 3909 pontos
teljesítménnyel lett felnőtt és juni-

or országos bajnok. Ugyanitt Ajkler
Eszter (3418 pont) összeszedett ver-
senyzéssel, több egyéni csúcsjavítással
szerezte meg felnőttben a bronzérmet,
míg a juniorok között az ezüstérmet.
Az ötödik érmet az ifjúságiak között
kiváló magasugrónk, Kriszt Katalin
(3244 pont) nyerte, aki a dobogó har-
madik fokára állhatott fel a
junioroknál..
Az összetett ob-val pár-
huzamosan zajló MASZ
nyílt versenyen kiemelhető
az U18-as Váczi Kamilla
(2000) hármasugró ered-
ménye (10,87 m), amivel a
felnőttek között az ötödik

helyett szerezte meg és ezzel az ugrás-
sal 1 cm híján átvette a korosztályos
ranglistán a vezetést. Pálmai Márk
újabb egyéni csúccsal (21,97) nyerte
a 200 m-t, míg 60 m-en harmadik lett.
Afiatal Bánovics Dorottya 310 cm-es
egyéni csúccsal nyerte a nagyon fog-
híjas rúdugró versenyt, de az összes
számra jellemző volt, hogy a követke-
ző hétvégi felnőtt egyéni ob-ra készül-
nek a versenyzők. -kb-

atlétIKa – Fedettpályás Összetett ob

Taroltak a GEAC többpróbázói

A sakk csapatbajnokság hét-
végi fordulójában a gödöllői
Sakkbarátok egy vereséget
és egy döntetlent értek el a
BEAC, illetve a Zsámbék ven-
dégeként.

Az NB II-ben a tíz táblán is maga-
sabb Élő ponttal rendelkező 2. he-
lyezett BEAC magabiztos győzelmet
aratott, az ötfős második csapat kel-

lemes meglepetésre döntetlent ért el
az élbolyhoz tartozó Zsámbék ellen.
A BEAC ellen Téglás Mátyás szép
győzelme emelhető ki, míg a Zsám-
bék ellen Nagy Dániel gyaloghát-
rány ellenére is bemattolta ellenfelét.
NB II. Erkel-csoport, 7. forduló
BEAC – GSBE 10-2
Pest megye I/Acsoport, 5. forduló:
Zsámbék – GSBE II 2,5-2,5

-vb-

saKK – Jobb Volt a beaC
Döntetlen és vereség

Utánpótláskorú gyermekeknek
kiírtBudapestBajnokságot ren-
deztek az asztaliteniszezőknél,
amelyen a Gödöllői SK asztali-
tenisz-szakosztályához tartozó
fiatalok is megmérettették ma-
gukat. Dobogós helyezésben
ezúttal nem, de sportszerűség-
ből jelesre vizsgáztak a gödöl-
lőiek.

Aversenyt a GSK legifjabb tehetsége,
Babó Vilmos kezdte meg a 12 évesek
között. A selejtező, csoportmérkőzé-
ses formában került megrendezésre,
ahol Vili a csoportjában a legelő-
kelőbb helyen végzett és megnyerve
a csoportját, jogot szerzett arra, hogy
a főtáblán folytassa a küzdelmeket.
A sorsolás szeszélye folytán egy nála
sokkal előrébb rangsorolt versenyző-
vel nézett farkasszemet. A bajnokság
a 13 évesek küzdelmével folytatódott,
ahol Vili már nem bírt az idősebbek-
kel és bíztató mérkőzéseket játsz-

va ugyan, de kiesett a csoportjából.
Ugyan itt Györfi Tibor és Schleer
Andrásnak magabiztosan, minden
csoportmeccsét megnyerve került fel
a főtáblára. Győrfi Tibi végül a leg-
jobb 16 versenyző közé bejutva fejez-
te be a versenyt, míg Schiller Andris a
16 közé jutásért, a ranglista 5. helyén
álló ellenfele ellen, 0-2-ről felállva
döntő játékban kapott ki meccslabdá-
ról. Andris nagyon sportszerűen vi-
selkedett, amikor is 2-2-nél, 10:9-es
vezetésénél úgy tűnt, hogy az ellen-
fele hosszú labdája az asztal érintése
nélkül hullik alá, de labdája szaknyel-
ven szólva, ha véleményes is volt az
eset, csuszával egyenlítést ért. A lab-
damenetet ellenfelének sportszerűen
megadó Andris kizökkent és ezután
győzelemnek és továbbjutásnak nem
örülhetett, de sportszerűségből jeles-
re vizsgázott. A fair play, amit Andris
mutatott azt gondoljuk minden ember,
minden sportoló ember számára köve-
tendő példa lehet. -gyb-

