
Az Egyetem téri Gödöllői Kikelet Óvoda alapítvá-
nyát segíti a győri kézilabdázó hölgyek által dedi-
kált és licitre felajánlott labda. (4. oldal)

Gödöllőn rendezik a magyar-belarusz kapcsola-
tok 25. évfordulójának egyik gálaestjét február
9-én. (5. oldal)

Vívás: Gémesi Csanád 3. lett a legutóbbi kard vá-
logatón; egy utánpótlás-versenyen Missurai Pál-
ma pedig 2 aranyat nyert. (8. oldal)
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SZÍNES PROGRAMOKKAL EMLÉKEZIK GÖDÖLLŐ

A királyné éve a királyi városban
Új alpolgármester:

Lantai Csaba

A képviselő-testület január 26-ai
ülésén elfogadta a „Bölcsőtől a ko-
ronáig, Gödöllő a királyné városa”
elnevezésű tematikus év program-
ját, amelyek Erzsébet királyné szü-
letésének 180. és a koronázás 150.
évfordulója köré szerveződnek. Az
év folyamán több mint harminc mű-
vészeti, tudományos és szórakoz-
tató program idézi meg a magyarok
szeretett királynéja emlékét. A ju-
bileumi év logóját Kecskés Zoltán
grafikusművész tervezte.

A sorozat valamennyi korosztály
számára tartalmaz értékes programo-
kat, amik közül az első jelentősebb
esemény a Gödöllői Városi Múzeum
március 31-én megnyíló, „Élet Gö-
döllőn a kastély árnyékában” című
időszaki kiállítás lesz, amely települé-
sünk korabeli életét mutatja be.

A kastély új, június 8-án nyíló idő-
szaki kiállításainak is Erzsébet király-
né áll majd a középpontjában. A tárlat
a királyné utazásaiba enged bepillan-
tást, októberben pedig a Czédly Mó-

nika által készített Erzsébet királyné-
ruha rekonstrukciókat láthatja majd a
nagyközönség.
Az év kiemelkedő eseménye a júni-

us 9-11-én megrendezésre kerülő Ko-

ronázási hétvége, amelyet Liszt
Ferenc Koronázási miséjének
előadása nyit meg, s programjait
többek között a királyné gödöllői
sétáit megidéző családi vetélkedő
és fúvószenekari fesztivál színe-
síti. Az eseményre több testvér-
városunkból is érkeznek fellépők.
A város különleges előadással

tiszteleg a királyné emléke előtt
halálának évfordulóján, szeptem-
ber 8-án: a kastély lovardájában
Verdi Requiemje csendül fel a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
és a Nemzeti Énekkar előadá-
sában. A koncert egyben a Gö-
döllŐsz Fesztivál nyitóestje lesz.
A tematikus év legnagyobb szabású

eseménye kétség kívül a III. Gödöllői
Erzsébet-bál lesz november 18-én,
amely ez alkalommal is jótékony célt
szolgál. (folytatás az 5. oldalon)

A képviselő-testület idei első ülésén,
amit január 26-án tartottak a VÜSZI
Nonprofit Kft. székhelyén, fontos
személyi kérdésekről is döntöttek.
Gyenes Szilárd alpolgármester beje-
lentette, hogy lemond tisztségéről. A
képviselő-testület helyére dr. Lantai
Csabát, a VÜSZI korábbi vezetőjét
választotta meg.
Gyenes Szilárd röviden arról is tá-

jékoztatást adott, hogy döntésére egy
közelgő örömteli családi esemény
késztette. Februárban várják har-
madik gyermekük születését. Talán
kevesen tudják, hogy 11 éve ingázik
balassagyarmati otthona és Gödöllő
között. Meggyőződése, hogy a vá-
rosüzemeltetésért, városfejlesztéséért
felelős alpolgármesternek együtt kell
élnie a városával és erre most nem
lesz képes. Mindenkinek köszönetet
mondott a munkájához nyújtott segít-
ségért.

(folytatás a 2. oldalon)



2017. január 31.2 gödöllői Szolgálat Közélet

3/2017.

(Folytatás az 1. oldalról)

Mint széleskörű tapasztalatokkal 
rendelkező közéleti ember – aki éve-
ken át 108 település hulladékgazdál-
kodási rendszerének kiépítéséért és 
működtetéséért is felelt – kiemelte, 
hogy a Gödöllőre jellemző nyugodt 
és békés önkormányzati munka 
olyan érték, amit csak kevés ma-
gyarországi település tudhat magáé-
nak. Kérte, vigyázzanak rá.

Dr. Lantai Csaba váltotta 
Gyenes Szilárdot

A képviselők titkos szavazással 11 
igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózko-
dással dr. Lantai Csabát, a VÜSZI 
Kft. eddigi ügyvezető igazgatóját 
választották meg új alpolgármester-
nek, aki ezt követően letette esküjét. 
A képviselő-testület Domonkos Er-
nőt, a polgármesteri hivatal munka-

társát határozatlan időre kinevezte 
a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgató-
jának. Dr. Lantai Csaba illetménye 
600 ezer forint/hó, továbbá tisztelet-
díja 15 százalékának megfelelő költ-

ségtérítést állapítottak meg számára. 
Domokos Ernő munkabérét havi 600 
ezer forintban állapították meg. 
A polgármesterek díjazásáról szóló 
jogszabály változásai miatt a kép-
viselő-testület a jogi és ügyrendi 
bizottság javaslatára dr. Gémesi 
György illetményét január elsejétől 
havi 797.736 forint Pelyhe József 
főállású alpolgármester esetében 
havi 558.415, dr. Pappné Pintér 
Csilla társadalmi megbízatású al-
polgármester esetében 358.981 fo-
rintban állapította meg. A vezetők 
költségtérítése illetményük 15 szá-
zalékának felel meg. 

