
Előrelátó és – cseppet sem melléke-
sen – költségkímélő döntést hozott a
képviselő-testület április 14-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal jövőjét illetően.
Nem újítják fel a „régi” városházát, a
Szabadság tér 7. szám alatti épületet,
hanem lebontják, mert életveszélyes.
Statikai állapota nem megfelelő és
rákkeltő anyagot, azbesztet tartalmaz.
Emellett energiapazarló, nem tesz ele-
get az energiatakarékossági követel-
ményeknek sem. Végül, de nem utolsó
sorban, a közigazgatás átalakítása mi-
att már nincs, és nem is lesz szükség
ekkora önkormányzati székhelyre.
A szomszédos, Szabadság tér 6.

alatti irodaházat, amibe tavaly ősszel
költözött a Polgármesteri Hivatal több
irodája, alkalmassá teszik további ön-
kormányzati munkaállomások kiala-
kítására, a bizottsági és képviselő-tes-
tületi ülések megtartására, továbbá az
irattár elhelyezésére. Erre a tetőtér bő-

vítése, valamint a múzeum és a mosta-
ni Polgármesteri Hivatal közötti terület
részbeni beépítése ad módot, összesen
körülbelül 725 négyzetméteren.
A testület által elfogadott változat

a városháza visszabontási és átépíté-
si-felújítási feladatainak költségeire

becsült 1,5 milliárd forint helyett 600
millióba kerül – és a város idei költség-
vetése éppen ekkora összeget tartalmaz
a várhatóan 2017-ben elkezdhető beru-
házásra.
„A városháza átépítéséhez szüksé-

ges 1,5 milliárd forint nem vállalható

fel, amikor az állam tovább szűkí-
ti a működési feltételeinket és ami
miatt új adót vezettünk be fejlesz-
tési céljaink megvalósításához”
– hangsúlyozta Gémesi György
polgármester. Ennyi pénze nincs
a városnak.
Mivel az önkormányzattól fel-

adatok sorát vonták el – és a folya-
mat még nem ért a végére – már
nincs szükség ilyen nagy épületre.
Kisebb önkormányzat, kisebb he-
lyen – lehet a döntés mottója.
APetőfi tér–Kossuth Lajos utca

sarkán kialakított Integrált Ügy-
félfogadási Irodát meghagyják,

a Városüzemeltetési és Vagyongaz-
dálkodási Iroda pedig hosszabb távon
is a VÜSZI Kft. épületében működik
tovább, tekintettel arra, hogy munkája
a városüzemeltetés végrehajtási fel-
adatait végző VÜSZI tevékenységéhez
kapcsolódik. (folytatás a 3. oldalon)

Sokan megmozdultak a hét végén a városrészi
egyesületek felhívására, hogy szebbé tegyék kör-
nyezetüket. (4. oldal)

Nagy sikerű koncerttel zárta idei bérletsorozatát a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar.

(5. oldal)

Női röplabda NB I., rájátszás az 5. helyért, 1. mér-
kőzés: MTK–TEVA-Gödöllői RC 3:1.

(8. oldal)
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Kisebb önkormányzat, kisebb helyen
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Vissza az iskolákat!

Konzultáció
Vissza kell adni az önkormányzatoknak
az iskolafenntartási jogokat, és biztosíta-
ni kell hozzá a megfelelő állami finan-
szírozást. A kormány kivételével szinte
minden részt vevő szervezet így foglalt
állást a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége által rendezett közoktatási kon-
zultációs fórumon, amelyet április 15-én
rendeztek Gödöllőn.
A tanácskozást a Civil Közoktatási

Platform közoktatás történeti esemény-
nek minősítette, mivel – mint az sajtótá-
jékoztatón elhangzott – első alkalommal
került sor valós szakmai egyeztetésre.
A MÖSZ azzal a céllal hívta életre a

platformot, hogy lehetőséget teremtsen
a jelenlegi válságos helyzet átbeszélé-
sére és a megoldáskeresésre – mondta
a sajtótájékoztatón Gémesi György.
A MÖSZ elnöke kijelentette: Az ön-
kormányzatok 2011-ben már leültek az
érintetett szervezetekkel és felajánlották
a kormánynak az együttműködést, s to-
vábbra is szívesenműködnek együtt egy
jó és hatékony oktatási rendszer kialakí-
tása érdekében. (folytatás a 3. oldalon)
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Bár a 2014-2018 közötti országgyűlé-
si ciklus feléhez közeledünk, Vécsey 
László, a város parlamenti képviselője 
– annak ellenére, hogy állandó meghí-
vottja a képviselő-testületi üléseknek 
– még egyszer sem tette tiszteletét a 
grémium előtt. Az április 14-i ülésre 
ugyan külön levélben is meghívta a 
polgármester március 7-én, de nem jött 
el. Mégis főszereplőjévé vált az Egye-
bek napirendi pontnak.  

Először Pecze Dániel alpolgármester 
idézte fel, hogy 2014 tavaszán, a vá-
lasztási kampány hajrájában ország- 
gyűlési fejléces levélben Vécsey Lász-
ló képviselőjelöltként kereste meg a 
blahai állampolgárokat. Ebben negatív 
véleményt fogalmazott meg a Gödöllői 
Szolgálat újságról és a Blaháért Társa-
ság több éves tevékenységéről, vala-
mint arról tájékoztatta a lakosságot, 
hogy az M3-as autópálya városrészhez 

kapcsolódó szakaszán, a jobb- és a 
baloldalon zajvédő fal fog átépülni és 
épülni. Szó szerint a következőt írta: 
„Tudom, mert Völner Pál államtitkár 
úrral egyebek mellett ezt is közös sajtó-
tájékoztatón jelentettem be. Azért pont 
én, mert a városból, főként Blaháról 
sokan kerestek az ügyben és négy évet 
dolgoztam rajta, hogy elérhető közel-
ségbe kerüljön.”

2015 végén a Facebookon egyik akti-
vistánknak azt írta képviselő úr – foly-
tatta Pecze Dániel –, hogy bonthatjuk 
a pezsgőt, mert megépül a zajvédő fal. 
Ezek után semmi nem történt az ügy-
ben. Többször hívtuk a demonstráció-
inkra és fórumainkra, de képviselő úr 
egyiken sem tette tiszteletét és ezzel 
hangyányit azt gondolom, a választó-
polgárait köpte szemen. Majd elénk 
került az az enyhén szólva felháborí-
tó levél, amit márciusban küldött Vé-

csey László a város polgármesterének 
barátságos meghívására. Ezt Gémesi 
György nyilván megválaszolja, de 
arra szeretném felhívni a képviselő 
úr figyelmét, hogy vegye komolyan a 
választópolgárait. Ők voltak ugyanis 
azok, akik 2014 őszén 78,58 száza-
lékkal Gémesi Györgyöt választották 
polgármesternek. A polgármester szol-
gálatot lát el, javaslom, hogy ezt tegye 
a képviselő úr is. Neki is elmondanám, 
egyszer sem jön el. Tehát, ha Gémesi 
Györgyöt nem tiszteli meg, akkor tisz-
telje meg a majd tízezer embert, fejezte 
be gondolatait az alpolgármester.
A mondottak tartalmi részével egyet-
értek, de megintem az alpolgármester 
urat a szembe köpés kifejezés haszná-
latáért. Fogalmazzunk finoman, őriz-
zük meg a testület méltóságát, reagált 
a polgármester Pecze Dániel szavaira, 
majd igy folytatta: Az autópálya ezen 
szakasza elképesztően zajos, a civil 

szféra régóta küzd a zajvédelemért. 
Megtehetné a képviselő, hogy elmond-
ja, ugyan volt egy bejelentés a zajvé-
dő falak építéséről, de másra kellett a 
pénz. Egyet nem lehet megtenni, azt, 
hogy figyelmen kívül hagyjuk az ott 
élők érdekeit, akik igyekeznek megol-
dást keresni a mindennapi életük nyu-
galmát, komfortérzetét zavaró hatások 
ellen.  

A következőkben Gémesi György szá-
molt be az alpolgármester által már jel-
zett levélváltásról. 

Március 7-én kelt levelében az önkor-
mányzat vezetője arra kérte Vécsey 
Lászlót, hogy lehetőleg az április 14-i 
ülésen tájékoztassa a képviselő-tes-
tületet az önkormányzatokat is érintő 
aktuális kérdésekről. A honatya egy 
héttel később olyan stílusú választ kül-
dött, ami a polgármester szavai szerint 

nála erősen kiverte a biztosítékot. Eny-
hén szólva barátságtalannak nevezte 
kioktatását moralitásból és nemzeti 
érzésből.

Ezután felolvasta Vécsey László már-
cius 15-én kelt levelét – megjegyezve, 
hogy 26 éves működése alatt választott 
embertől ilyet még nem kapott –, s 
nem is engedhetné meg magának sen-
ki, hogy egy képviselő-testületet és an-
nak vezetőjét a levélben szereplő mó-
don minősítse. Végül az április 13-án 
írt viszonválaszát osztotta meg a város 
nyilvánosságával. Lapunk mindhárom 
levelet közli. 
A témát zárva a polgármester elmond-
ta, továbbra is szeretné megőrizni a 
képviselő-testület és a maga méltó-
ságát, eleganciáját. Képviselőtársait 
arra kérte, hogy a jövőben teljes kö-
rűen tájékoztassák az országgyűlési 
képviselőt. Ehhez rendelkezésre áll 
számukra az ülés jegyzőkönyve, hang-
felvétele. A pontos tájékoztatás vagy 
tájékozódás a szóban forgó ügyben 
sem adhatott volna okot a félreértésre.

Képviselő-testületi ülés
polgármesteri felKérés – honatyai elutasítás

Vécsey László 
országgyűlési képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelettel felkérem, az Ön által is szorgalmazott együttműködés szorosabbá 
tétele érdekében, hogy szíveskedjék a város képviselő-testületét tájékoztatni az 
önkormányzatokat is érintő aktuális kérdésekről.
Javaslom, hogy erre a képviselő-testület 2016. április 14-ei ülésén kerüljön sor. 
Természetesen, kifejezve együttműködési készségemet, ha az időpont az Ön 
számára nem megfelelő, rendkívüli testületi ülést tartunk az Ön által megjelölt 
napon.
Fontosnak tartom, hogy a képviselő-testület Öntől, aki a törvény alkotás részt-
vevője, közvetlenül tájékozódhasson a közszolgáltatásokat érintő jogalkotási 
szándékokról. Szívesen venném, ha informálna bennünket azokról a pályázati 
lehetőségekről is, amelyek a város fejlesztése szempontjából jelentőséggel bír-
hatnak.
Remélem, sokirányú képviselői elfoglaltsága mellett talál egy alkalmas idő-
pontot arra, hogy meghívásomat elfogadja, és a képviselő-testülettel találkoz-
zon.
Gödöllő, 2016. március 7.