asztalIteNIsz – sportszerűségből Jeles gÖdÖllőIeK

Csusza volt, így elmaradt a bravúr

Kettős vereséggel ért véget
a nemzetközi szereplés a TE-
VA-GRC számára, akik a Kö-
zép-európai kupasorozatban
(MEVZA) fejezték be a küzdel-
meket és végeztek a kilencs-
csapatos sorozat nyolcadik he-
lyén.

Horváth András tanítványai Ljubl-
janában zárták MEVZA-ligás szerep-
lésüket, ahol a házigazdák mellett a
Zágráb ellen léptek pályára. A horvát
Mladost Zágráb elleni párharc sikerült
szorosabbra, még szettet is sikerült
csenniük Csengeri Petráéknak, de
ez is kevés volt a sikerhez. Amásodik
meccsen, a már a legjobb négy közé
jutó Calcit Ljubljana elleni találkozó
sima 3-0-ás hazai győzelmet hozott,
így kettős vereséggel és a nyolcadik
hellyel (3 ponttal zárt a TEVA-GRC)
búcsúzott az idei sorozattól a gödöl-
lői gárda.Széles Petráék számára így

már csak a hazai pontvadászat maradt
a bizonyításra, ahol a február 19-én
a TFSE vendégeként lépnek pályá-
ra a mieink, majd az UTE együttesét
fogadja hazai pályán a TEVA-GRC
február 25-én, végül Budaörsön (már-
cius 5-én) zárják a pontvadászat első
felvonását a jelenleg 32 ponttal a 6.
helyen álló gödöllői hölgyek.
MEVZA-Liga, 7. forduló
Mladost Zagreb (horvát) – TE-
VA-GRC 3-1 (21, 24, -20, 20)
MEVZA-Liga, 8. forduló
Calcit Ljubljana (szlovén) – TE-
VA-GRC 3-0 (9, 20, 18)

Utánpótlás - Savaria Kupa

Szombathelyre utazott a TEVA-GRC
utánpótlás részlege, ahol három kor-
csoportban összesen hat csapattal
képviseltette magát a klub és gyerek,
valamint mini korosztályban is arany-
érmes lett a klub.
AMini korosztályban (2003. január 1.

után születettek) 16 csapat nevezett. A
csoportküzdelmeket követően gödöl-
lői házidöntőt rendeztek, ahol végül a
Gödöllő I. legyőzte a Gödöllő kettőt.
A GRC harmadik számú csapata a 11.
helyet szerezte meg. Külőndíjat ka-
pott Stollár Szonja.
Gyerek korosztályban két csapat-
tal indult a Gödöllő (2001. január 1.
után születettek). A gyerek „A” csapat
nyolc együttesből lett a legjobb, míg a
„B” formáció a hetedik lett. Különdí-
jat kapott Halla Gréta, Kalmár Vik-
tória (a csapat) és Mohos Borbála a
B csapat tagjaként. A serdülőknél hat
csapat részvételével városunk gárdája
bronzéremig jutott. Dóra Dominika
kapott különdíjat. Edzők: Pelle Il-
dikó, Szabados István és Horváth
Kristóf.

-il-

NŐI RÖPLABDANB I.
2016. 02. 25. csütörtök 18 óra

TEVAGRC – UTE
SZIE Sportcsarnok

rÖplabda – KÖzép-európaI Kupasorozat

Nyolcadik lett a TEVA-GRC

A felkészülés hajrájába kanya-
rodott a Gödöllői SK, Pest me-
gyei I. osztályban szereplő lab-
darúgó csapata. Szász Ferenc
együttese jól teljesít a csapat
felkészülését szolgáló téli mű-
füves bajnokságban, ahol cso-
portjában az első helyen jutott
tovább.