Pelyhe József köszönetnyil-
vánítása  

A napirend tárgyalása előtt Pelyhe 
József alpolgármester kért szót. A 
Gödöllői Lokálpatrióta Klub képvi-
selője betegségének diagnosztizálá-
sa óta először jelent meg a képvise-
lő-testület ülésén. 
– Szeretném felidézni a 2014-es 
alakuló ülésen megválasztásomat 
követően mondottakat: Megtisz-
telő, jóleső érzés emlékezni arra, 
hogy az elmúlt évtizedekben meny-
nyi mindent kaptam Gödöllőtől, a 
gödöllőiektől, magánszemélyektől 
és közösségektől. Ez az érzés azóta 
tovább erősödött bennem, mert sze-
mélyesen még inkább megtapasz-
taltam, hogy mekkora erő rejlik a 
közösségekben. Amikor valamelyi-
künk nehéz helyzetbe kerül, kemény 
megpróbáltatások elé áll, képesek 
vagyunk érte összefogni. Mindany-
nyian találhatunk erre példát csa-
ládjaink életében. Jó volna, ha ez az 
egymásra figyelés akkor is jellemző 
lenne, amikor ilyen nehézségek nem 
merülnek fel. 
Köszönöm mindazok gondolatát, 
imáját, szurkolását, akik erősítettek 
abban, hogy mindent tegyek meg 
gyógyulásomért. Ez kötelezettség-
gel is jár számomra.  
Kezelésemet 3 szakaszra lehet bon-
tani. Az első egy kondicionálás, a 
második őssejt transzplantáció, a 
harmadik, amiben jelenleg vagyok, 
az immunrendszerem egyensúlyá-
nak keresése. Ha hinni lehet a vizs-
gálatoknak és azoknak a jeleknek, 
amiket a szervezetem mutat, akkor 
nagyon nagy a valószínűsége an-
nak, bár teljes bizonyossággal nem 
lehet kijelenteni, hogy az alapbeteg-
ség tekintetében jól állunk, az akut 
limfoid leukémiát az új őssejtek ál-
tal termelt csontvelő féken tartja és 
nem engedi, hogy kiújuljon. De az 
elkövetkező időszakban is különös 
figyelmet kell fordítanom arra, hogy 
az immunrendszeremnek még meg 
kell erősödnie. Úgy érzem, egyre ak-
tívabban tudok újra bekapcsolódni a 
munkába, ehhez kérem a segítséget 
mindenkitől és köszönöm is egyben.   

Költségvetés: 2,5 milliárd 
fejlesztésre

A testület 11 igen, 2 nem szavazattal 

és 2 tartózkodással elfogadta Gödöl-
lő 2017. évi költségvetését. Ugyan-
csak jóváhagyták az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok - a 
VÜSZI Nonprofit Kft., a Kalória 
Nonprofit Kft., a Művészetek Háza 
Gödöllő Nonprofit Kft., a Gödöllői 
Távhő Kft., a Gödöllői Piac Kft. és 
az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 
- 2017. évi üzleti tervét és jóváhagy-
ták a G-Magistratus Zrt. 2016. évi 
tevékenységet záró éves beszámolót. 
Az idei gödöllői költségvetésből 2,5 
milliárd forint jut fejlesztésre. De ne 
szaladjunk ennyire előre, a tervezés 
a források számbavételével kezdő-
dött! A költségvetési javaslatot elő-
terjesztő polgármester elsőként az 
iparűzési adót említette, amely meg-
határozó helyi bevétel, a helyi adók 
háromnegyede ebből az adónemből 
származik. Mivel az egyik legjelen-
tősebb cég, a TEVA befizetése ter-
melési okok miatt bizonytalan ideig 
csökken, ezt a bevételi forrást óvato-
san kell tervezni.
A tavaly bevezetett kommunális adó 
200 millió forinttal növelte a város 
bevételét. A gödöllői polgárok befi-
zetéseit kizárólag az infrastruktúra 
fejlesztésére fordítják. Ez a forrás 
nélkülözhetetlen a város fejlesztésé-
hez, mert az állam egyre több állami 
feladat költségeit hárítja át a saját 
bevételekkel rendelkező települések 
önkormányzataira. 
Míg korábban az önkormányzatok 
által elvégzendő állami feladatok 
költségének 80 százalékára is fede-
zetet adott az állam, ma már csak 
45 százalékot fizet. Az állami támo-
gatás legkisebb arányú a közműve-
lődési feladatokban (11,5 %) és a 
közétkeztetésben (39,2%) A közok-
tatás teljes körű államosítása után 
már nemcsak azt a pénzt veszik el, 
amit eddig erre a szektorra adott az 
állami költségvetés, hanem Gödöllő, 
mint magas jövedelemtermelő ké-
pességgel rendelkező önkormányzat 
esetében további 100 millió forintot.  
Szinte biztosra vehető, hangzott el, 
hogy az összesen 277 millió forintra 
rúgó szolidaritási hozzájárulásból, 
ami az állami nagy kalapba kerül, 
messze nem jut vissza a teljes ösz-
szeg a városi iskolákba, hanem más 
településeken működő intézmények 
hiányzó forrásait pótolják belőle.
Összességében Gödöllő állami tá-
mogatása a múlt évi 950 millió fo-
rinttal szemben az idén 800 millió 
forint.
A kiadásokat növeli a minimálbér 
emelés többletköltsége az önkor-
mányzat gazdasági társaságainál 
és az óvodáknál. A város emellett 
is tovább vállalja a sajátos nevelési 
igényű gyerekek ellátásával és a Ne-
felejcs Napközi Otthon működteté-
sével kapcsolatos költségeket.
A felhalmozási, fejlesztési forrá-
sokból 500 millió forintért épülnek 
új utak, járdák, folytatódik a kerék-
párutak kialakítása és felújítanak 10 
buszvárót. Várhatóan áprilisra elké-
szül az a lista, amely a 2019-ig meg-
valósítható út- és járdaépítéseket tar-

talmazza, tette hozzá a polgármester. 
Víz- és szennyvíz közmű építésre  
430 millió forint fordítható. 
Az integrált városfejlesztési stratégia 
és a képviselő-testület ciklusprog-
ramja szerint kezdődik a sportcsar-
nok építése - TAO-s sporttámogatá-
sokból és 500 milliós önkormányzati 
forrásból. A régi városháza bontá-
sára 170 millió forintot irányoztak 
elő. A főtér ezt követő bővítésére, 
területrendezésre 200 millió forint 
fordítható. 
Az új városházának otthont adó 
Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan 
átépítésére, gépészeti és energetikai 
korszerűsítésére illetve bővítésére 
540 millió forint beruházási költség-
keretet terveztek. 
Folytatódik a Várkapitányi lak fel-
újítása 90 millió forintból. A Gödöl-
lői Mesék Háza Óvoda II. épületét 
55 millió forintból újítják fel. A tér-
felügyeleti rendszer bővítésére 16 
millió forintot fogadtak el.