Tisztelettel: 
dr. Gémesi György polgármester

Dr. Gémesi György 
Gödöllő város polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Március 7-i keltezésű levelének felvetéseivel kapcsolatban az alábbiakban tá-
jékoztatom Önt.
A közszolgáltatásokat érintő jogalkotási szándékok kérdéseiben keresse biza-
lommal az NFM kiemelt közszolgáltatásokért felelős szakállamtitkárát, Szabó 
Zsolt urat.
A város pályázati lehetőségeiről a hivatalos kormányzati portálon, a www.pa-
lyazat.gov.hu oldalon minden információ elérhető.
Továbbiakban a levelében foglalt érdemi javaslatra térve először is kénytelen 
vagyok hangot adni megdöbbenésemnek. Gödöllő Város képviselő-testülete a 
februári ülésén nem fogadta el a kötelező betelepítési kvóta ellen beterjesztett 
határozati javaslatot. Ezzel Ön és a lokálpatrióta klubos testületi többség azok 
mellé állt, akik migránsok tömegének betelepítésére akarják kötelezni hazánkat.
A tervezet elutasítása érdekében Ön azzal érvelt; „Maradjunk meg mi a mi kis 
homokozónkban.” (Idézet az ülés jegyzőkönyvéből.)
Ez eddig világos beszéd: ha Magyarország kormánya nemzeti sorskérdésben 
támogatást kér, az ügy súlyára tekintettel az önkormányzatokét is, akkor Ön és 
a gödöllői lokálpatrióta klub karja egy kézfogás erejéig sem nyúlik át az Önök 
„kis homokozójának” határán.
Amikor ellenben Ön és a gödöllői lokálpatrióta klub kéri a kormány támoga-
tását, különös megfogalmazásuk szerint a „csokipénzt” (Idézet az ülés jegyző-
könyvéből.), akkor bezzeg panaszhangjuk és nyitott markuk messzire nyúlna.
Mielőtt tehát felkérésének eleget téve bármiféle további találkozóról egyeztet-
nénk, kérem tegye világossá Gödöllő polgárai és az én számomra is, hogy pon-
tosan hol húzódnak az Önök „kis homokozójának” fizikai és morális határai?

Gödöllő, 2016. március 15.
Tisztelettel: 

Vécsey László országgyűlési képviselő

Vécsey László 
országgyűlési képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!
Megkaptam Gödöllő város képviselő-testületének ülésére küldött meghívómra küldött érzelmi töltésektől sem mentes 
válaszát, melynek stílusát és hangnemét engedje meg, hogy ne minősítsem, mert minősíthetetlen.
Szomorúan állapítom meg, hogy ön továbbra sem kíván érdemben a választások után tett ígéretével ellentétben együtt-
működni a város választott testületével.
Tisztelettel és barátsággal küldött meghívásom válaszába belekeverni egy-egy testületi ülés napirendjének   vitájában  
elhangzottakat  és  azzal  kapcsolatban  téves   megállapítást  tenni felkészületlenségre és rosszindulatra vall.
Sajnálom, hogy meghívó levelem ilyen mély érzelmi hullámokat kavart önben, higgye el nem állt    szándékomban. 
Levelemben írt meghívásomat megválasztása  után  folytatott beszélgetésünkre alapoztam, ahol kinyilvánítottuk a város 
ügyeiben való együttműködési elkötelezettségünket.
Ami a város  közvetlen  ügyeit nem érintő  migrációval  kapcsolatos  véleményét  illeti  a pontosság és a hitelesség 
kedvéért megküldöm önnek a jegyzőkönyv szó szerinti másolatát. Fideszes képviselői jegyezték azt az önálló képvise-
lői indítványt (amit egyébként minden magyar településre megküldtek), ahol a kötelező betelepítési kvóta elutasítását 
kérték a testülettől.
Természetesen a témát napirendre tűztük és a következő szóbeli kiegészítéssel vezettem fel.
„A Fidesz helyi képviselői egy önálló indítvánnyal éltek a kötelező betelepítési kvóta elutasítása tekintetében. Magával 
a tartalmi résszel kapcsolatosan tennék észrevételt tekintve, nem  egyszerű  kérdés ez sem Magyarországon, sem  az 
Európai Unióban.  A  Magyar Önkormányzatok Szövetsége a migrációval kapcsolatban két konferenciát is rendezett. 
A témát  elég sok tekintetben körbejártuk.  Ami  a konkrét kérést  illeti,   lenne   két  rövid megjegyzésem és  elmondom 
a véleményemet  is. Az egyik, hogy lejárt. A Kormány elutasította a kötelező kvótát. A másik, hogy nem látom ebben a 
tekintetben hol van az önkormányzati feladat. Sem a törvényben sem a jogszabályokban nem láttam ilyen feladatot az 
önkormányzatok tekintetében. ...Természetesen, ha konkrét kérés lesz az önkormányzatok vagy Gödöllő részére, akkor 
arról tudunk tárgyalni. Erről nem, mert ez egy kormányzati kompetencia. Ez a két megjegyzésem van. Nem támogatom, 
de nem is utasítom el. Én tartózkodni  fogok, mert szerintem nincs miről  dönteni. A kormány a maga álláspontját meg-
hozta...”

Tisztelt Képviselő Úr!
A Lokálpatrióta többség tehát nem elutasította, hanem nem támogatta az előterjesztést. Hangsúlyozom az előterjesz-
tést!!!
Ebből azt a következtetést levonni, hogy mi (mármint a Lokálpatrióták) a „migránsok tömegének  betelepítésére   akar-
ják kötelezni hazánkat” ahogyan  ön írta  rosszindulatú, félrevezető.
Visszautasítom!!!
Ami a „homokozót” illeti, szintén idézek a jegyzőkönyvből.
„Szerintem akkor marad a város nyugalmas és békés, ha nem kezdünk ezzel mélyebben foglalkozni.....Rendkívül sok fo-
lyamat van a világban, ami tőlünk teljesen független. Egy 33-34 ezres közösség békében élt eddig és szerintem ez után is 
így lesz... Ezek (ilyen) kérdések nem kerültek a testület elé, de igazán régóta csináljuk ezt a műfajt azzal a felelősséggel, 
hogy 33-34 ezer ember (mindennapi békéje) ránk van bízva. Bármilyen pártpolitikai szándék irányában elmegyünk, … 
ez a békesség kezd megbomlani. Ezért intem és kérem képviselő társaimat, hogy ilyen politikai szándékhoz ne asszisz-
táljon. Maradjunk meg a mi kis „homokozónkba.” Ezt idézőjelbe téve... és nem szeretném, ha ezt kipellengéreznék, mint 
mondatot. Nyilván vitatkozunk egyik vagy másik dologról, hogy kell-e vagy nem kell. Mondunk néhány országos kite-
kintést, mondjuk a csoki pénzekről, de nem kéne ebbe a napi konfliktust generáló dolgokba mélyebben belemenni... azért 
vagyunk felelősek... kétszer is húzd alá és olvasd vissza azért, hogy a város békében maradjon és békességben éljen.
És még egy mondat...”én tisztelem a Miniszterelnök Úr küzdelmeit, küzdjön, az a dolga, hogy az országunk érdekeit 
megvédje azoktól a hatásoktól, ami nem jó neki. Hogy ki ítéli meg azt, hogy mi a jó és mi a nem??...”
Az idézeteket tovább nem folytatom. Azt gondolom elegendő ahhoz, hogy alátámasszák válaszomban írt megállapítá-
saimat.

Tisztelt Képviselő Úr!
Végül „csak” emlékeztetem arra, hogy ön városunk országgyűlési képviselője és ebből kifolyólag vannak kötelezett-
ségei. Ezért ismételten kérem, tiszteljen meg bennünket azzal, hogy meghívásunknak eleget téve eljön Gödöllő város 
képviselő-testületének ülésére és tájékoztat bennünket a várossal kapcsolatos képviselői munkájáról.
Mint ahogyan jeleztem a következő testületi ülésre, vagy ha nem ér rá akkor az ön által jelzett időpontban rendkívüli 
testületi ülést hívunk össze.
A találkozás reményében tisztelettel:
Gödöllő. 2016. április  13.          
                            dr. Gémesi György polgármester

A levelek:
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Az iskolák visszAAdását, és új közoktAtási törvényt jAvAsolnAk A kormánynAk

Valós szakmai egyeztetés a közoktatási konzultációs fórumon
(folytatás az 1. odalról)

Sipos Imre, az EMMI közneve-
lésért felelős helyettes államtitkára
a fórumon a Köznevelési Kerekasz-
tal létrehozásáról, működéséről, az
ott folyó egyeztetésről számolt be a
résztvevőknek. Tájékoztatása szerint
javában zajlik a Klik átszervezése,
s bár még nem végleges az utódin-
tézmények száma, mindenképpen
decentralizáltabb közoktatási struk-
túra jön majd létre. A fórumon fel-
merült kérdések közül az oktatási
intézmények szakmai és szervezeti
autonómiájának növelését, illetve az
állami és önkormányzati szerepvál-
lalás átalakítását emelte ki, amelyek
közül előbbiben jobban, utóbbiban
kevésbé közeledtek egymáshoz az
álláspontok.

Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke
szerint az elmúlt években világosan
kiderült, hogy az oktatási intézmé-
nyek állami fenntartásba vétele nem
váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket, ezért a megoldás az lenne, ha
mindazok az önkormányzatok visz-
szakaphatnák iskoláikat, amelyek
megfelelő anyagi és szakmai kompe-
tenciával rendelkeznek azok fenntar-

tásához.
„Az alapkérdés az, hogy merre

van a kivezető út” – summázta szer-
vezete álláspontjátMendrey László,
a Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezetének (PDSZ) elnöke, aki a
pedagógusok kétórás figyelmeztető
sztrájkról érkezett a fórumra. A szak-
szervezeti vezető szerint problémák
egész sora tapasztalható ma az okta-
tás minden szintjén, de a mostani ta-
lálkozón kiderült, hogy van alterna-
tíva, hiszen számítani lehet majd az
önkormányzatokra az intézmények
fenntartása terén.
Hiller István volt oktatási és kul-

turális miniszter szerint a Klik je-
lenlegi rendszere nem folytatható,
strukturális változásra van szükség,
amelynek részeként az önkormány-

zatoknak ismét meg kell kapniuk az
intézményfenntartás lehetőségének
jogát. Ugyanígy nem módosítható
a 2011-ben elfogadott Köznevelési
törvény sem, helyette egy új Köz-
oktatási Törvény megalkotására van
szükség, amelyet széleskörű szakmai
egyeztetésnek, műhelymunkának
kell megelőznie.
A Szülői Összefogás Gyermeke-

inkért részéről nyilatkozó Neubauer

István szerint a jelenlegi közoktatási
rendszer jelentős mértékben a szülői
részvételnek köszönheti, hogy nem
omlott még össze. A Civil Közokta-
tási Platform (CKP) és a Tanítanék
Mozgalom képviseletében Miklósi
László pedig azt állapította meg,
hogy az állam csak akkor hallgatja
meg a szakmai érveket, ha nyomást
gyakorolnak rá.
Horváth Péter, a Nemzeti Peda-

gógus Kar (NPK) elnöke úgy véli, a
legfontosabb, hogy az intézmények
működtetésére és az abban dolgo-
zók bérének finanszírozására legyen
a jövőben mindig elégséges forrás
biztosítva, az már másodlagos kér-
dés, hogy mindez milyen fenntartói
struktúra keretében történik. Minde-
mellett jó lenne, ha a későbbiekben
a kerettantervek több mozgásteret
hagynának az intézményeknek – tet-
te hozzá az NPK elnöke.
A résztvevő önkormányzati oldal

álláspontját Wittinghoff Tamás,
Budaörs polgármestere, a MÖSZ
Polgármesteri Tagozatának elnöke
foglalta össze. Kiemelte, hogy a he-
lyi feladatok ellátását, így a közok-
tatási intézmények működtetését is,
az önkormányzatok tudják a legha-
tékonyabban elvégezni, kivéve azo-
kon a településeken, ahol nincs erre
lehetőség. Az elmúlt időszakban be-
bizonyosodott, hogy az állami fenn-
tartással nem sikerült számottevően
javítani a hátrányos helyzetű térsé-
gekben az iskolák működését, emel-
lett számos jól működő intézmény
esetében visszaesés tapasztalható.