A gödöllői fiatalok az F jelzésű cso-
portban eddig négyből négyet meg-
nyerve, az utolsó találkozó ered-
ményétől függetlenül már biztosan

továbbléptek. Az Isaszeget 3-0-ra, a
Vácdukát 5-0-ra, a Szendehely FC-t
6-1-re, míg a Zsámbok SE-t 3-1-re
verte eddig a Gödöllő, míg utolsó
csoportellenfele majd február 21-én
a Valkó lesz (kezdés 11 órakor). Feb-
ruár 17-én 19 órakor a Bag ellen is
megmérkőzik a csapat a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrum lenti műfüves
pályáján, míg február 28-án már baj-
noki meccsen, a Nagykőrös vendége-
ként lép pályára a Gödöllői SK, akik
a kilencedik helyről várják a tavaszi
folytatást. -tt-

labdarúgás – télI baJNoKság

Továbbjutás műfüvön
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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 id. Heltai Miklós és 
Polónyi Péter múzeumalapítók 
kezdeményezését – ismét króni-

kaíró-pályázatot hirdet. Egyéni és 
csoportos kategóriában várjuk a 

dolgozatokat. 
Az egyéni kategóriában 25 oldal 
terjedelemben lehet bemutatni 
olyan családok, illetve személyek 
életútját az elmúlt ötven évből, 
amelyek illetve, akik szerepet 

játszottak a város történetének 
alakulásában, alakításában. 

Csoportos kategóriában közös-
ségek krónikáit várjuk 50 oldal 

terjedelemben, amelyben bemu-
tatják közösségük történetét az 

utóbbi ötven évben.  
Ez a közösség lehet gyár,  

valamilyen intézmény, esetleg  
önszerveződő csoport. 

Fényképes dokumetáció a pályá-
zatok mellékletét képezhetik. 

A pályázatok győzteseit értékes 
nyereményekkel jutalmazzuk. 

Részleteket a múzeum honlapján 
találhatnak: 

www.godolloimuzeum.hu 
A Krónikaíró pályázatok leadási 

határideje: április 20.

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, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott 

programja

GÖMB A
GIM-BEN

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 15-21-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Február 22-28-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

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

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÜGYELETEK

BEVALLÁS

I./ Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófize-
tő, 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 tulajdonos-
társak. 1 példány bevallást és 1 példány megállapodást szükséges kitölteni.

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni, amennyiben a tulajdonostársak külön-kü-
lön adóznak, ilyenkor az adó összege a tulajdonosok között megoszlik. Pl. tulajdonos házastársak esetén 100 
m2-es családi ház után fizetendő adó 25.000 forintnak a fele, tehát 12.500 forint lesz a feleség és 12.500 forint 
lesz a férj adója.

Ez esetben bevallást minden tulajdonosnak ki kell tölteni, de a megállapodást nem kell.
II./ Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése és a változás jellege Adóbevezetés. Az 

első bevallás benyújtását követően a felsorolt okok közül lehet választani, amennyiben az adókötelezettség-
ben változás történik.

III./ Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 2016. év 01. hó 01. nap.
IV./ Ingatlan címe a földrajzi fekvése szerinti pontos utca, házszám. A helyrajzi számot az ingatlan tulajdoni 

lapja vagy egyéb építésügyi irat tartalmazhatja. A cím vagy a helyrajzi szám megadása azért fontos, mert a 
későbbi adókötelezettségek ellenőrzése ez alapján fog majd megtörténni. Helyrajzi szám nélkül a bevallást 
nem tudjuk elfogadni!

Az ingatlan jellegét a tulajdoni lap alapján kérjük feltüntetni (a tulajdoni lapot nem kérjük mellékelni). Lakás 
fogalmába tartozik a lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház.

Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga, nem vonatkozik az albérletben lévő bérlők-
re, mert a kommunális adó alanya nem a bérlő, hanem a magánszemély tulajdonos. Tehát az albérlőknek, 
nem kell kitölteni a bevallást, nem adóznak. Ezen a jogcímen adóalanyok az önkormányzati lakásban 
vagy egyéb olyan személy tulajdonában lévő ingatlanban bérleti jogviszonyban lévők lesznek, amely tulajdo-
nosok a helyi adó törvény (pl. állam, egyház, alapítvány) alapján mentesek.