Tények és minősítések

A költségvetés vitájában Simon Pé-
ter Gellért (Fidesz) úgy fogalma-
zott, hogy „látszólag jól mutat Gö-
döllő város 2017-es költségvetése, 
2,5 milliárd forint fejlesztési forrást 
tervez, ami jól szemlélteti, mennyire 
nem állja meg a helyét az a balliberá-
lis mantra, hogy az önkormányzatok 
mozgástere szűkült.” A tervezetről 
elmondta, „hogy a 2017-es költség-
vetés minden, csak nem ésszerű és 
erre a legkirívóbb példa a városhá-
za ügye”. Furcsállta, hogy „még 
mindig nem láthattunk ténylegesen 
olyan hatástanulmányokat, amik 
megmutatnák számszerűen, hogy 
mennyibe is kerülne a városháza 
felújítása”. Következő hozzászólá-
sában pedig így fogalmazott: „Arra 
szeretnénk kérni a testületet, hogy 
egymilliárd forintért ne romboljon le 
egy értékes épületet.” Végül, a kom-
munális adót is bírálva kijelentette, a 
költségvetést „mi semmiféleképpen 
nem fogjuk tudni elfogadni”. 
Pelyhe József arra hívta fel a figyel-
met, hogy a költségvetés bevételi és 
kiadási oldala összefügg. Fel lehet 
újítani a régi városházát, de miből 
lehet azt kifizetni? El lehet vetni a 
kommunális adót, de honnan lehet 
pótolni azt a bevételt, ami így ki-
esik? Vagyis: konkrét módosítási 
javaslatokat lehet figyelembe venni.  
Halász Levente (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) elmondta, a régi vá-
rosháza nemcsak csúnya, hanem 
túlméretezett is a csökkentett önkor-
mányzati feladatokhoz. Ezzel szem-
ben az új hivatal kisebb, emberi lép-
tékű épülete lesz a városnak.
Gémesi György arra biztatta Simon 
Gellértet, hogy olvassa el a költség-
vetést. Nem tudja ugyanis, honnan 
vette azt, hogy a bontás egymilliárd 
forintba kerül. 
– Ilyen nincs az előterjesztésben, de 
úgy látszik, képviselő urat a számok 
nem zavarják. Elmondtam bizottsági 
ülésen is, benne van az előterjesz-
tésben is, hogy a tavalyi 950 milliós 
állami támogatással szemben idén 

már csak 800 milliót kap a város. 
Elmondtam azt is, hogy közel 100 
milliót elvesznek. Elmondtam, hogy 
a minimálbér emelés kimutatható-
an mennyi többletkiadást igényel. 
Ezzel vitatkozzunk: van többlette-
her vagy nincs? Kevesebb pénz van 
vagy több? Ha a képviselő úr bebi-
zonyítja a számok alapján, a nála 
lévő költségvetésben, hogy amit 
mondtam, nem igaz, akkor vissza-
vonom minden ezzel kapcsolatos 
gondomat. Huszonhat éve vagyok 
önkormányzati szakpolitikus, ez-
zel foglalkozom, elmondom. Nem 
azért, mert balliberális, jobb- vagy 
baloldali vagyok, hanem azért, mert 
ezek tények.
Tudom, hogy a számok nem zavar-
ják egy politikai műhelyben legyár-
tott hozzászólás összeállítását, de 
ebben a testületben, ebben a város-
ban ne politikai műhelyekből kiadott 
anyagokat olvassunk fel, hanem 
gondolkodjunk, nézzük a számokat 
és próbáljunk segíteni! Bárki hozhat 
segítséget, a Fidesz részéről is, ha 
már annyiszor utal rá képviselő úr, 
amikor azt mondja, hogy nem támo-
gatjuk. Azt is elmondtam, több hó-
napja ebben a teremben, hogy lehet 
hozni forrásokat a városháza felújí-
tásához, semmi gond nincs, azonnal 
módosítunk. Hónapokkal ezelőtt 
felajánlottam, keressen meg a vá-
rosházán képviselő úr! Bárki bejöhet 
hozzám, meg lehet nézni a tervezői 
költségvetést, ami a felújítás kap-
csán elkészült, a látványterveket, a 
műszaki állapottal kapcsolatos fel-
méréseket, s utána vitatkozzunk. De 
el sem jön? Akkor milyen alapon 
mondja ezt ön?
Bemutattam a testületnek a levelezé-
semet a kormányhivatal elnökével, 
magasabb szintű tárgyalásaimról is 
tájékoztatást adtam. A felújításban 
együtt akartunk működni. Elvittem 
a terveket, leültünk Tarnai Richárd 
úrral, ő személy szerint támogatta 
volna. Más politikai döntés született. 
Én ezt elfogadom, de ettől kezdve 
megyünk a magunk útján. A felújí-
táshoz szükséges pénz nem állt a mi 
rendelkezésünkre. Második körben 
felajánlottam – nyilván testületi fel-
hatalmazás nélkül, de ez egy tájé-
kozódó tárgyalás volt – az ingyenes 
átadást. A régi városháza épületében 
lehetett volna a tisztiorvosi szolgálat, 
a járási hivatal, a földhivatal, min-
den együtt. A legnagyobb járásban, 
Gödöllőn, szerintem megért volna 
ennyit az embereknek nyújtott szol-
gáltatás. Én vagyok a hibás, hogy ki 
kellett menni a Kotlán utcába?

Amikor az épület és a terület haszno-
sításával kapcsolatban megkaptam a 
negatív válaszokat, elég világosan 
elmondtam: ennyi pénzünk nekünk 
nincs. Ha a 2,5 milliárd forint fej-
lesztési pénzből kiveszünk kettőt, 
akkor nem jut utakra, csatornázás-
ra, térfelügyeleti kamerákra, busz-
várókra. És mire? Arra az incifinci 
önkormányzati feladatra, amit önök 
hagytak nekünk? 