Az április 15-i tanácskozás egy
folyamat első lépése volt, amelyen
elsősorban a fenntartás kérdéséről
mondta el mindenki a véleményét,

május végén a szintén a MÖSZ szer-
vezésében az érintettek konferencia
keretében vitatják meg a legfonto-
sabb kérdéseket.

A tanácskozáson Sipos Imre, köz-
nevelésért felelős helyettes állam-
titkár (EMMI), Galló Istvánné, el-
nök, (PSZ) Mendrey László, elnök
(PDSZ), Horváth Péter, elnök (NPK)
Neubauer István (Szülői Összefogás
Gyermekeinkért), dr. Andrásfalvy
Bertalan (volt oktatási miniszter)
Hiller István (volt oktatási minisz-
ter), a Civil Közoktatási Platform
és Tanítanék Mozgalom képviselői
(Pilz Olivér szóvivő, Ercse Kriszti-

na, Miklósi László, Puskás Aurél,
Radó Péter, Nahalka István), va-
lamint az önkormányzati szövetsé-
gek képviselői: dr. Gémesi György,

MÖSZ elnök, Wittinghoff Tamás,
Budaörs polgármestere, a MÖSZ
Polgármesteri Tagozat elnöke, Eszes
Béla, Jánoshida polgármestere,
MÖSZ társelnöke, Ambrus Gyön-
gyi, Kistokaj polgármestere, MÖSZ
elnökségi tag, Szabó Gellért, elnök,
Magyar Faluszövetség elnöke, és
Pergő Margit, Berhida polgármes-
tere a TÖOSZ társelnöke vett részt.

(cs.o.)

(folytatás az 1. oldalról)

A Pest Megyei Kormányhivatal a
Városháza kiürítése előtt forráshi-
ányra hivatkozva elzárkózott a felújí-
táshoz való területarányos hozzájá-
rulástól. (Mint ismert, megállapodás
alapján a Városházán működött a
Gödöllői Járási Hivatal.) A polgár-
mester ismételt megkeresésére,
melyben felvetette, hogy a régi vá-
rosháza ingatlanát esetleg állami fel-
adatok ellátására átadnák, dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízott március
31-i levelében a következőket írta:
„…Tekintettel arra, hogy a kor-

mányzati elvárásoknak megfelelően
az önkormányzat projektjével pár-
huzamosan kellett gondoskodnom
Gödöllőn is Kormányablak kialakí-
tásáról, az új ügyfélszolgálat Kotlán
Sándor utcai épületünkben való elhe-
lyezéséről döntöttem. A Kormány a
kivitelezésre szánt közel 100 millió
forintot egyszeri jelleggel biztosí-
totta a Kormányhivatal számára. Fi-
gyelemmel arra, hogy a javasolt mó-
dosításokra újabb forrást a kormány
nem nyújt, valamint a Kormányhiva-
tal költségvetése sem teszi lehetővé
újabb beruházási források biztosí-

tását, a kormányablak elhelyezését
véglegesnek tekintem. A levelében is
jelzett, közeljövőben várható funk-
cióbővülést figyelembe véve, a vá-
rosközponti elhelyezést továbbra is
szükségesnek tartom. Amennyiben
a megállapodásban szereplő épület
lebontása mellett döntenek, kérem,
szíveskedjen egy alternatív megol-
dást megjelölni, amellyel továbbra is
biztosítani tudja részünkre a jogsza-
bályban es a megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítését.”
Az előterjesztés vitájában Halász

Levente képviselő (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub) úgy érvelt, hogy
Gödöllőnek nem lehet feladata egy
133 ezres térség központjának meg-
teremtése, viszont javasolta, hogy a
polgármesteri hivatal kialakítását a
lakosság bevonásával, konszenzusra
jutva döntsék el.
Simon Péter Gellért képviselő

(Fidesz) javasolta, hogy a végleges
döntés előtt középtávú koncepcióban
mutassák be, milyen hatást gyako-
rolhatnak az egyes verziók a város
életére és gazdálkodására, továbbá
legyen társadalmi konzultáció is a
kérdésről.

Kovács Barnabás képviselő
(MSZP) elmondta, hogy nem
támogatja az előterjesztést, bár
azt sem zárja ki, hogy nem ez
a jó megoldás. A változatok
pénzügyi összevetését hiányos-
nak ítélte; a városháza értéke-
sítéséből származó bevétellel
sem számoltak. A városháza
több mint egy épület, a telepü-
lés szimbóluma.
Dr. Nánási Éva címzetes

főjegyző felhívta a figyelmet
arra, hogy az okmányirodai
szolgáltatás ma már nem az
önkormányzat felelőssége. A
kormány államigazgatási, államve-
zetési filozófiája alapján maga kíván-
ja működtetni a kormányablakokat,
ahogyan júniustól a gödöllői okmá-
nyirodát is nevezik majd. Hálózatu-
kat egységes profillal hozzák létre
szerte az országban, és ezek bárme-
lyikéből az összes államigazgatási
szolgáltatás elérhető lesz minden ál-
lampolgár számára. A kormányablak
földrajzi elhelyezkedése tehát már
nem bír olyan jelentőséggel, mint
ahogyan azt az állampolgár közeli
közigazgatás gondolja. Az viszont

nagyon fontos, hogy a kizárólag a
gödöllői lakosok szolgálatában álló
önkormányzati hivatal komfortos,
fenntartható környezetben fogadja a
helyben élő polgárokat.
Az önkormányzat 2014-2019-re

szóló ciklusprogramja tartalmazza
a Polgármesteri Hivatal újjáépítését
vagy új városi hivatal építését a régi
helyén.A fejlesztést az épület rendkí-
vül leromlott műszaki állapota, ener-
getikai korszerűtlensége, valamint
egészségre ártalmas azbeszt jelenléte
indokolta. Nem árulunk el vele tit-

kot, a lebontás lehetősége már koráb-
ban is felmerült, méghozzá lakossági
igényként, mivel az épület ronda,
ugyanakkor rányomja bélyegét Gö-
döllő főterére. A terület hasznosítá-
sáról szélesebb körű egyeztetés lesz.
A döntés tehát közvetve lehetőséget
ad arra, hogy a város központja még
szebbé, modernebbé, egyben ottho-
nosabbá váljon.
A Szabadság tér 6. szám alatti

irodaház bővítésének tervei hamaro-
san a képviselő-testület és bizottsá-
gai elé kerülnek. (l.t.)

Sikeresnek nevezte a pénteken tartott figyelmeztető sztrájkot Mendrey Lász-
ló, a Pedagógus Szakszervezetek Szövetsége (PDSZ) elnöke, aki szerint sok
száz iskolában, több ezer tanár hívta fel a figyelmet az oktatás problémáira és
arra, hogy nem tudnak tovább hátrálni követeléseiktől. Gödöllőn is több okta-
tási intézmény tanárai csatlakoztak az akcióhoz.

A pedagógusok tiltakozása szerdán folytatódik, amikorra az egész napos
országos pedagógussztrájk mellett a pedagógusok sztrájkbizottsága azt kez-
deményezi, hogy április 20-án délben öt percre országszerte „álljon le az élet”.
Ezt Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke jelentette be.
Mint elmondta, ennek szervezését megkezdték. Azt kérik, hogy ne legyen ki-
szolgálás az üzletekben, ne legyen ügyintézés a hivatalokban, álljon meg a
közlekedés. Ezzel azt szeretnék üzenni a kormánynak, hogy ha nem működik
az iskola, semmi nem működik az országban.

A munkabeszüntetések, ha nem vezetnek eredményre, akár májusra is
átcsúszhatnak – ezt Mendrey László jelentette be. A szakszervezeti vezető
ugyanakkor leszögezte, az írásbeli érettségi vizsgákat nem szeretnék meg-
zavarni.

városházA: A tAkArékosAbb megoldást válAsztottA A képviselő-testület

Kisebb önkormányzat, kisebb helyen
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GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM 

ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben, 
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, 
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása. 

Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan 
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri 
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, 
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jutathat-
ják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év eredményei” 
A pályázat kiírásának időpontja: 2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból 
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig. 
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett 
időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tiszta-
ságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén 
kiemelten vizsgáljuk az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ülteté-
seket, mind az idei évben először pályázóknál,  mind az évről-évre pályázó 
porták bírálásánál. 
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyeremé-
nyekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
                     Várjuk jelentkezésüket!

Tiszta Udvar – Rendes Ház

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016” 

CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb 
fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2017 versenyre. 
A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének meg-
találására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. 
Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan letölthető a www.
godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti postai 
úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna ré-
szére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), és elektronikusan az alábbi 
e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a 
Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fon-
tos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében élők számára 
fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét, 
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy be-
csült korát illetve hozzáfűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző 
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát 
választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy 
melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
                     Várjuk jelentkezésüket!

Valamennyi városrészben dolgoztak április 16-án szombaton, a környezetü-
kért tenni akaró gödöllőiek. A már hagyománnyá vált városszépítési hétvégét 
a gödöllői városrészi egyesületek hirdették meg.
Ezúttal 17 helyszínen várták azokat, akik vállalták, hogy idejüket és energiá-
jukat a közterületek további szépítésére, rendbetételére fordítják.
A városszépítési hétvégén az alábbi városrészi egyesületek vettek részt: Vi-
rágos Máriabesnyőért Egyesület, Csanakért Egyesület, Kertvárosi Egyesü-
let, Teleki Pál Egyesület, Blaháért Társaság, LISZI (Lakótelepért Egyesület), 
Tündérkert Egyesület, Alvégi Civil Társaság, Gödöllő Városközpontért Lakó-
telepi Egyesület. A szervezők köszönik a VÜSZI Kft., illetve azon személyek 
segítségét, akik hozzájárultak az eredményes munkához. 
Április 23-án szombaton, 15.30-kor a Csokonai utcai játszótér környékét 
szépítik meg (kerítésfestés, tavaszi munkálatok) a lakók.

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE

MEGHÍVÓ

A HAdAdnádAsdi gyülekezet fúvószenekAránAk 
vendégszolgálAtA A gödöllői BAptistA imAHázBAn

 
Gyülekezetünk április 24-én, 10, 14.30 és 16 órától a Hadadnádasdi gyüleke-
zet (Szatmár megye, Románia) lelkipásztorának és fúvószenekarának vendég-
szolgálatára készül.
Igét hirdet: Fazakas György lelkipásztor tv. (Hadadnádasd, Szatmár megye)
További szolgálatok:a vendég gyülekezet szolgáló csoportja és fúvószenekara
 Helyszín: 
10 óra: gödöllői baptista imaház (Gödöllő, Kornya Mihály u. 2. – a Dózsa Gy. úti 
Shell benzinkút mellett)
14.30: a főtéren tartunk zenés áhítatot, melyen a fúvószenekar ad ingyenes 
koncertet
16 óra: újra a gödöllői baptista imaházban
Esős idő esetén a fúvószenekar vasárnap délutáni koncertjét is az imaházban rendezzük meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Családregény? Krimi? Drá-
ma? Életképek? Mindez egy-
ben Grecsó Krisztián legújabb 
könyve, aminek a műfaját ne-
héz lenne egy szóval jellemez-
ni.  A történet valamikor a 60-
as években kezdődik, amikor 
egy faluban két brutális gyil-
kosság történik, a harmadik 
áldozatra pedig még életben 
találnak rá, de mire odaér az 
orvos, a sebesült lány eltűnik.  