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

Ebben a részben szükséges feltüntetni a személyes adatokat (személyazonosító igazolvány), lakcímet (lak-
címkártya), adóazonosító jelet (NAV által kiállított adóigazolványon lévő  tízjegyű szám). Az elérhetőség meg-
adása önkéntes, azonban a telefonszám vagy az e-mail cím megkönnyíti a további ügyintézést. Adóazonosí-
tó jel hiányában a bevallást nem tudjuk elfogadni!

V. A/ Adómentességre a bevallásban felsorolt okok esetében van lehetőség, Az adómentesség fennállását 
határozattal, nyugdíjszelvénnyel, bankszámlakivonattal, engedéllyel igazolni szükséges. Az iratokat vagy azok 
másolatát a bevallás mellékleteként kell benyújtani az adóhatósághoz.

VI./ A kommunális adó évi mértéke:
       a) 60 m2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén .................. 15.000 Ft
      b) 60 m2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén ............... 25.000 Ft 
A mértéket az ingatlan hasznos alapterülete határozza meg. Hasznos alapterület: a teljes alapterület-

nek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kie-
gészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterüle-
te, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.

Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erké-
lyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a 
pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapte-
rületbe számítani.

A hasznos alapterületből le kell vonni a nem lakás céljára szolgáló épületrészek területét, pl. üzlethelyiség, 
iroda, garázs (20 m2  felett), mert ezen részek után továbbra is fennáll az építményadó fizetési kötelezettség.

VII./ Dátum és aláírás. Aláírás nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

MEGÁLLAPODÁS 

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

a határozatot. Kérjük az adózó adataival töltse ki. Adószámot és Statisztikai számjelet magánszemély 
esetén nem kell kitölteni. A bankszámlaszám és az elérhetőség önkéntesen megadható.

IV./ Az adózó tulajdonos, mint a bevallás benyújtója írja alá. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk 
elfogadni!

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

A bevallások benyújtását és feldolgozását követően az adózók részére tértivevényes küldeményként ha-
tározatot és csekket küldünk. Az adó két részletben fizethető pótlékmentesen, az első részlet a határozat 
kézhezvételét követő 30 nap, a második részlet a többi adónemhez hasonlóan szeptember 15. A következő 
években a fizetési határidő március 15. és szeptember 15.

Több adózó esetén a bevallási nyomtatvány kitöltés előtt másolható vagy beszerezhető az Ügyfélszolgá-
laton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6). 

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

nyomtatványok elérési útvonalon ( Nyomtatványok 2016. évtől).

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA

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!

ÁRAMSZÜNET

Gödöllő város Polgármesteri Hivatala 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

február 17-én, szerdán, ÁRAMSZÜNET MIATT 
a Petőfi tér 4-6. szám alatti ügyfélszolgálaton 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ELMARAD. 

HELYETTE február 18-án, csütörtökön, a szerdai nyitva 
tartás szerint, 8-16.30-ig várják a tisztelt ügyfeleket.
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

VÜSZI Nonprofit Kft.

szakmunkást keres
járdák, térburkolatok építésére, fenntar-
tására, csapadékvíz elvezető rendszerek

kiépítésére, karbantartására.

Keresünk még továbbá fa-és fűvágó
munkakörre gyakorlattal és
a képzést igazoló okirattal

rendelkező, jól szituált szakembereket.

Önéletrajzot a titkarsag@vuszikft.hu
címre várjuk 2016. február 25-ig.