(Folytatás a 3. oldalon)

Képviselő-testületi döntéseK

Gyenes Szilárd

Dr. Lantai Csaba

Domonkos Ernő
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KÖZÉPPONTBAN A PARK-
ÉS FAÁPOLÁSI MUNKÁK

ÚJ IGAZGATÓT VÁLASZTOTT
A KASTÉLY KFT. TAGGYŰLÉSE

A SÁRGA ÉS A FEHÉR UTÁN
KÉK BUSZOK AZ UTAKON

(folytatás a 2. oldalról)

Arra legyen egy ekkora épület?
Vagy újítsuk fel és adjuk át a kor-
mányhivatalnak? Ez is egy lehető-
ség, de úgy gondolom, ezt nem ne-
künk kell megoldanunk.
A csökkentett feladatokra alkal-

mas ingatlannak mutatkozott a Bu-
dapest Bank évek óta kihasználatlan
épülete, a felújítás bekerülési költ-
ségénél jóval kevesebbért. A régi
épület jövőjét illetően megkérdeztük
a lakosságot, mintegy ötszáz észre-
vételt kaptunk, és ezek közül a főtér
bővítése látszik legreálisabb célnak.
Lakásokat, üzleteket nem nagyon
akartunk ide építeni, a sportcsarno-
kot pedig nem lehet áthelyezni erre
a területre.
Önöktől egy javaslat nem jött,

csak ugyanaz a kérdés, hogy „Nem
lesz a főtéren városháza?” Lesz a
főtéren városháza! Van a főtéren vá-
rosháza, már most is működik. És
ez az épület, amiben most vagyunk,
takarékos, puritán bővítéssel minden
olyan szolgáltatási igényt ki tud elé-
gíteni, ami a gödöllői önkormányzat
feladata és a lakosságot érinti. Lesz
benne tanácsterem, ahol az esküvő-
ket is meg lehet tartani.

Önkormányzatok kizárva
Mint sok településen, úgy Gödöl-

lőn is égető társadalompolitikai prob-
lémává vált az egészségügyi ellátás
romló helyzete. Az orvoshiány és a
finanszírozás hiánya „kéz a kézben
jár”. Ez derült ki a képviselő-testület

rendkívüli napirendi pontját tárgyal-
va. Nagy Árpád igazgató a Tormay
Károly Egészségügyi Központ szak-
orvosi ellátottságáról készített tájé-
koztatót.
A betegellátás helyzetét alapve-

tően befolyásolja az orvosok magas
átlagéletkora. Az orvoshiány miatt
több szakrendelésen kénytelenek
szüneteltetni a betegellátást vagy a
leszerződöttnél kevesebb óraszám-
ban fogadják a hozzájuk forduló be-
tegeket. Az orvostechnikai berende-
zések hiánya vagy elavultsága több
területen lassítja vagy bizonytalanná
teszi az ellátást.
A képviselő-testület a rendelőin-

tézet emberi erőforrásairól egy pil-
lanatfelvételt kapott, állapította meg
szóbeli kiegészítésében az igazgató.
Számolni kell azonban a gyakorlat-
ban azzal, hogy az orvosok egy része
a magas életkor vagy betegségek mi-
att nem tudja hosszú ideig folytatni
gyógyító munkáját, a női orvosok
közül pedig többen élhetnek majd
a 40 év szolgálati viszony elérése
miatti nyugdíjba vonulás lehetősé-
gével. Bár a Tormayra még nem jel-
lemző, de az asszisztensi és szakdol-
gozói állományban is jelentkezhet
létszámhiány.
Nagy Árpád leszögezte: az egész-

ségügyi központ alapvető működése
megoldott, stabil gazdasági és szak-
mai lábakon áll, a hiányzó szakmák-
ban a rendeléseket az ÁNTSZ társ-
intézményekben biztosítja. Nem kell
tehát attól félni, hogy bezárnák a ren-

delőt, mint azt a városban híresztelik.
Szó sincs erről.
Az igazgató kifejtette, úgy érzi,

Gödöllőn egy hisztériakampány is
folyik.
– A Facebookon és itt-ott olyan

hírek keringenek, amiknek az égvilá-
gon semmi alapjuk nincs! Vélhetően
vannak olyan városlakók, akiknek az
a jó, hogy ha minél nagyobb a káosz.
Három olyan név van, akik folyama-
tosan jelentetnek meg az intézetről a
Facebookon olyan híreket, amiknek
messze nincs valós alapja, vagy pe-
dig van valamilyen alapja, csak épp
nem úgy és olyan módon, mint tálal-
ják. Szomorú, hogy az egyik egy há-
ziorvos lánya, akinek van lehetősége
arra, de bárkinek lehetősége van arra,
hogy eljöjjön hozzánk, megkérdezze
azt, hogy valóban így van-e ez, va-
lóban a történet hogy néz ki, és az
egyértelműen kapott ismeretek alap-
ján utána eldönti, hogy vagy nyil-
vánít véleményt vagy nem nyilvánít
véleményt.
Sajátos gellert kapott Simon Péter

Gellért fideszes képviselő következő
kérdése: 2016-ban volt-e olyan, az
egészségügyi kormányzat által kiírt
pályázat, amin nem vett részt a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ?
A kérdés helyén való egy képviselő-
től, csakhogy Simon Péter Gellért
ebben a szituációban több ennél – ő
a képviselő-testület egészségügyi bi-
zottságának elnöke!
Nagy Árpád válaszában elmond-

ta, hogy az alpolgármesterrel együtt

egy radiológiai fejlesztési pályázat
elkészítésére vállalkoztak volna, de
a kiírás elolvasásakor kiderült, hogy
azon állami, egyházi és alapítványi
fenntartású intézmények vehettek
részt, de nem pályázhattak önkor-
mányzati intézmények.
„Örülök”, hogy egészségügyi bi-

zottságunk elnöke most tájékozódott
először arról, hogy pályázott-e a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ,
ütötte le a magas labdát a polgármes-
ter. Hát ezt korábban kellett volna
megkérdeznie! Vajon nem jutott az
eszébe, hogy ha látta a pályázatot,
hát adjuk be? Ami pedig a pályázati
feltételeket illeti, jó lett volna, ha a
pártján keresztül eléri, önkormány-
zatok is pályázhassanak a lakosság
ellátása érdekében, ne csak az állam,
az egyházak és az alapítványok.
A polgármester azt is megkérdez-

te, hogy az egészségügyi bizottság
elnöke hányszor járt a Tormayban.
Ő ugyanis rendszeresen felkeresi az
intézményt, tárgyal és igyekszik se-
gíteni a gyógyító munka feltételein.
Simon Péter Gellért, az egészség-
ügyi bizottság elnöke erre a kérdésre
azonban nem válaszolt.
A pályázatokkal kapcsolatban még

az is elhangzott, hogy a rendelőinté-
zet energiatakarékos felújítására az
önkormányzat pályázott – de nem
nyert.
Nagy Árpád tájékoztatójából meg-

tudtuk, hogy a központ átlagosan 85
ezer járóbeteg és 140 ezer gondozott
ellátásáért felel. Munkájukat az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár
által diktált teljesítmény volumen-
korlát határozza meg. Ez megszabja