Szerelme, a fiatal rendőr évtizedek 
múlva, Budapesten, egy különös talál-
kozás után jön rá az igazságra.   E talá-
nyos bűnügyi történetből bomlanak ki 
egy családregény mozaikjai, egy olyan 
történetlánc, ami különös, ugyanakkor 
mégis hétköznapi emberek drámáit ve-
títi elénk. Tragédiák, nem egyszer tra-
gikomédiák sorozatán keresztül pillant-
hatunk be a szereplők mindennapjaiba, 
több generáció küzdelmeibe. 
A Jelmezbál napjainkig nyúló történe-

tének szereplői hétköznapi emberek, 
akik tanárként, nyugdíjasként, vagy 
épp hittérítőként igyekeznek helyt 
állni a mindennapokban. Látszatra 
hétköznapi problémákkal küzdenek: 
betegséggel, féltékenységgel, magány-
nyal, mindazzal, amivel nap mint nap 
találkozunk. Élik az életüket, keresik 
egymást, önmagukat vagy épp a vér 
szerinti anyjukat. Elköltöznek, vissza-
térnek, szerelem, árulás, alakoskodás, 
hit és féltékenység van az életükben. 
Sok elmaradt ölelés, és szerencsére 

még több olyan, ame-
lyik nem maradt el. 
Grecsó Krisztián új 
könyvének fejezetei 

önmagukban is érdekes és hátborzon-
gató történetek, mintha mindegyik egy-
egy családtag vagy szomszéd élete len-
ne. De az utak keresztezik egymást, és 
végül, bármennyire is összekeveredtek 
térben és időben a darabkák, összeáll a 
nagy, drámai egész. 
Drámai, tragikus, tragikomikus. Igen, 
sokszor tragikomikus, hiszen az embert 
egy egy szereplő, egy egy szituáció 
kapcsán elfogja  keserű nevetés. A tör-
ténetek egyfajta görbetükröt tartanak 
az olvasó elé, amiből egy, bár nem rosz-
szindulatú, mégis sokszor gonoszkodó, 
pletykás, a mások életében vájkáló, 
sokszor megkeseredett, de az élet apró 
örömeit felfedezni tudó, sőt élvező arc 
néz vissza. Ilyenek lennénk? 
Nos, a történetek szereplői között min-
denki megtalálja azt, akiben magára 
ismer, de akivel mégsem akar azono-
sulni. Grecsó Krisztián ugyanis nem 
szerethető, hanem szánalomra méltó 
hősöket állít elénk. 
(Grecsó Krisztián: Jelmezbál)            jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Titkok...

Hatalmas sikert aratott a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar 
jubileumi koncertje, amellyel 
az idén  35 éves zenekar Gö-
döllő várossá válásának 50. 
évfordulójához kapcsolódott. 

A Művészetek Házában zsúfolásig 
telt nézőtér előtt megtartott hang-
versenyen Erkel: Ünnepi nyitány, 
Beethoven: G-dúr zongoraverseny, 

Orbán György: Veronai vázlatok és 
Sztravinszkij: Tűzmadár-szvit mű-
vei csendültek fel. 

Beethoven zongoraversenyének 
szólistája Berecz Mihály, a Szent 
István Zeneművészeti Szakközép-

iskola végzős növendéke volt, aki 
csodálatos játékát vastapssal kö-

szönte meg a hall-
gatóság. A Gödöl-
lői Szimfonikus 
Zenekart Hor-
váth Gábor ve-
zényelte, aki egy-
úttal a 2016/17-es 
bérletet is a kö-
zönség figyel-
mébe ajánlotta. 
Mint elhangzott, 
a következő évad 

négy előadása során többek között 
tisztelegnek a 135 éve született 
Bartók Béla emléke előtt, ismert 
és ismeretlen mesterművekből vá-
logatnak, majd romantikus esttel 
várják a közönséget, a bérlet záró 
előadásán pedig Bach János- passi-
ója csendül fel. 
Vendégként Kovács János Kos-
suth-díjas karmester, és Bali János 
Liszt-díjas karnagy is a zenekar élé-
re áll egy-egy előadáson. 
                 bj 

Április 15-én indította útjára a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ 10 kicsi pelikán cím-
mel digitális városismereti játékát a 
Gödöllő 50, a megújuló értékek vá-
rosa elnevezésű városi tematikus év 
keretén belül. 

A két hónapon át tartó vetélkedőre 24, 
családtagokból, barátokból álló, já-
tékos kedvű csapat nevezett. A nyitó 
programon a köszöntő után a játéksza-
bályok és az online játék felület ismer-
tetése következett, valamint meghall-
gatták a játékosok a készülő gödöllői 
legenda első fejezetét. Újabb és újabb 
részekhez a 10 feladat megoldása so-
rán juthatnak.
Megismerhették a csapatok az első 5 
feladatot, amelyből a legelső megol-
dását már a játékosok nagy része ma-
gával hozott és feltöltött a vetélkedő 

oldalára. Így kerültek bemutatásra a 
családfák.
Inspirációt kaphattak a gasztro feladat 
megoldásához Szoljár Csabától (Soli-
er Café és Étterem), aki a Gödöllő torta 
ízeiről, harmóniájáról mesélt, amelyet 
a program végén mindenki meg is kós-
tolhatott.
Az online városismereti játék június-

ban ér véget, amikorra a csapatok meg-
tudhatják, valójában- azaz a mi legen-
dánk szerint- hogyan került a pelikán 
Gödöllő város címerébe. Addig még 
több közös program és kihívás vár a já-
tékosokra.Induljon a legendavadászat! 
A játék a www.gvkik.hu/10kicsipelikan 
oldalon mindenki számára követhető.
                                 gvk

Jubileumi látogatás

Idén 10 esztendeje annak, 
hogy testvériskolai kapcso-
lat létesült a gödöllői Fré-
déric Chopin Zenei AMI és 
a csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Gimnázium kö-
zött. A két intézmény min-
den évben rendez közös programot, 
hol Gödöllőn, hol Csíkszeredában. 
A jubileumot a napokban testvér-
városunkban ünnepelték meg, ahol 
a gödöllői zeneiskola növendékei 
adtak nagysikerű koncertet. A tizen-
négy diák és az őket kísérő hét tanár 
két teljes napot töltött Erdélyben, 
ahol a testvér intézményben komoly-
zenei és népzenei produkciókkal lép-
tek közönség elé. A koncert azonban 
a helyiek meglepetésével kezdődött, 

Györfi Erzsébet népdalénekes cso-
dálatos erdélyi köszöntővel ajándé-
kozta meg a gödöllői vendégeket. 
Az estet a csíkszeredaiakkal közös 
táncház zárta, amihez a Csenderes 
együttes szolgáltatta a talpalávalót. 
A két napos program során persze ki-
kapcsolódásra is lehetőség nyílt, töb-
bek között Gyimes és Csíksomlyó 
szépségeivel ismerkedtek a gyerekek 
és tanáraik, ami mindenki számára 
feledhetetlen élmény volt.                jk

Csíkban jártak zeneiskolásaink

juBileumi szimfonikus koncert

10 kicsi pelikán, AvAgy hogyAn 
került A gödény gödöllő város címeréBe

Fotó: Korondi Judit

Fotó: Váraljai János
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Nagy lépés volt Gödöllő életében a várossá válás, és
egyben nagy kihívás is. Az élet és a fejlődés nem
állhatott meg, folyamatosak voltak a fejlesztések,
és persze készültek az újabb tervek is.
A Pest Megyei Hírlap beszámolójából tudjuk, hogy
építési és a városfejlesztési bizottság ülésén nagy
örömmel számoltak be arról, hogy öt év alatt az ivó-
víztársulat 30 km csőhálózatot fektetett le és 15 mély-
fúrású kutat léte
sített, amine
eredményeként – é
a készülő ivóvíz
tározó segítségé
vel – 1966 végére
a lakosság ivó-
vízszükségletének
a 70 százalékát
biztosítani tud-
ták.
A városrendezési
tervet a végre-
hajtó bizott-
ság tárgyalta,
a részleteket
Polyák György
főmérnök ismer-
tette. E szerint a
Gödöllő belterületére csak 3-4 emeletes házak épí-
tését tervezték. Mint tudjuk, ezek a tervek később
igencsak megváltoztak, mint arról a Palotakerten és
a Szabadság téren emelkedő tízemeletesek is tanús-
kodnak.
A városrendezés, a fejlesztés áldozatokkal is járt.
Mint az ülésen elhangzott, ennek során ugyanis több
utca „kiegyenesítését”, az útban lévő öreg házak el-
bontását tűzték ki a szakemberek.
Szintén a végrehajtó bizottság áprilisi ülésén je-
lentették be a 3-as főút korszerűsítésének megkezdé-
sét. Ennek a legfontosabb lépéseként az út Ganz Áram-

mérőgyár és Máriabesnyő közötti 3 km-es szakaszán
9 méteresre történő szélesítésről született döntés.
Persze ehhez is szükséges volt több fa eltávolításá-
ra, és négy régi ház elbontására.
Szintén ezen az ülésen jelentették be, hogy áthelye-
zik a benzinkutat és a korábban a vasútállomáson
lévő autóbusz-végállomást. Hogy ezt a sokak által
ma is érthetetlen döntést mivel indokolták, arról

rról azonban igen,
hogy a régiek he-
lyett fénysorom-
pókat helyeznek
el a vasúti átjá-
rókhoz, ami alatt
feltehetően a HÉV
-et értették.
A fejlesztések
azonban nem csak
orszerűbb élet-
örülményeket és
unkahelyeket te-
emtettek, hanem

problémákat is.
yen például egy
tszatra talán fur-
ának tűnő nehézség:

A Humán Oltóanyag
Gyár kéménye a legmagasabb építmény volt a városban,
és volt még jó pár, aminél nem volt egyszerű feladat
a tisztítás. Ráadásul, a kéményseprőknek nem a korom
jelentette a legnagyobb problémát, hanem a fűtési
idény után beköltöző csókák, akik a kéményekben pa-
lából, rongyból, drótokból és gallyakból építettek
fészket és sokszor úgy telerakták a kéményeket, hogy
gyakran csak a bontást követően nyílt lehetőség a
rendberakásukra.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt
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a következő évtizedekben
tére csak 3 4 emeletes házak épí
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Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulóját. Ez alkalomból a kép-
viselő-testület a „Gödöllő 50 – A megújuló
értékek városa” címmel programokban gaz-
dag ünnepi évet rendez.
Ennek részeként Gödöllő
Város Önkormányzata rajz-
pályázatot hirdet az ifjúság
számára, melynek a témá-
ja milyen lesz Gödöllő 50 év múlva (2066-
ban).

A rajz témája és címe:
Gödöllő 50 év múlva

A rajzokat három kategóriában lehet be-
nyújtani:
– általános iskola, alsó tagozatos,
– általános iskola, felső tagozatos és
– középiskolás kategóriában.
A rajzokat leadni a jelentkezési adatlap
benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a városháza portáján (Budapest Bank volt
épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.),
elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat és pályamű-
veket elküldheti postai úton a Polgármes-
teri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss
Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.), illetve személyesen ad-
hatók le a városháza portájára.