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 komfor-
tos, 132nm-es újszerű, jó beosztású ikerház eladó
I.ár: 34,9MFt 20-772-2429

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

+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos csa-
ládi ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli
részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

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

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

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

+ Gödöllőn Fenyvesben egyetemhez közel újszerű
3 szoba+ nappalis, garázsos, extrákkal (gardrób-
szoba, központi porszívó, klíma) felszerelt sorház el-
adó saját kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+ Eladó panorámás, 600nm-es építési telek Gö-
döllőn, az Antalhegyen, a telken víz, villany, derítő
van, gáz az utcában, belterületi üdülőövezet, 25%-
os beépíthetőség Iár: 6.5 MFt (20)804-2102

+ Gödöllőn 1453m2-es, széles utcafrontú, panorá-
más telek eladó! I.ár:17,5MFt 20-539-1988

+ Gödöllő keresett részén n+3szobás, 110m2-es
újszerű ház 983m2-es telekkel! Iár:43MFt! 20-
539-1988

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

+ Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos társasházban
120m2-es, n+4szobás ingatlan 450m2-es telek-
résszel eladó! 31,8MFt! 20-539-1988

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

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

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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)
804-2102

+ Szadán örökpanorámás 124m2-es társasházi la-
kás garázzsal 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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szin-
tes, szuterénes, nappali+4szobás családi ház dupla-
komforttal. Az ingatlanhoz egy déli fekvésű, nagymé-
retű terasz, valamint keleti irányban szintén egy nagy
terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi
beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva vizesblokkal, mellék-
helységekkel. I.á.: 35 mFt Első emeletig 2szobás,
erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-
es, nappali+3szobás családi ház kertkapcsola-
tos 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 szute-
rén 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 szuterén-
ben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtér-
ben 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 meg-
vásárolható. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy társasházi 110nm összterületű, 2szintes, dup-
lakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes parko-
ló található. Befektetők előnyben, akár visszabérlé-
si lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi lakás,
mely földszinti, 2szobás, 60nm alapterületű, kis ud-
varrésszel. I.á.: 15,7 mFt 20-919-4870

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

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás föld-
szinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az
ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely
garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfal-
tozott 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

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában
egy 2szintes, téglából épült családi ház 560nm-es
telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szo-
ba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és
egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kert-
kapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Kölcsey utcában egy 1100nm-
es építési telek teljes közművel, tervvel, engedély-
lyel. 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 panorá-
más, 2szintes, kifogástalan állapotú, nappali+2szo-
bás, erkélyes, teraszos, garázzsal ellátott lakóház
800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán 2473nm területű, összközműves épí-
tési telek széles utcafronttal, gyümölcsfákkal, panorá-
más kilátással. Eladási ára: 17mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő belvárosában a Bethlen Gábor ut-
cában egy téglaépítésű, nappali+3szobás családi
ház. Az ingatlanban szuterén található, melyben több
helység van kialakítva. I.á.: 39,9 mFt 20-919-4870

+ Pál – Gödöllő és környéke ingatlan, vállalja ingat-
lanok értékesítését vagy a kívánt ingatlan felkutatá-
sát. Tel: 30/9528-228

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

+ KIRÁLYTELEPEN 2,5 szobás, otthonos, hangu-
latos, 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.eme-
leti, nagy erkélyes, kastélyra néző, vízórás lakás tu-
lajdonostól eladó. Érd: 20/3112-198

+ Új építésű társasházban a Posta mellett földszin-
ti, egyedi fűtésű, 48 nm-es lakás eladó. Ár: 16,5
MFt. Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

+ DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226 nm-
es telken 45 nm-es, közművesített, cserépkályha
fűtéses, téliesített faház eladó. Ár: 4,5 MFt. Ingat-
lanközvetítők ne hívjanak! Tel: 70/214-7201

+ Tóalmáson 110 nm-es téglaépítésű, 3 szobás,
központi fűtéses, rendezett udvarú házamat elad-
nám vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra cse-
rélném. 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

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

+ Eladó Gödöllőn, az Egyetemen 6 lakásos társas-
házban, 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, kli-
matizált, gyönyörű lakás eladó. Iár: 15 MFt. Tel:
20/342-4433

ALBÉRLET KIADÓ

+ Kertváros legszebb részén 120 nm-es, 4 szoba +
nappalis, 2 garázsos családi ház 530 nm-es telek-
kel kiadó. 30/5353-296

+ Gödöllőn, Palotakerten 27 nm-es, berendezett
szoba kiadó felszerelt konyhával, fürdőszoba hasz-
nálattal. Egyedülálló részére. Tel: 20/9848-746