azt, hogy hány vizsgálatot, beavat-
kozást finanszíroz az állam. Nos,
ez messze elmarad a valóságban
jelentkező igényektől. Összegezve:
tavaly 52 millió forint értékű elvég-
zett munkát nem fizetett ki az OEP a
Tormaynak.
Nagy Árpád elmondta, ha minden

engedélyezett óraszámot működ-
tetni tudnának és az összes beteget
elláthatnák, fél év alatt tökre men-
nének.
Az igazgató arról is szólt, hogy

miközben a Tormay reumatológiáján
egy 20 perces vizsgálatért 1800 fo-
rintot fizet az OEP, egy közeli egész-
ségházban magánrendelésen az első
vizsgálat díja 12.000 Ft, a másodiké
8000. El lehet képzelni, hogy a két
intézmény menedzsmentje milyen
eltérő feltételeket tud nyújtani az or-
vosoknak és a betegeknek.
Gémesi György elmondta, hogy

az önkormányzati feladatok ellátása
a házi orvosok, fogorvosok és gyer-
mekorvosok, valamint a védőnők te-
kintetében megoldott és az ügyeleti
rendszer is jól működik. A képvise-
lő-testület az április 27-ei ülésén fog-
ja tárgyalni, milyen lenne az ideális
helyzet a szakorvosi ellátásban, mit
kell és mit képes ennek eléréséhez az
önkormányzat cselekedni.
Nagy Árpád megállapítása szerint

a kedvező változások bekövetkezé-
séig csak azt tudják tenni, hogy to-
vább „vadásszák a szakorvosokat”,
megpróbálják maradásra bírni az
elmenni készülőket és a helyzetről
igyekeznek folyamatosan tájékoztat-
ni a lakosságot.

(l.t.)

Képviselő-testületi döntéseK

Amennyiben helyesek az időjárási előrejelzé-
sek, a hét második felében várhatóan véget ér
a kemény fagy, így várhatóan eltűnnek a je-
ges út- és járdaszakaszok, amik rendkívül sok
problémát okoztak az elmúlt hetekben.
Bár a jég eltűnhet az utakról, nem szabad

megfeledkezni arról sem, hogy a latyakos uta-
kon – főleg a járdákon – változatlanul fennáll
a csúszásveszély!
A közterület-felügyelet az elmúlt hetekben

több esetben is figyelmeztetésben részesítette
a járdájuk csúszásmentesítéséről nem gondos-
kodó ingatlantulajdonosokat, s volt, ahol fel-
jelentés megtételére is sor került.
A tervek szerint a héten befejeződhetnek a

munkák a Mikszáth Kálmán utca - Széchenyi
István utca és Kotlán Sándor utca közötti sza-
kaszán, ahol egy szennyvízcsatorna szakasz
cseréjére került sor az elmúlt napokban. A hi-
baelhárítás miatt a fenti utcaszakaszt le kellett
zárni, a forgalom az útburkolat helyreállítása

után indulhat meg. A közlekedés mihamarab-
bi biztosítása érdekében a héten – amennyiben
az időjárás engedi – elvégzik az ideiglenes
burkolatjavítást. A végleges burkolat kiala-
kítására tavasszal, a megfelelő hőmérsékleti
viszonyok mellett kerül majd sor.
Újabb zöldterületi munkák megkezdését

tervezi a VÜSZI. A következő időszakban az
Alsóparkban az Ady Endre sétány mentén ta-
lálható fás-bokros területet teszik rendbe.
A Bogor-sétány, a Rákos-patak és a zeneis-

kola által határolt parkrészleten az idős és
egészséges fák megmaradnak. A fák alá nőtt
bokrok, invazív fajok – például bálványfák
– kivágásra kerülnek. A rendbetétel után át-
látható, sűrű faállománnyal borított területté
válik az említett parkrészlet.
A munkálatok folyamán okozott esetleges

kellemetlenségek miatt a VÜSZI a lakosság
türelmét és megértését kéri.

(db)

Gödöllőn is megjelentek a kék hibrid buszok,
igaz, nem a helyi, hanem az agglomerációs köz-
lekedésben, a korábbi BKK-s buszok Gödöllő
és Veresegyház térségében egészítik ki a flottát.
A www.iho.hu információi szerint a problé-

mát az okozta, hogy egyszerre több szerelő is
távozott a Volánbuszokat üzemeltető alvállal-
kozótól, s így a buszok javítása nehézkesebb. A
rekultivált hibridflottát viszont a Volvo Hungá-
ria tartja karban.

Sajtóinformációk szerint felmerült, hogy a
hibdridkocsikat a Volánbusz esetleg megvásá-
rolná, de mivel a korábbi tapasztalatok szerint a
nyári melegben ezzel a műszaki specifikációval
erre az égövre alkalmatlanok a kocsik, így nem
valószínű, hogy hosszú távon számíthatunk a
jelenlétükre.
Most mindenesetre jó szolgálatot tesznek.

(B)

Dr. Ujváry Tamást, a kastély korábbi igazgatóhelyettesét választot-
ták meg az igazgatói posztra a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. január 25-én megtartott rendkívüli taggyűlésén.
Dr. Ujváry Tamás a hatodik vezetője az intézménynek, megbízatása

határozatlan időre szól. Az új igazgató Gönczi Tibort váltja a vezetői
székben, aki a múlt év novembere óta a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) attrakció-fejlesztésekért felelős igazgatói posztját tölti be ,
s emellett 2016 végéig vállalta a kastély irányítását.

(kj)

A bálványfa rendkívül elszaporodott
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Ritkán tapasztalható hely-
ről kapott, kaphat segítséget 
a Gödöllői Kikelet Óvoda. A 
Győri AUDI ETO KC női kézi-
labda csapata egy, a csapat 
játékosai által dedikált labdát 
ajánlottak fel licitálásra, ami-
nek bevételét a gödöllői Egye-
tem téri óvoda alapítványa ja-
vára fordítják. 