A pályázatok benyújtásának a határideje:

2016. május 6. (péntek), 12.00

A pályázat során A/4-es és A/3-as formá-
tumú, bármilyen eszközzel (pl. ceruza, filc,
festék, szén, tus, kréta) bármilyen módszer-
rel (pl. montázs/kollázs) készült rajzot be
lehet küldeni.
Kérjük feltüntetni a pályamű címét, az alko-
tó nevét és életkorát, továbbá az intézmény
nevét.
2016 júniusában a gyermekek rajzaiból kiál-
lítást is rendezünk a Művészetek Házában.

RAJZPÁLYÁZAT:
„GÖDÖLLŐ 50 ÉV MÚLVA”

A Szent István Egyetem főépülete
előtt, Kálmán herceg szobránál em-
lékeztek április 12-én a muhi csata
775. évfordulója alkalmából IV. Béla
király testvérére, a premontrei rend
bőkezű jótevőjére.
A magyar lobogók színpompája

mellett tartott ünnepségen Lencsés
Barna, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium tanára mondott beszé-
det, melyben a herceg önfeláldozásra
hívta fel a figyelmet, hiszen a muhi
csatában hősi halált halt herceg a má-
sodik honalapítóként is számon tar-
tott IV. Bélát testével védte a tatárok
támadása során.
Az ünnepség hagyományosan ko-

szorúzással zárult.
A premontrei szerzetesrend 800

éves magyarországi történelmében

az első világháborút követő esemé-
nyek juttatták fontos szerephez Gö-
döllőt. Amikor a trianoni békeszer-
ződés után a rend kassai, rozsnyói
és nagyváradi gimnáziumában meg-
szűnt az oktatás, Takács Menyhért
jászóvári prépost kezdeményezésére
az anyaországban nyílt lehetőség az
elnémított iskolák tevékenységének
folytatására. Az Országgyűlés 1923-
ban a koronauradalom közel 90 hold-
nyi területét engedte át a rendnek,
hogy a Fácános ideális környezeté-
ben korszerű iskolát, nevelőintézetet
és rendházat építsen. Az építkezés
költségeit jelzálogkölcsönből fedez-
te a rend, amit a Kálmán hercegtől
kapott birtokaira vett fel és vissza is
fizetett.

(l.t.)

Lőrincz Ferenc festményei díszítik az Erzsébet Királyné Szálloda bálter-
mének falát. Az április 17-én megnyílt kiállításon a gödöllői alkotó tájké-
peit láthatják az érdeklődők.
Lágyan ringó mezők, lassan csordogáló patakok, eső után tóvá duzzadt

vizek, aratás utáni sárga tarlók gyönyörködtetik a látogatókat. Lőrincz Fe-
renc ezúttal olyan képeket örökített meg, amelyekkel magunk is találkozha-
tunk, ha kisétálunk a határba, elindulunk a patak mentén. Legyen bármelyik
évszak, ecsetre kívánkozó látvány fogadja a természet szépségeire nyitott
szemlélődőt. A következő hetekben csupán a szállodába kell elsétálni, s
máris magával ragad az élmény, mindaz a szépség, amit Lőrincz Ferenc
megörökített számunkra. (j.)

Jó hír a vonattal járóknak, hogy hosszú szünet után ismét megnyílt
a Királyi Váró kávézója. A helyszínen az épület jellegéhez igazodó
vendéglátóhelyet alakítanak ki. Fotónk a nyitás utáni napon készült,
a külső és belső tér még nem nyerte el végleges arculatát. A kávézó
hétfőn és kedden zárva tart, a hét többi napján azonban 12-21 óráig
állnak a vendégek rendelkezésére.

(ny.f.)

Emlékezés Kálmán hercegre

Újra kávézhatunk a Királyi Váróban

Mintha a szabadban járnánk
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Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 23-án és 24-én 

9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

SZABADGYÖKERŰ 
GYÜMÖLCSFA AKCIÓ!

Kedvezményes áron! 

1200 Ft.!!!

Az elmúlt hétvégén az Alsópark-
ban található japáncseresznyefák 
is elkezdték megmutatni, hogy 
milyenek is valójában. 
A rügyek kippattantak és virágba 
boruló látványukban pár napig 
még gyönyörködhetünk.

Virágoznak 
a japáncse-
resznye fák

Március elején adtunk hírt róla, 
hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 
műfészekkel pótolták a Pilismaróti 
Erdészet területén immár harmadik 
éve fészkelő fekete gólya pár fész-
két, amely az előző télen leszakadt. 
A közös akció sikeresnek bizonyult, 
ugyanis a fekete gólyák április elején 
elfoglalták új, immár időtálló ottho-
nukat. A fehér „rokonával” ellentét-
ben életét nem az emberek szeme 
előtt élő, fokozottan védett fekete 
gólya kedvelt élőhelyei a nyugalmas 
vízfolyásokkal, tavakkal váltakozó 
erdős területek, melyekből nem hiá-
nyozhatnak az öreg hagyásfák vagy 
az egykori legelőerdőkből szárma-
zó kocsányos tölgyek (Érdekesség, 

hogy egy hónappal ezelőtt Gemencre 
is érkezett fekete gólya).
A pilisi visszatéréssel ismét a hűvö-
sebb, hegyvidéki területet tisztelték 

meg e ritka madarak. Mi-
vel fészekpusztulás ese-
tén a fekete gólyák nem 
építenek újat, pilisi visz-
szatérésüket és a termé-
szetbe való beolvadást 
biztosítandó, a termé-
szetvédelmi őrök és az 
erdészek vastagabb ága-
kat, gallyakat helyeztek 
a műfészekre. A madarak 
a múlt heti megérkezésü-
ket követően ezt az épít-
ményt vékonyabb ágak-
kal, gallyakkal tették 
magukévá és otthonosab-

bá. Az ember jelenlétét nem kedvelő, 
nyugodt környezetet igénylő fekete 
gólya a fészek elfoglalása és a fiókák 
kikelése közötti, 30-40 napos kotlá-
si időszakban különösen érzékeny 
a zavarásra, a költőpár nyugalmát 
így a már a korábbi években kiala-
kított, mintegy 150 méter sugarú vé-
dőzónával biztosítják. A Pilismaróti 
Erdészet munkatársai a következő 
hónapokban a madarak megzavarása 
nélkül, megfelelő távolságból kísérik 
figyelemmel a fészek életét, és bíz-
nak benne, hogy a költést, majd a 
65-70 napos fiókanevelést követően, 
előreláthatólag júliusban újra jól fej-
lett és egészséges fiókák repülhetnek 
ki a fészekből és fedezhetik fel a Par-
kerdőn kívüli világot. 

Pilisi Parkerdő Zrt.

Elfoglalták a számukra kihelyezett műfészket 
a pilisi fekete gólyák



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2016. ápriliS 19.

Megszakadt a Gödöllői SK 
elmúlt hetekben mutatott jó 
sorozata, miután Szász Fe-
renc együttese a Nagykáta 
vendégeként kapott ki 2-0-ra. 
A GEAC a sereghajtó Sziget-
gyöngyét verte 6-2-re, míg a 
GSK kettő 4-2-re nyert a Men-
de ellen.

A megyei I. osztályban szereplő Gö-
döllői SK a kisesés elől menekülő 
Nagykáta vendége volt. A gödöllői 
fiatalok hárommeccses győzelmi 
sorozattal a hátuk mögött léptek pá-
lyára, de a hazaiak szintén jó formá-
ban várták a párharcot. A mérkőzést 
végül a Nagykáta nyerte első félidei 
jobb játékának köszönhetően, ezzel a 
GSK győzelmi sorozata megszakadt 
és két pozíciót visszacsúszva, 34 
ponttal a nyolcadik helyen áll jelen-
leg a tabellán.

Pest Megyei I. osztály, 23. forduló
Nagykáta – Gödöllői SK 2-0 (2-0)

Megyei II. osztály – Megvan a 
kötelező

Mondhatni kötelező győzelmen van 
túl a GEAC csapata. Nagy Béla 
gárdája a sereghajtó Szigetgyöngye 
együttesét verte 6-2-re és 27 pontjá-
val a 11. helyen áll csoportjában.
Megyei II. Közép-csoport, 23. for-
duló: GEAC – Szigetgyöngye 6-2 
(2-1) Gól: Beregszászi Béla (4), 
Müller Péter, Busai Bence.

Megyei III. osztály – Egy pontra a 
dobogó

Megindította tavaszi hadjáratát a 
GSK kettő, akik a hetedik helyen 
kezdték a szezont, de a Mende elle-
ni győzelműkkel már csak két pontra 
vannak a második helyezettől, míg 
egy pontra a dobogótól. Kerecsényi 
F. Norbert együttese 47 egységgel 
áll a negyedik helyen.
Megyei III. Közép-csoport, 23. for-
duló: Gödöllői SK II. – Mende LSE 
4-2 (1-0) Gól: Mokos Róbert, Tóth 
Bence (2), Szeles Dávid.

                -lt-

Labdarúgás – Egy pontra a dobogótóL a gsK II.

Megszakadt a gödöllői sorozat

A Pelikán Horgászegyesület megtar-
totta szokásos tavaszi horgászverse-
nyét, amelyre szép számmal jelentkez-
tek a pecázás szerelmesei. 
A versenyt Nemes Ferenc (a képen 
balra a második) nyerte 18,2 kg-nyi 
kifogott hallal, a második helyen Ber-
ta Nándor végzett (11,5 kg), míg a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
Bakonyszegi Sándor állhatott fel 11.3 
kg-os eredménnyel. A díjakat Gerőfi 
László (a képen bal oldalt), a Pelikán 
HE elnöke adta át.

HorgászvErsEny 

41 kiló hal a dobogón

Véget értek a küzdelmek a 
sakk csapatbajnokságokban, 
ahol a Gödöllői Sakkbarátok 
Egyesülete két fronton is ér-
dekelt volt. 
A szezonzárás felemásra sikeredett: 
az NB II-ben szereplő alakulat 3 
pontos vereséget szenvedett Jászbe-
rénytől és a 11. helyen végzett, míg 
a megyei bajnokságban induló kettes 
számú formáció Szentendrén nyert 
és a hetedik helyen zárta az évet.
NB II Erkel csoport, 11. forduló
Jászberény – GSBE 7,5-4,5
Pest megye I/A, 9. forduló
Szentendre – GSBE II. 2-3              -vb-

saKK csapatbajnoKság

Felemás idényzárás

Már a helyosztóknál tart a női 
röplabda bajnokság, ahol a TE-
VA-Gödöllői RC az ötödik he-
lyért küzd az MTK ellenében. A 
párharc első meccsét Budapes-
ten játszották a csapatok, ame-
lyen a kék-fehérek örülhettek 
3-1-es győzelemnek, ezzel az 
egyik fél második győzelméig 
tartó küzdelemben 
lépéselőnybe kerültek.