+ Gödöllőn, Kazinczy körúton 60 nm-es, 2 szobás,
konvektoros lakás kiadó. Ár: 65,000 Ft/hó + 2
havi kaució. Érd: 20/402-9808

+ Gödöllő központjában 65 nm-es felújított, erké-
lyes, 2,5 szobás lakás kiadó. A lakás 2 utcára néző,
az erkély oldal belső udvaros játszótérre, a hálószo-
ba oldal kertvárosra néz. Érd: 30/2020-858

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19
nm-es földszinti iroda/üzlet helyiség kiadó. Érd:
06-28-410-115, 70/411-2466

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

ÁLLÁS

+ Megbízható, leinformálható Hölgy takarítást vál-
lal! Hívjon bizalommal! Tel.:06-70-946-61-17

+ Gödöllői éttermünk pizza szakácsot keres. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe
@freemail.hu email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe
@freemail.hu email címen lehet.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk takarítónőt 4
órás munkarendbe. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu email címen lehet.

+ Számlaképes varrónőt keresek Gödöllőn óvo-
dai ágyneműk, lepedők, zsákok varrásához. Tel:
70/ 333-4724

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe
@freemail.hu email címen lehet.

+ Bővítjük csapatunk! SZAKÁCSOT, KONYHA-
LÁNYT és részmunkaidős FUTÁRT keresünk
Gödöllőre a Donatella Restaurant & Pubba.
Elvárások vendéglátásban szerzett szakmai ta-
pasztalat. Amit kínálunk versenyképes jövede-
lem, hosszú távú munkalehetőség, támogató
vezetőség, jó csapat! Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal, vavaenergy@gmail.com címre!

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

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

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

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

+ Munkatársakat keresünk LÉGKEZELŐ és HŐ-
KÖZPONT RENDSZER KARBANTARTÓmunka-
körbe. Elvárások: középfokú műszaki végzettség;
precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés;
felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Előny:
műszaki technikusi vég-
zettség. Amit kínálunk:
biztos munkahely, ver-
senyképes jövedelem.
Munkavégzés helye: Gö-
döllő. Fényképes, magyar
nyelvű önéletrajzát az
alábbi elérhetőségeink
valamelyikére küldje: le-
velezési cím: 4030 Deb-
recen, Berta u. 7. E-mail:
job@kontent.hu

+ Gödöllői Arzenál áru-
házba, szerelvény osztály-
ra munkatársat keresünk.
Dózsa Gy. út 94-98. Érd:
20/9354-687

+ ANGOL, NÉMET
nyelvtanárokat keresünk
azonnali belépéssel. Je-
lentkezés önéletrajz, dip-
loma küldésével: info@ili.
hu, I.L.I. Nyelviskola

+ Gödöllői üzembe 3 műszakos munkára, betaní-
tott munkást felveszünk. Tel.: 70/325-8729

+ Szakképzett KERTÉSZT keresek márciusi kez-
déssel felvételre. 30/528-7777

+Nyugdíjas ápolónő otthoni ápolásba (idős vagy be-
teg), felügyeletbe besegítene. Tel: 20/252-3672
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KÍNÁLATUNKBÓL: * A Blahán, 220 nm-es N+4
szobás, 3 szintes, jó állapotú ház 750 nm-es tel-
ken eladó. Iá.: 35,9 m Ft.
*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás, kétge-
nerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.
*A belvárosban újszerű, 80 nm-es, N+ 2 szobás, 2.
emeleti lakás 2 parkolóval eladó. Iá.: 27 mFt.
*A Királytelepen N+4 szobás, 1997-ben épült, ele-
gáns lakóház csendes utcában eladó.Iá.: 44,8 mFt.