A 2-szeres Bajnokok Ligája-győztes, 
12-szeres magyar bajnok és 12-sze-
res Magyar Kupa-győztes együttes 
tagjai között 15 felnőtt válogatott já-
tékos van, köztük számos olimpiai-, 
világ- és Európa-bajnok kiválóság-
gal. A csapatnak komoly esélye van 
az idei BL trófea elhódítására is.
A licit során befolyt összegből az 
óvoda alapítványa az intézmény kö-
rülményein szeretne javítani. A licit 
2017. február 28-ig tart. Licitálni az 
óvoda facebookos oldalán lehet. A 
labda kikiáltási ára 50.000 Ft. A licit 
lépcsője minimum 5000 Ft, ezerrel 
osztható kerek számmal lehet.
„Nem a gyerekek játékeszközeit 
akarjuk a befolyó összegből bővíte-
ni, hanem a körülményeken szeret-
nénk sokat javítani, hiszen az óvo-
dánk idén lesz 65 éves” – mondta 
érdeklődésünkre Fodor Csilla, az 

óvoda vezetőnője. „A felajánlást 
egy ide járó gyermek szülőjének se-
gítségével kaptuk. A pénzt mondjuk 
a nyílászárók cseréjére, vagy a kert 
szebbé tételére szeretnénk fordítani. 
Bízunk abban, hogy a kézilabda van 
olyan népszerű manapság, hogy so-
kak érdeklődését felkeltjük az akci-
ónkkal.”
Bővebb információ a Facebook-ol-
dalon megtalálható plakáton, illetve 
a licitálási szabályzatban olvasható:
1. A licit kihirdetője: a Gödöllői Ki-
kelet Óvoda alapítványa: 
Kikelet Alapítvány (adószám: 
18679353-1-13, bankszámlaszám: 
10400494-50485049-51491007). 
2. A licit célja: a Gödöllői Kikelet 
Óvodába járó gyermekek óvodai kö-
rülményeinek javítása. Bárki licitál-
hat, érvényes személyazonossággal 
rendelkező magánszemély vagy bár-
mely cég, intézmény, vállalkozás. A 
csoporttagság nem feltétele az érvé-
nyes ajánlattevésnek.
3. Érvénytelen profillal rendelkező, 
nem valós személyt, vállalkozást, 
céget jelölő licitek érvénytelenítésre, 
s az oldalról történő letiltásra kerül-
nek.
4. A licit kiinduló összege 50.000 Ft. 
Az összeg bármeddig emelkedhet, 
annak felső határa nincs. Licitre tétet 

emelni minimum ötezer forinttal, il-
letve ettől magasabb, ezerrel osztha-
tó, kerek összeggel lehet.
5. Érvényes ajánlatot visszavonni 
nem lehet!
6. A licit időtartama 2017. február 
28-án 23 óra 59 percig tart. A licit 
kihirdetője fenntartja a jogot kiemel-
kedően aktív érdeklődés esetén a licit 
meghosszabbítására, vagy nagyfokú 
érdektelenség esetén annak érvény-
telenítésére.
7. Nyertes ajánlattevő az, aki adott 
időn belül az utolsó, egyben a leg-
magasabb érvényes összeget ajánlot-
ta. A nyertes ajánlattevő köteles az 
ajánlott összeget kifizetni.
8. A licit lejárati idejét az eladó tart-
ja számon, de ha ő maga nem zárja 
adott pillanatban a licitet, a licit vé-
gét jelző időpont után automatikusan 
zárul, s az azután érkező ajánlatokat 
az eladónak nem áll módjában figye-
lembe venni.
9. A licit lejárta után 5 munkanapon 
belül köteles az eladó és a nyertes 
ajánlattevő felvenni egymással a 
kapcsolatot. Személyes átvételre a 
licit kihirdetője által van lehetőség 
az összeg készpénzben történő befi-
zetése mellett, vagy átutalás után, az 
összeg alapítvány számlájára beérke-
zését követően.
10. Felvilágosítást a Gödöllői Kike-
let Óvoda vezetőjétől, Fodor Csillá-
tól lehet kérni a +36-20/917-2180-as 
telefonszámon.             (A)

2017. február 3-5. 
(péntek vacsorától 
vasárnap ebédig)

Vezeti: Böjte Csaba testvér

Jelentkezés: 
info@matersalvatoris.hu 

Tel.: 06-28/420-176

Győriek a Gödöllői kikelet Óvodáért

Görbiczék labdás felajánlása

LELKIGYAKORLAT MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Szeretettel hívunk mindenkit DR. 
STELLA LEONTIN máriabesnyői ka-
nonok–plébános atya előadására a 
Máriabesnyői Szent Ferenc Közös-
ségi Házba (volt Damjanich Iskola) 
Cím: 
2100 Gödöllő, Szabadság út 255.

AZ ELŐADÁS CÍME: 
Az egyházi év gazdagsága
IDŐPONT: 
2017., február 1., szerda, 19 óra.                                 A belépés díjtalan!

DR. STELLA LEONTIN 
MÁRIABESNYŐI KANONOK–PLÉBÁNOS ATYA ELŐADÁSA

Kedves Tagtársak! A közgyűlésünket 2017. február 17-én, pénteken 16 órakor 
tartjuk a hagyományos helyszínen, a Premontrei Gimnázium B épületének aulá-
jában. A közgyűlésre tisztelettel meghívom!

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
16:00-17:00:
• Regisztráció (az alapszabály módosításához és a tisztújításhoz pontos jelenléti  
ív szükséges: név, lakhely, aláírás)
• Tagdíj-befizetés (nyugdíjasoknak 1000 Ft, munkavállalóknak 1500 Ft)
• Közadakozást ebben az évben is hirdetünk. Az összegyűlt összeget nagy létszámú kárpátaljai család 
Magyarországon tanuló középiskolás gyermekeinek segítésére fordítjuk. (Alapszabály II/2/14. pontja)
17:00-18:00:
• Alapszabály módosítása, tisztújítás (hozzászólás, szavazás)
• A módosított alapszabály honlapunkon tanulmányozható, cím: www.telekipal.hu
18:00-18:30:
• Az elmúlt év beszámolója, az idei tervek, 
• A Teleki Pál emlékérem átadása
18:30: • Baráti beszélgetés (pogácsás est)
Amennyiben 17 órakor közgyűlésünk nem lesz határozatképes (a tagság 50 százaléka nem lesz jelen), 
18 órakor a közgyűlést változatlan napirenddel megismételjük, amely a megjelentek számától függetle-
nül határozatképes lesz. 
Véleményeket, észrevételeket, javaslatokat a teleki@prem.hu e-mail címen vagy 20-3620-756-os telefo-
non jó szívvel fogadunk.      Üdvözlettel: Dr. Fábri Mihály elnök

Baráti találkozóval és vacsorával 
indította az évet a LISZI. A janu-
ár 27-re a Török Ignác Gimnázi-
umba meghirdetett összejövetelen 
több mint félszázan 
vettek részt. Az évnyi-
tó esemény szervezői a 
jóízű beszélgetések és 
a finom vacsora mel-
lett többek között az 
elmúlt évi programok-
hoz kapcsolódó játékos 
vetélkedővel, várták. 
A találkozó kulturális programjá-
ban Eszenyi Zsombor és Markolt 
Gergő közreműködött. 
A rendezvény résztvevői megis-
merhették az idei évi programkí-
nálatot is. Mint megtudtuk, foly-

tatódnak a népszerű kirándulások, 
tanulmányutak és megszervezik az 
évről-évre egyre többeket vonzó 
egészségnapot is.