Szabados István tanítványai (fotó: 
mtk.hu) a párharc első felvonásán úgy 
léptek pályára, ahogyan azt idegenben 
illik: támadólag, ennek köszönhetően 
nem álltak messze az első szett meg-
nyerésétől. A második játékban aztán 
takaréklángra kapcsolt a TEVA-ha-
tos, simán nyertek is a házigazdák. A 
kellő edzői fejmosás sikerre vezetett, 

hatalmas küzdelem után visszajött a 
meccsbe a Gödöllő, sőt, akár egyenlít-
hetett is volna, de 24-nél nem sikerült 
a szettlabdát pontra váltani és végül a 
fővárosiak behúzták a szettet és ezzel 
a meccset is. A párharc állása: 1-0 az 
MTK javára.
NB I. 5. helyért, 1. mérkőzés

MTK Budapest – TEVA-Gödöllői RC 
3-1 (23, 16, -26, 24)                          -ll-

röpLabda – ötödIK HELy a tét

Hátrányban a TEVA-GRC

Gyönyörű időben zajlott április 
első hétvégéjén a Pólus Futónap 
keretében a Sport XXI korosztá-
lyok mezei futóversenye a Kö-
zép-magyarországi régiónak.

A korosztályonként és nemenként száz 
fő körüli résztvevő mellett a GEAC 
színeiben induló U13-as és U11-es 
korosztályos atléták szép egyéni és csa-
pateredményeket értek el.
Az U11-es korosztályban a Kriszt Sa-
rolta, Benke Alexandra, Dudás Lilla, 
Kovács Maja összetételű „A” csapat 

az ötödik helyet szerezte meg a 18 csa-
patos mezőnyben, míg a „B” jelzésű 
formáció a 12. lett. A U13-asoknál a 
hatodik helyet érte el a GEAC nyolc fős 
alakulata. Edzők: Körmendy Katalin, 
Kovács Gábor és Kovács Zoltán
Kiemelkedő egyéni eredmények: 
1500 méter U11 fiú (2-3. osztályosok) 
1. helyezett: Szabó Csongor 5:59 mp-es 
idővel; 1500 m U11 leány 3. helyezett: 
Kriszt Sarolta 6:22 mp, 9. helyezett: 
Benke Alexandra 6:53 mp.; 2000 m 
U13 leány (4-5. osztályosok) 4. helye-
zett: Viha Borbála 8.27 mp.                  -kb-

atLétIKa – sport XXI. mEzEI futóvErsEny

A legkisebbek sikerei

Az elmúlt pénteken pótolta a 
Maglód elleni elmaradt mecs-
csét a MAG-LOG Team CFT Gö-
döllő a futsal NB II-ben. 

Baranyai Pál együttese az elmúlt 
hetek sikertelensége miatt ezúttal is 
görcsösen kezdett a Maglód ellen a 
szünetben még vezettek a vendégek, 
de végül, a lelkeknek remélhetőleg 

gyógyírként szolgáló 5-3-as győze-
lemmel zárta a párharcot a Gödöllő 
ezzel 35 ponttal a hetedik helyen áll 
csoportjában a tabellán.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 16. 
forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Maglódi TC 5-3 (1-2) Gól: Berta Ba-
lázs, Magyar Zsolt (2), Farkas Péter, 
Bencsik Roland.                 -tt-

futsaL – gyógyír a LELKEKnEK

Sikeres meccspótlás

A dobogóért zajló csatában igen fon-
tos, 28-21-es győzelmet aratott a Gö-
döllői KC csapata, akik Gyöngyösön 
tudtak nyerni, ezzel egy pontra meg-
közelítették a harmadik helyezett Csö-
mört a tabellán.

Bartos Gábor csapata úgy lépett 
pályára, hogy tudta: a nagy rivális 
csömöriek döntetlent játszottak, így 
ha nyernek, egy pontra megközelítik 
a jelenleg harmadik helyen álló Pest 

megyei vetélytársukat. Nos, ugyan 
az első félidőben még jól tartotta 
magát a házigazda Gyöngyös, de a 
második 30 percben a védekezésben 
és támadásban is feljavuló GKC ma-
gabiztosan nyert, ezzel 24 ponttal a 
negyedik helyet foglalja el az NB II. 
Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 18. forduló
B.Braun Gyöngyös U23 – Gödöllői 
KC 21-28 (13-14)  
                                                         -tl-

KézILabda – zárKózIK a gKc

Magabiztos győzelem

A Kirchhofer SE szervezésében 
az elmúlt hétvégén Gödöllőn 
rendezték meg a tájékozódási 
futók Budapesti és Pest megyei 
amatőr Diákolimpia versenyét, 
valamint az első Gödöllő Kupát, 
amelyre közel 400 tájfutó neve-
zett a különböző kategóriákban.

A diákolimpiai versenyen öt korcso-
portban, fiú és leány kategóriákban 
hirdettek győzteseket, akik között több 
gödöllői is a dobogóra állhatott a Pest 
megyei megmérettetésen. II. korcsopor-
tos fiúknál a Szent Imre tanulója, Buj-
dosó Márk Levente a második lett, a IV. 
korcsoportos fiúknál Nagy Péter (Kir-
chhofer SE versenyzője, a Szent Imre 
tanulója) állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára. A lányoknál a III. korcsoportban 
Kiss Boglárka a második, Kiss Kamil-
la a harmadik lett (KJS, Damjanich), 
míg a negyedikben a Szent Imrés Nagy 
Zsófia nyakába akasztották az ezüstér-
met. Az amatőr kategóriában az alsó ta-
gozatos fiúknál Vajda Márk a második, 

a lányoknál Vajda Júlia az első lett, míg 
a felső tagozatos kategóriában a fiúknál 
Szabolcs Barnabás (Waldorf) örülhetett 
aranyéremnek, míg a hölgyeknél Abrán 
Hanga (Líceum) az első, Székely Lili 
(Premontrei) a második lett.
A diákolimpiai kategóriákból Buda-
pestről az első 10, míg Pest megyéből 
a legjobb öt helyezett jutott az országos 
döntőbe.
A Gödöllő Kupán összesen nyolc kate-
góriában hirdettek eredményt. 
A Kirchhofer SE versenyzői közül a 
nyílt könnyű kategóriában Majoros 
Gréta az első, míg Nagy Norbert a má-
sodik helyen ért célba.
Eredmények: godollokupa.fw.hu    -tl-

tájfutóK dIáKoLImpIája – bp-I és pEst mEgyEI döntőK

Városunkban versengtek a tájfutók

Április 23-án két sporteseményre is 
kilátogathatnak a gödöllői sportba-
rátok. A küzdősport szerelmesei az 
egyetemi sportcsarnokban nézhetik 
meg a karatékák Diákolimpia or-
szágos döntőjét, míg a ping-pong 
imádók a Knapp Károly Emlékver-
senyen szurkolhatnak a Hajós isko-
la tornacsarnokában megrendezésre 
kerülő versenyen.

sportajánLó

Karate és asztalitenisz

Knapp Károly Emlékverseny 
4. Gödöllő Kupa, Országos 
nyílt asztalitenisz Veterán 

Ranglista verseny 
Április 23., szombat 9.30 óra, 

Hajós iskola tornaterme

XIII. IPPON SHOBU Karate 
Diákolimpia országos döntő

Április 23., szombat 10 óra, 
SZIE Sportcsarnok

Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Április 24. vasárnap 16 óra, 
Gödöllői SK – CSO-KI Sport
Táncsics M. úti Sportcentrum

NB I. 5. helyért, 2. mérkőzés
Április 21., csütörtök 18 óra
TEVA-GRC – MTK Budapest

(SZIE csarnok)

31. alkalommal rendezték 
meg Budapesten a Vivicittá 
Telekom városvédő futást. A 
rendezvényre közel Gödöllő 
lakosságának megfelelő - re-
kordot jelentő - 30.045-en ne-
veztek.

A félmaratoni, 21 kilométeres távon 
63 futó regisztrált gödöllőiként, kö-

zülük a legjobb Galántai György 
volt, aki a 26. helyen végzett kategó-
riájában. 10 kilométeren 37 gödöl-
lői állt rajthoz, itt, a teljes mezőny 
második legidősebb tagjaként Szta-
renszky Tiborné is lefototta a távot. 
A 7 km-en 33 regisztrált gödöllői 
találtunk. Janek Endre a negyedik, 
míg Moldován-Horváth Katinka a 
hatodik legjobb idővel ért célba.  -lt-

31. vIvIcIttá tELEKom városvédő futás

Gödöllő léptékű nevező
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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

Április 20., szerda, 17.00: A fafúvós 
tanszak kiemelt hangversenye
Április 21., csütörtök, 17.00: Telek 
Zsuzsa (zongora) növendékeinek 
hangversenye
Április 22., péntek, 17.30: A magán-
ének tanszak hangversenye (Ba-
logh Ágnes növendékei)
Április 25., hétfő, 18.00: Az akkor- 
dikus tanszak kiemelt hangverse-
nye
Április 26., kedd, 17.00: Gordos Éva 
(fuvola) növendékeinek hangverse-
nye
Április 27., szerda, 17.00: Tóthné Pa-
taki Anikó (gordonka) növendékei-
nek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Április 18-24-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Április 25-május 1-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

26/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése egy-
hangú szavazással tudomásul veszi, 
hogy a Társaság ügyvezető igazga-
tója a hatvani Grassalkovich-kastély-
ban működő Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Vadászati Múzeum 
üzemeltetésbe vétele okán a Társaság 
2016. évre szóló üzleti tervét oly mó-
don készítse elő, hogy azt az átvételt 
követően, legkésőbb a 2015. évre vo-
natkozó beszámoló elfogadását meg-
tárgyaló taggyűlésre a gyakorlati ta-
pasztalatokkal, és az első negyedéves 
tényadatokra támaszkodva módosít-
va nyújtsa be a Taggyűlés számára.

27/2015 (12.11.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése megál-
lapítja, hogy a taggyűlés összehívása 
és megtartása között nem telt el 30 
nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy 
az ülésen valamennyi részvételre 
jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. A 
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. Taggyűlése úgy hatá-
roz, hogy taggyűlés megtartható és 
azon érvényes határozat hozható a 
Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

28/2015 (12.11.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-

nú Nonprofit Kft. taggyűlése megvá-
lasztja a 2015. december 11-i tagy-
gyűlésen az ülés levezető elnökének 
L. Simon László urat, jegyzőkönyv 
vezetőnek dr. Ujváry Tamás urat, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Géme-
si György urat.

29/2015 (12.11.) sz. Taggyűlési ha-
tározat

A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az 
alábbi szavazati aránnyal elfogadja a 
meghívóban szereplő napirendi pon-
tokat az alábbiak szerint: 1. A hatvani 
Széchenyi Zsigmond Vadászati Mú-
zeum üzemeltetésének átvételével 
kapcsolatos döntések; 2. A Társasági 
szerződés módosítása; 3. 2016. évi 
gazdálkodáshoz kapcsolódó előzetes 
döntések; 4. Egyebek

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok

Tisztelt támogatók!
Az előző évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át a súlyos beteg-
ségben szenvedő gödöllői gyermekek gyógyíttatásának támogatására for-
dítottuk. 
Kérjük, idén is támogassák a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-val!  
Adószám:18670945-1-13 • Bankszámla számunk: 11742049-20301004
A Tormay Károly Egészségügyi Központ működési feltételeinek javítása 
céljára a  11742049-20343435 elkülönített számlán gyűjtjük az adomá-
nyokat.

1%

Tisztelt Ismerősünk, Barátunk! A Gö-
döllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület ezúton is köszöni támogatói se-
gítségét, felajánlását. Céljaink minél 
sikeresebb megvalósítása érdekében ebben az évben is 

számítunk az Önök megtisztelő segítségére. 
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával támogatni kívánja egyesületünket, 
akkor rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint szíveskedjen kitölteni: 
A kedvezményezett adószáma: 18718252-1-13 

A kedvezményezett neve: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület fel-
ajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét 
és az adóazonosító jelét! Támogatását hálásan köszönjük! 