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

+ Távközlési és informatikai eszközök nagykeres-
kedelmével és kivitelezésével foglalkozó cég dina-
mikusan fejlődő csapatába keresünk optikai háló-
zatok szerelésében jártas kollégát. A munkavégzés
helye- országos! Elvárásaink: önálló munkavégzés
és problémamegoldó képesség, B kategóriás jo-
gosítvány. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
fodor@pck.hu email címen lehet. Telefonon a kö-
vetkező számon érdeklődhet: +36-30-427-6284

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül!
A higroszabályozású légbevezetők beépítésével meg-
előzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, pené-
szedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák,
kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 30/398-48-15; 28/423-739

+ GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat, aranya-
kat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat,
Kovács Margitot, egyebeket. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/382-7020

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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ METSZÉS – PERMETEZÉS motoros és kézi
permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki-
vágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok
és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivá-
gása alpin technikával. 20/922-4400

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiis-
meretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752

+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, perme-
tezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövény-
nyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

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

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍ-
TÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-
70-361-9679

+ KERTÉSZETI vállalkozás vállal metszést, per-
metezést, kertfenntartást és kertépítést. Tel:
30/320-8360

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivi-
telezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat fel-
mérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

+ ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők szigete-
lését, FAHÁZAK, faépítményeképítését, kémények ja-
vítását, kőműves munkákat vállalunk garanciával, pon-
tos határidőre Gödöllő és környékén. 20/4513-119
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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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárán-
di József 20/532-7275

+ Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ
SVÉD MASSZÁZS, Thai masszázs, Thai kisma-
ma masszázs, Thai babamasszázs oktatás. Érd:
20/5733-977.

+ GYULLADÁSCSÖKKENTÉS! FÁJDALOMCSIL-
LAPÍTÁS! Öngyógyító képesség beindítása és foko-
zása LÁGY-LÉZER TERÁPIÁVAL! Légúti, fogászati
és fülpanaszok (gyulladás, fülzúgás) stb. kezelése ter-
mészetes, hatékony módszerrel. Izomlazítás, feszült-
ségoldás masszázzsal! Gödöllőn. 20/499-7306

OKTATÁS

+ KORREPETÁLÁST vállalok általános iskolások-
nak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn és Szadán. Ké-
résre házhoz megyek. B. Gergely 30/60-83-986

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FIL-
MSZINKRON, 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, egyete-
misták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

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

KIRÁNDULÁS

+Amegszokott magas színvonalon KIRÁNDULÁST
szervezünk. 2016 május 3-9-ig Párizs Loire völgybe,
2016 augusztus 22-28-ig Milánó és a tóvidékre. Az
autóbusz Gödöllőről indul és ide érkezik. Első befize-
tés: február 26-án 14-16-ig a Műv. Házban. Felvilágo-
sítás: Tóthné Anci 28/415-685, 30/268-5596

ADÁS~VÉTEL

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

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ 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, érték-
becsléssel 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 pénze-
ket, 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 CH-
ÉVING (pasztás), 1db 4 méteres, kármentős, új,
faszínű, lakkozott BÁRPULT, 1db BILIÁRDASZ-
TAL+ dákó, golyók; kültéri, szigetelt 4 méteres KÉ-
MÉNY 180-as bekötővel. 20/9463-112

+ Buklé huzattal ágyneműtartós nagyobb heve-
rő 30.000. Eredeti osztrák újszerű gyapjú takaró
30.000. 4fiókos, öntött aljú, 130éves Singer varrógép
eredeti aranyozással 40.000.Antik toalett tükör3szár-
nyas üveggel 80.000. 10-es öntött vasú húsdaráló
8.000. DVD lejátszó 8.000. 30/421-7357

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vér-
nyomásmérő 4000Ft és egy Zanussi hűtő 140cm
magas, 2fiókos fagyasztórésszel, hibátlan állapotú
150/38 liter térfogatú 25eFt. Érd.: 30/280-1313

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

+ DACIA Logan 1,5 DCI 2006 évjárat
megkímélt állapotban tulajdonostól eladó.
Iár: 650.000 Ft. Érd: 30/9906-887

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos 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

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi 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

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kap-
ható CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es
(Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/
kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel:
20/4359-650
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Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy
telefonon!



Beküldési határidő: 
2016. február 23. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Csarnó György, Táncsics M. u. 
30.,  Dömsödy Beáta, Szent Já-
nos u. 36.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Zelnikné Török Ilona, Palotakert 
9., Rózsa László, Fenyvesi nagy-
út 28.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Centner 
János, Öreghegyi u. 6.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44., 
Székely Gábor, Eperjes u. 6.  
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: : Juhász 
Géza Semmelweis u. 66., Antal 
Józsefné, Mohács u. 8. 
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