A részletes és pontos programok-
ról – amelyeket lapunk is közöl 
–  a társasházak hirdetőtábláin és a 
LISZI honlapján tájékozódhatnak 
az érdeklődők, de akik igénylik, 
azoknak sms-ben is küldenek tá-

jékoztatót. A számtalan szí-
nes programot megvalósító 

szervezet programjaiba egyre több 
lakótelepi rész kapcsolódik be, az 
itt élők részéről egyre nagyobb az 
igény a tartalmas közösségépítő 

programok iránt. 

A LISZI köszönetét fejezi 
ki a Kalória Kft. munka-
társainak a finom vacso-
ráért, valamint dr. Györfi 
Beáta önkormányzati kép- 
viselőnek, dr. Pappné 
Pintér Csilla alpolgár-

mesternek és dr. Jeney László 
önkormányzati képviselőnek az 
est megszervezésében nyújtott se-
gítségért. Az egyesület jövőbeni 
programjai is az ő bevonásukkal 
kerülnek megvalósításra. bj

A TELEKI PÁL EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

Folyamatosan bővül a LISZI tagsága
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Ha van téma, ami mindenkit 
érdekel, az az időjárás. Már a 
kisgyermek is kíváncsi, milyen 
az idő, kimehet-e a játszani, 
vagy bent kell maradnia a la-
kásban. Sok esetben az időjá-
rástól függ a hétvégi program, 
ez határozza meg, hogyan öl-
tözünk fel, befolyással lehet a 
közlekedésre és sorolhatnánk 
a végtelenségig, mi mindenre. 

Számtalan vers, ének, mondóka szól 
a napsütésről, az esőről, a szélről és 
a hóról, amit hol szeretünk, hol nem. 
De miért esik az eső vagy a hó? Miből 
van a köd meg a szivárvány? Olyan 
kérdések ezek, amit előbb-utóbb 
minden gyerek feltesz a szülőknek, 
nagyszülőknek. A Móra kiadó gon-
dozásában most megjelent kiadvány 
nem csak választ ad azokra a kérdé-
sekre, ami az időjárással kapcsolat-
ban a gyerekeket foglalkoztathatja, 
hanem számtalan érdekességet is 
megoszt velük. Megtudhatják példá-
ul, mekkora a legnagyobb esőcsepp, 

mekkora lehet a tornádó tölcsére 
és, hogy mi az a holdszivárvány. A 
könyv nem csak az érdeklődő gyere-
kek számára hasznos, hanem kiváló 
kiegészítője is a földrajz vagy ter-
mészetismeret tananyagnak, hiszen 
valamennyi évszakról tartalmaz ér-
dekes tudnivalókat. 
A nagyobb gyerekek számára önálló-
an is böngészhető és jól értelmezhe-
tőek az információk, de az összeál-
lítás a kisebbek számára is hasznos, 

a szülők pedig rengeteg ötletet kap-
hatnak ahhoz, hogyan válaszolják 
meg a kérdéseket, amelyek akár egy 
séta során is felmerülhetnek. Hiszen 
nincs olyan gyerek, aki ne kérdezné 
meg, miből vannak a felhők, miért 
van köd, vagy éppen miért villámlik. 
Bár tudjuk a választ, sokszor nem 
egyszerű helyesen úgy elmagyaráz-
ni, hogy az egy gyerek számára is 
könnyen érthető legyen. 
A kiadvány mindezek mellett lehető-
séget ad a játékra is, hiszen a gyerek 
sok dolgot a játék segítségével ért és 
tanul meg. Kit ne derítene jókedv-
re, ha saját maga csinálhat szivár-
ványt, vagy közelről megvizsgálhat 
egy hópihét, egy jégcsapot, aminek 
a metszete hasonló a fák évgyűrűi-
hez? S miközben a legifjabb korosz-
tály képviselői a természet titkaival 
ismerkednek, abba is bepillantást 
nyerhetnek, hogyan dolgoznak azok 
a meteorológusok, akik a minden-
napokban tájékoztatnak bennünket a 
várható időjárásról, és kiderül az is, 
hogy valóban várható-e eső, ha a te-
hén lefekszik a fűbe, és mit jelent, ha 
naplementekor vörös az ég.  
(50 tény, amit tudnod kell Földünk 
időjárásáról)    kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Esik vagy fúj? De miért?

A „Belarusz Kulturális Napok Ma-
gyarországon” ünnepi koncertjén 
az 1974 alakult „Kharoshki” állami 
táncegyüttes  és a Camerata acapel-
la énekegyüttes lép fel. Az előadás 
során a belarusz nép táncai - többek 
között a híres lyavoniha – és zené-

je elevenedik meg. A „ Kharoshki” 
produkcióit  a legmagasabb szintű 
koreográfiai és technikai tudás jel-
lemzi. Megalakulása óta az együttes 
saját zenekara és vokális csoportja 
kíséretében lép fel. A  zenei kísé-
retben olyan régi – már szinte elfe-

ledett – hangszerek is szerepet kap-
nak, mint a duda, tülök, diatonikus 
cimbalom, baszetli és pogány „kmé-
nek”, amelyek hangzása mindig le-
nyűgözi a nézőket. A táncművészek 
eredeti öltözéke tehetséges fehér-
orosz mesterek munkáját dicséri. 
Legtöbbjüket kézzel szőtték és hí-
mezték, igazi művészeti-etnográfiai 
értéket képviselnek.  

A különleges esten ingyenes a rész-
vétel. A regisztrációkat február 5-ig 
várják az alábbi e-mail címen: 
cs.peterfi@gmail.com.                    jk

Ízelítő a belarusz kultúrából

A GIM-Ház tanfolyamai évek 
óta kiváló lehetőséget biztosí-
tanak az egyes művészeti te-
rületek iránt érdeklődőknek, 
hogy kipróbálják tehetségü-
ket, és megismerkedjenek a 
szövés, rajzolás, a festés, a kü-
lönböző textil-technikák és a 
kerámia készítésének titkaival.  