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

1%

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: Az ellátási területhez tartozó 
lakosság belgyógyászati ellátása, szak-
mai konzultációk. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek: • Szakirányú 
egyetemi végzettség • Belgyógyászati 
szakvizsga • Legalább 1-3 év szakor-
vosi munkavégzés •Érvényes működé-
si kártya • Orvosi alkalmasság • Bün-
tetlen előélet 
Elbírálásnál előnyt jelent a járóbeteg 
szakellátásban megszerzett szakmai 
gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: • iskolai végzett-
séget, szakképesítést igazolóbizonyít-
ványok • működési kártya másolata 
• szakmai önéletrajz • orvosi alkalmas-
sági igazolás • erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban a 

pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. április 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagy Árpád igaz-
gató nyújt, a 28/420-655 -os telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ címére 
történő megküldésével (2100 Gödöllő, 
Petőfi utca 1-3.) • Személyesen: Igaz-
gató titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi 
utca 1-3. 1. emelet).

A munkakörök határozatlan idejű, 
teljes munkaidős (8 órás) közalkal-
mazotti jogviszony formában tölthe-
tők be. Próbaidő: 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Gödöllőn, az intézet meghatározott 
objektumaiban egészségügyi és álta-
lános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 
1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes 

rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet 
egész területe. Munkabeosztás: osz-
tott munkaidős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének általános 
feltételei:
• magyar állampolgárság • legalább 1 
éves takarítói gyakorlat • legalább 8 
általános iskolai végzettség • orvosi 
alkalmasság.

A kiválasztásnál előnyt jelent az 
egészségügyi intézményi takarítási 
gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen az 
igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi 
Sándor utca 1-3. I. emelet) Novákné 
Finta Erzsébet gazdasági vezetőnél.

A munkakör a jelentkezések elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Gémesi György polgármester tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy következő  fogadónapját 

május 5-én, csütörtökön tartja, 10-12, és 14-16 óra között.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ – Gödöllő a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.) 2 FŐ  TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET
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Gödöllői
kávéházba

MOSOGATÓ-
KÉZILÁNY

munkatársat
keresünk!

Jelentkezés
személyesen:
Gödöllő,Dózsa
György út 13.

címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÍNHÁZ
Erzsébet Királyné Szálloda, bálterem

(Gödöllő, Dózsa György út 2.)

2016. április 22., péntek, 19 óra

MINDEN CSAK KOMÉDIA
Haumann Péter vidám, zenés önálló estje

Mi a közös
Zerkovitz Bélában, Petőfi Sándorban, Shakespeare-ben,

Romhányi Józsefben és Karinthy Frigyesben?

Valamennyien „fellépnek” a Kossuth-díjas művész estjén.
A nemzet színésze dalban, versben és prózában is elbűvöli,

elvarázsolja és megnevetteti nézőit.

Zongorán kísér: Neumark Zoltán

Belépőjegy: 2300 Ft
Diákjegy (18 év alatt): 1000 Ft.

A jegyek megvásárólhatók
Buzogány Mártánál: 06-30-865-0976



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Köszönjük mindazoknak, akik RE-
MÉNYI PÁL, a Ganz Árammérőgyár
volt osztályvezetőjének temetésén
részt vettek. Gyászoló család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+Fiatal pár albérletre vagy megvételre
keres kis családi házat vagy téliesített nya-
ralót akár nyaraló övezetben is Gödöllőn,
esetleg Szadán. 10M Ft-ig.Várjuk h vását:
06-30-398-48-15.

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m
széles, 1912nm-es zártkert, aminek 30%-
a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539,
70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondoz-
va. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó(20x50m),
jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csa-
ládi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+sza-
una is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Táncsics Mihály utcában
az Erzsébet parkkal szemben egy 110nm-
es, nappali+3szobás, összkomfortos családi
ház. A telken szaletli, fűtött garázs található
és örökzöldek vannak telepítve. I.á.: 29,9
mFt 20-919-4870

+Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz
nagyon közel egy 2szobás, összkomfortos
családi ház zárt verandával, 1200nm-es tel-
ken. Alkalmi áron 6mFt iárért 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központ-
hoz nagyon közel egy 2szobás, téglából
épült, 70nm alapterületű lakóház, mely
egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely
559nm nagyságú található egy nagyméretű
garázs, alatta pincével, valamint egy nyári
konyha, mely önálló lakrészt is képezhet.
I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvárosban, liftes ház-
ban egy 1,5 szobás, 2.emeleti, 44nm-es
öröklakás I.á.: 13,6 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappa-
li+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi beállásos
ikerház 500nm-es kizárólagos használatú
telekrésszel. Ezzel kapcsolatos dokumen-
tációk megtekinthetőek. Tel: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy társasházi 110nm összterületű,
2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan
előtt ingyenes parkoló található. Befektetők
előnyben, akár visszabérlési lehetőséggel.
E.á.: 25mFt 20-919-4870

+Eladó Turán a központhoz közel egy új
építésű, amerikai konyhás nappali+3szobás,
téglából épült, szigetelt, földszintes családi
ház. I.á.: 19mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón
670nm-es telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épü-
let, melyben villany bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást.
I.á.: 7mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési telek. Az egyik
2400nm területű, víz, villany, gáz bekötve, I.á.: 18mFt. A másik
egy 734nm-es, összközműves telek egy felújítandó épülettel.
I.á.: 8mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes ut-
cában egy 150nm alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5 szobás,
téglából épült, kifogástalan állapotú családi ház 738nm-es telken.
I.á.: 44,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes, téglá-
ból épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étke-
ző-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs
és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos
terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás,
kis lakóépület. Az épületben gázkonvektoros fűtés, és villany van be-
vezetve. A telken kerti csap található, melytől könnyen bevezethető
a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 540nm-es telken egy nappa-
li+3szobás, kifogástalan állapotú kertes családi háznak a középső és
tetőtéri szintje. Földszinti részen egy 100nm-es felújítandó, 3szobás
lakrész található. A telken 2 garázs található. I.á.: 31mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvá-
roshoz egy igényesen felújított, 2 szintes ikerház, mely a földszinten
áll egy nappali, étkező, konyhából, fürdőszobából, az emeleti részen
3 szoba fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan alatt teljes egészé-
ben egy szuterén van kialakítva, mely funkcióját tekintve tároló és
hobbiszoba számára alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs, a
kert részén pedig automata öntözőrendszer van kialakítva. Ár-érték
tekintetében rendkívül kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször 120nm alapterületű 2nap-
pali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőség-
gel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken garázs és
egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy 720nm-es telken egy
2,5szobás vert falból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén, 2400nm-es telken (28m széles) egy
80nm-es, téglából épült lakóház. A meglévő épülethez bővítési lehe-
tőséggel ikerház alakítható ki. I.á.: 26,5 mFt Ikerpartnert keresünk
a telek beépítéséhez. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti, 63nm-es, nagy
erkélyes, nappali+3szobássá alakított társasházi öröklakás. I.á.:
13,5mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy csodálatos panorá-
más, nappali+4szobás, 2fürdőszobás, téglaépítésű lakóház 80nm-
es szuterénnel, erkéllyel, terasszal, telepített örökzöldekkel, 30-40
gyümölcsfával 2684nm-es telken. I.á.: 42mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő belvárosában az egyik 10 emeletes épületben egy
panorámás 1,5 szobás, külön konyhás társasházi öröklakás. I.á.:
12,5mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán a Szánkó utcában egy teljes közművel ellátott faház
900nm-es telken. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy csendes utcában egy ikerház, mely áll egy
nappali+3szobából, erkélyes, teraszos, telekrésszel. I.á.: 26,5 mFt
20-919-4870

+Gödöllőn 620nm-es belterületi panorámás építési telek 18m
utcafronttal, gyönyörű környezetben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt
20-772-2429

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 900nm-es, gondozott,
közműves építési telek, 8,9M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

+Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-
tól 20-772-2429

+Sürgősen eladó 96 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított családi ház,
840 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alá-
pincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+Szadán aszfaltos utcában új építésű, csok képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel eladó. I.ár: 31,7MFt 20-772-2429

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

+Gödöllőn 4 lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építé-
sű iroda eladó amely lakásnak is használható 55nm-es erkélyes,
teraszkapcsolatos 2 szoba+ nappalis beosztású. Könnyen kiadható.
Parkolóhely az árban. +3620/772-2429

+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó fekvésű, építési telek,
extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

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

+Gödöllőn királytelepen belterületi építési telek sürgősen eladó.
20-772-2429

+Eladó 4szoba+ nappalis, 2004-es építésű, dupla garázsos sorház
Gödöllőn Iár: 27MFt (20)804-2102

+Gödöllőn, Sürgősen Eladó!! 52m2-es, erkélyes, negyedik emele-
ti lakás két szobával, saját tárolóval, konvektoros fűtéssel eladó!
Iár:12.9MFt! 20-539-1988

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

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

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

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

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

+Magánszemély sürgősen KERES Gödöllőn felújítandó HÁZAT nagy
telekkel Alvég, Haraszt, Centrum, Nagyfenyves, Kertváros, Királytelep
városrészekben közvetlenül tulajdonostól 20MFt-ig. 20/347-5543

+Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né krt-n, 56nm-es, 2+1
felújított, erkélyes, téglaépítésű, konvektoros, légkondicionálóval
ellátott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ!! Érd: 70/632-7662

+Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5 millióért. 1,5 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség ál-
latok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466

+Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított telken
110nm-es 3szoba+n családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új
nyílászárók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület,
kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276

+Csak vevőknek! Tóalmáson fűthető, galériás, fából készült nyaraló
eladó! Tel: 20/9360-097

+Magánszemély KERES Gödöllőn TELEKHÁNYADOT, TELKET
kastély melletti városrész, Alvég, Haraszt, Nagyfenyves, Kertváros
városrészeken közvetlenül tulajdonostól. Saját részre, családi ház
építése céljából. Sürgős. 20/347-5543

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll mó-
dunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért

felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális szá-
mát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420,
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. áPriLis 19.12 gödöLLői szoLgáLat



+Eladó gödöllői, lakótelepi, erkélyes lakást keresek a Kossuth utca,
Erzsébet körút, Kazinczy körút környékén 2. emeletig, 60-70 nm
közötti jó állapotút. Tel: 20/968-0336

+Gödöllőn, Királytelepen 2009-es építésű, napfényes ikerház eladó.
Nappali – konyha+ 3 szoba+ garázs. 28,7 MFt. Tel: 30/612-8746

+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a belterület határán, az
Úrréti tó közelében, a Füves közben. Iár: 2,9MFt. Tel: 30/537-6985

+Eladó Gödöllőn a KAZINCZY – lakótelepen egy 60 nm-es alapte-
rületű, kétszobás, egyedi fűtésű, társasházi öröklakás. Iár: 15MFt.
Tel: 20/947-4752

+Gödöllőn, egyetemi részen 2,5 szobás, felújított, nagyon szép csa-
ládi ház eladó. Tel: 28/416-029, 20/9147-111

+Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK termő gyü-
mölcsfákkal, fúrt kúttal. Közmű az utcában, csatorna a telken belül.
Ár: 3,3 millió. 20/200-8549

+Eladó Perczel Mór utcáról nyíló 721 nm-es panorámás telek 18
m-es utcafronttal, felújítandó faházzal. Villany van. Iár:4,2MFt Tel:
20/543-3261, 30/242-5640

+Erzsébet körúton, tégla épületben 2,5 szobás, 2.em. lakás eladó.
Tel: 30/645-2558

+Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es, 2 szobás, földszinti
lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd: 30/256-9667, 20/490-2667

+Palotakerten 11.ép. 2.em./2. 57 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Lift
van. Érd: 70/223-7154

+Gödöllőn eladó ingatlant keresek! Gyors és precíz értékesítés,
alacsony jutalék, nincs kizárólagosság! noe.beatrix@sztarhazak.hu,
70/235-9071

+Eladó lakást keresek sürgősen édesanyám részére készpénzért
a központnál. Magasföldszint, 1.em. 1+1 szoba, távfűtés 4 emele-
tes házban. Ha van ilyen, vagy hasonló eladó lakása, várom hívását!
30/619-3991

+Gödöllői, 888 nm-es telek eladó a Fenyvesben. Közmű az utcában.
20/517-4474

+DÁNY, Nyár u. 7. alatt 944 nm-es, összközműves építési telek el-
adó. Ár: 2,5 millió Ft. Érd: 30/606-3003

+Eladó Gödöllőn a központban (Dózsa Gy. út 5-7. VI.em.) másfél
szobás, 46 nm-es, banki hitel mentes lakás. Érdeklődni 20 óra után:
70/310-1933

+56 nm-es, felújított, 3.em.i, 2 szobás lakás (távfűtés, mérőórák,
klíma) Gödöllő központjában eladó. Iár: 12,5MFt. 30/2977-040

+Igényesnek eladó Gödöllő belvárosában 56 nm-es (2 szoba, étke-
zőkonyha, előtér, fürdőszoba, külön WC) erkélyes lakás júniusi költö-
zéssel. A lakás két utcára néz, buszmegálló, HÉV megálló, óvoda, is-
kola 3 percre. Ingatlanosok ne keressenek! Érdeklődni: 8.00 – 17.00
között: 70/360-6827

+Eladó Gödöllőn a Batthyány u. 70. alatti 440 nm-es kis telek ház-
résszel. Iár: 10,5MFt. Érd: 30/295-4536, 20/4444-769

+Magyar Kázmér közben kiadó 2,5 szobás, bútorozott, felújított,
konvektoros fűtésű lakás május 10-től nemdohányzók részére.
Csendes hely, alacsony rezsi, info@csanakert.hu

+CSERE: EGYETEM TÉRI 59 nm-es, 2 szobás, magasföldszinti,
konvektoros tégla lakásunkat elcserélnénk gödöllői nagy telkes csa-
ládi házra értékegyeztetéssel. Sürgős. +36203475543

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő központjában szoba kiadó! Érd: 30/869-8232

+Gödöllőn a Fenyvesben nappali+ 3 félszobás 2 fürdőszobás
ikerházfél alacsony rezsivel, rendezett kerttel, nagy terasszal,
melléképületekkel, bútorozottan augusztustól hosszútávra ki-
adó. Érd: 30/817-3712

+Gödöllőn, Palotakerten 27 nm-es berendezett szoba kiadó felsze-
relt konyhával, fürdőszoba használattal. Egyedülálló részére. Tel:
20/9848-746

+Gödöllő központjában 2szobás, 1.em.i, összkomfortos, félig búto-
rozott lakás azonnali költözéssel egyedülállónak, vagy gyermektelen
párnak hosszútávra kiadó. Érd. du. 4 óra után: 20/9319-521

+Kiadó albérlet: Szabadka u. 2/A. 1,5 szoba, Déli fekvés, erkélyes,
bútorozatlan. Tel: 30/2411-602

+Kiadó 2 szobás családi ház a Mikszáth Kálmán utcában hosszú-
távra. 20/329-3904

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység cél-
jára is. Tel.: 20/9455-583.

+Eladó Gödöllőn egy 32 éve jól működő PRESSZÓ. Iár megegyezés
szerint. Érd: 30/467-3013, 70/611-2789

+Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es helyiség kiadó. Tel:
30/346-5408

+Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3 sz. alatt 40nm-es üzlet
riasztóval, klímával, kamerával felszerelve, +1db parkolóval kiadó,
eladó. Érd: 70/535-4474

+Gödöllő központjában 22 nm-es garázsrész eladó, kiadó. Érd:
20/576-9125

+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában zárt, fűtött, takarított mélyga-
rázsban kocsibeálló eladó. Érd: 30/378-9840

ÁLLÁS

+Gödöllői étterembe konyhai dolgozót keresünk. Jelentkezni a
20/226-8022 telefonszámon lehet.

+Gödöllői étterem keres szakácsot, beugrós ill. pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+ELADÓT felveszünk a szerelvény osztályra. Érdeklődni: Arzenál
Áruház 20/414-7163

+Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZILÁNYT felveszünk.
20/9430-746

+Gödöllői raktárunkba ZÖLDSÉG CSOMAGOLÁSRA keresünk női
nyugdíjas munkatársat. 30/659-2161 (13.30-ig hívható).
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KÍNÁLATUNKBÓL: *A Rögesben nappali+ 4 szo-
bás, újszerű, elegáns családi ház 1000 nm-es telken
eladó. Iá:46 mFt.
*A Belvárosban 46 nm-es újszerű, N+fél szobás, te-
tőtéri lakás udvari parkolóval eladó. Iá:17 mFt.
*A központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles épí-
tési telek (25 %-a beépíthető) eladó. Iá:16,9 mFt.
*A Szabadka utcában 52 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
jó állapotú, 1. emeleti lakás eladó. Iá:14,9 mFt.



+ADMINISZTRÁCIÓS munkakörre, napi ügymenet biztosítására,
nemzetközi kereskedelmi cég (fix) 8 órás munkavégzésre (változa-
tos feladatok) munkatársat keres: cet@cet.hu

+Idegenforgalmi végzettséggel, német és angol nyelvtudással mun-
katársat keresünk. Szakmai tapasztalat előnyt jelent. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal személyesen: SISSY UTAZÁSI IRODA, vagy
email-en: info@sissytravel.hu

+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a betanítást is
vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.

+Ügyfélszolgálatra keresünk műszaki érzékkel és végzettséggel
rendelkező vásárló orientált fiatal férfi munkatársat jó írásbeli és
szóbeli kommunikációs készséggel. Precíz-, számítógépes- munka-
végzés, probléma megoldó készség, jogosítvány, fizikai terhelhető-
ség követelmény, targoncás vizsga előny. Jelentkezéseket fényké-
pes önéletrajzzal e-mailben: tactic@tacticsport.hu címre várjuk

+SZOBAFESTŐ SZAKMUNKÁST azonnali kezdéssel hosszútávra
felveszek. Tel: 20/9279-260

+Veresegyházi munkahelyre keresünk szakképzett AUTÓSZERELŐT
főállású munkakörbe, versenyképes fizetéssel. Érd: 20/576-4242

+Három gyerek mellé keresünk gondos, szerető, autóval rendelkező
pótmamát. Ár megegyezés szerint. Tel: 20/320-6798

+Építőipari cég segédmunkást keres gödöllői munkavégzésre. Érd:
20/480-0385

+Újonnan nyíló gödöllői mini ABC-be szakképzett ELADÓ – PÉNZTÁ-
ROST felveszünk Gödöllő és környékéről. Jelentkezni: 70/608-1801

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés,
sövénynyírás, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótir-
tás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gö-
döllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752

+KERTÉSZ SZAKEMBER kertépítést és éves fenntartást vállal. Tel:
30/320-8360

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, für-
dőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelé-
se, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz me-
gyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkarto-
nozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari ki-
vitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

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

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

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

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

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

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

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

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

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást korrekt
áron vállalok. Hívjon bizalommal. Tel: 70/576-8925, 0631/318-2083

+LAPÁTOLÁS és RAKODÓ MUNKA! Ház körüli fizikai munkákat vál-
lalok: földhordás, építőipari áruk kézi rakodása, kertásás, stb. Tel:
20/266-0104

+Vállaljuk házak, lakások építését, felújítását a pincétől a padlásig
megszokott, dinamikus csapatunkkal. Ingyenes helyszíni felmérés -
referenciával. Érd: 70/381-8029

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal. Ingye-
nes felméréssel. 20/325-4944

+ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők szigetelését, fahá-
zak, faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munká-
kat vállalunk Gödöllő és környékén garanciával, pontos határidőre.
20/4513-119

+Egészségesebb Életmód. Angol tanítás és Fordítás. Takarítás.
JOBBELETMOD.COM Számlaképes vagyok.

+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kertfenntartás, kerti tó – szik-
lakert, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia.
Tel: 06-20-9449-154

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, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

OKTATÁS

+Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további tájékoztatást
emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a
pizzaszakacs.godollo@gmail.com email címre várjuk.
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A Békési Renault munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

- értékesítési asszisztens
- gépjármű értékesítő

- autószerelő
- autómosó

Jelentkezni személyesen a fóti telephelyen lehet:
2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.

Tel: 27-358-270



+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM!
Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.
pelikansuli.hu

+ANGOL NYELVBŐL különórát, tehetségfejlesztést, korrepetálást,
felzárkóztatást vállal általános iskolai tanár. Tel: 70/636-9142

ADÁS~VÉTEL

+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450.
Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő
4000Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályok-
nak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

+RÉGISÉG. PappnéSzilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik
bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztár-
gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisége-
ket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+Eladó: Körfűrészhez 2db 250x3x30 vídiabetétes német vágótárcsa
5.000Ft/db. 2 ajtós lemez öltözőszekrény 8.000Ft. Új MTD benzines
fűnyíró: 45.000Ft (számlával 57EFt) új ára. Magyar háti permetező:
10.000Ft. Magyar, kétlapos kempingfőző palackkal: 10.000Ft. Gyári
tapétázó asztal 7.000Ft. Különböző barkácsgépek. 1,3m-ig kihúzható
bak, 2db: 8.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft. Festő létrák. Satupad 2db
satuval: 20.000Ft. Újszerű gérvágó fűrész asztallal 2000W: 20.000Ft.
Újszerű 6 sebességes női kerékpár. 30/402-7276

+Eladó: körfűrész, vascsövek, saválló csövek, csővázszerkezet, bo-
roshordók, franciaágy, mikrohullámú sütő. 20/551-8976

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+Jó állapotban lévő, 550 kg-ig terhelhető UTÁNFUTÓ eladó. Tel:
20/533-0622

EGYÉB

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

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. Dióbél eladó
(2.000.-Ft/kg). 30/9891-721

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több
mint 1.000 közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK (nyáron is ültet-
hető) szintén nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137

+FÜRJ TOJÁS ELADÓ: 28/410-581

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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2016. Április 19.16 gödöllői szolgÁlat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. ÁPRILIS 26.

Megfejtés: Egy kevésbé ismert áprilisi világnap
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Janiga Krisztián, Palotakert 13.,
Kiss Máté, Kikerics u. 15.

ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:V. Gonda Lászlóné, Erzsébet király-
né krt. 21., Kende Klári, Fenyves köz 36.

AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vulcz Petra, Országalma u. 35.

AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Beck József, Szent István tér 3., Ke-
rek Lászlóné, Nagy Sándor köz 2.

AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs,
Honvéd u. 12., Gugó András, Ripka F. u.11.