A február 11-én nyíló Műhelymun-
kák című kiállítás átfogó képet nyújt 
az elmúlt években végzett munkáról, 
és arról a közösségépítésről, amely 
az együttmunkálkodásnak és a  GIM  
művésztanárainak köszönhetően va-
lósult meg.  
Nem könnyű feladat a tárlat össze-
állítása – árulta el lapunknak Kato-
na Szabó Erzsébet textilművész, a 
GIM-Ház vezetője. Mint mondta, az 
egyes tanfolyamokon készült alkotá-
sokból akár külön kiállításokat is le-
hetne rendezni, olyan gazdag anyag 
készült el a legutolsó bemutatkozás 
óta. A kiállítást Kecskés József a 
közalapítvány kurátora rendezi meg.
A festészet-rajz tanfolyamot Incze 
Mózes festőművész vezette, a kiál-
lításon az ő tanítványainak munkáit 
láthatják majd. A festészeti kurzus 
foglalkozásait februártól Posztobá-

nyi Péter festőművész veszi át.
A textil-rajz tanfolyam több 
szempontból is jelentős. Ve-
zetője, Hidasi Zsófi ugyanis 
egykor Remsey Flóránál és 
Farkasvölgyi Évánál kezdett 
el rajzot tanulni, részben az ő 

felkészítésükkel jutott be az iparmű-
vészeti egyetemre, a MOMÉ-ra. Ma 
már művészként adja tovább a meg-
szerzett tudást. A főként fiatalokból 
álló tanítványai a rajzképzés mellett 
nemezből és kézi szövéssel készült 
használati tárgyakat, ruházati kiegé-
szítőket is készítenek. Növendékei 
közül többen is sikeres felvételit tet-
tek művészeti egyetemekre.
A kerámia-plasztika tanfolyamot F. 
Orosz Sára DLA keramikusművész 
vezeti, ennek keretében az archai-
kus kerámiaművészet fortélyaival 
ismerkedhetnek meg a résztvevők, 
a hangsúlyt a régi idők remekeinek 
megformálására helyezik, mint azt 
majd a kiállításon is láthatják. A Go-

belin és szőnyegszövés tanfolyamot 
még Remsey Flóra indította el, aki-
nek hirtelen halála után a tanítványai 
folytatták a közös munkát Farkasvöl-
gyi Éva kárpitművész vezetésével. A 
csoport igazi közösséggé formálódott 
az eltelt évek alatt. A kiállításon ré-
gebbi és mostanában készült munká-
ikból is láthatnak majd az érdeklődők. 
Katona Szabó Erzsébet elmondta: 
a GIM-Ház tanfolyamai nem csak 
ahhoz járulnak hozzá, hogy a részt-
vevők kibontakoztassák tehetségü-
ket, hanem olyan embereket nevel, 
akiknek van alkalmuk az alkotás fo-
lyamatához közel kerülve, érteni és 
értékelni a művészetet.  
Mint megtudtuk, a tanfolyamok mel-
lett idén egy régi tervet is szeretné-
nek megvalósítani a GIM-ben: a 
nyári időszakban művésztelepként, 
hivatásos művészek számára alkotá-
si lehetőséget biztosítani a házban és 
a kertben – amire már régóta megvan 
az igény.    bj

(Folytatás az 1. oldalról) 
A kulturális tematikus év programjaiba ez alkalommal is bekapcsolódnak 
a városi kulturális intézmények és a művészeti csoportok. 
Zászló kiállítással tisztelegnek a GIM-ház alkotói, a Levendula Galériában 
Anti Szabó János kastélyt ábrázoló grafikáit mutatják be, a zeneiskolában 
pedig a GÖMB alkotóinak munkáit láthatják majd.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ olvasóvetélkedőjé-
nek középpontjában is Erzsébet királyné áll az idén. Az intézmény emellett 
az érdeklődőket a királyi ház életét dokumentumok segítségével bemutató 
kiállítással, a diákokat pedig előadássorozattal várja.
A tematikus évhez két tudományos konferencia kapcsolódik, az egyik a 
kastély „Utazik az udvar” című kiállításához kapcsolódik, a másik pedig a 
kiegyezés utáni építészettel foglalkozik. 
A szervezők idén is szem előtt tartották, hogy városunk lakóinak és az ide 
látogató turistáknak egyaránt vonzó programokat állítsanak össze.         jb

Belarusz Kulturális Napokat rendeznek hazánkban február 
9-10-én, a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének 25. 
évfordulója alkalmából. A  jubileum február 9-i gálaestjének  a 
Gödöllői Királyi Kastély lovardája ad otthont. A látványos kul-
turális esemény ingyenes, regisztrációhoz kötött. 

visszAtekintő kiállítás A giM-HázBAn

Tanítványok műhelymunkái

színes progrAMokkAl eMlékezik gödöllő

A királyné éve a királyi városban
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Január 29-én két olyan személy volt
a Kávéházi esték sorozat vendége,
akiknek „kedvenc” gyümölcse az
alma. Hogy miért? A
válasz az alábbi köz-
mondásban rejlik:
nem esik messze az
alma a fájától. Nem
esett messze Huszá-
rik Kata, a népsze-
rű fiatal színésznő,
Nagy Anna szín-
művész és Huszárik
Zoltán filmrendező
lánya és Remsey Dá-
vid grafikusművész,
a híres Remsey-csa-
lád negyedik gene-
rációjának ifjú kép-
viselője sem, hiszen
mindketten a szüleik
nyomdokaiba lépve
próbálnak érvénye-
sülni az életben. L. Péterfi Csaba
vendégeiként vallottak többek között
a pályaválasztásról, szüleik reakció-
járól, múltról, jelenről és jövőről, jó
pár anekdotával fűszerezve az estet,
aminek zenei betétjeit Buka Enikő,
a Chopin zeneiskola igazgatója, Fo-
dor László és Lencsés Balázs adta
elő. Sőt, még Huszárik Kata is éne-
kelt...
Kezdetben sem Kata, sem Dávid

nem szándékozott a szülők által ki-
taposott ösvényen lépkedni. Érde-
kes, hogy gyerekként mindketten
régészek szerettek volna lenni, de
aztán mégsem kerülhették el sor-
sukat. Egyiküknél viszont ez nem
volt „egyszerű”. Ki gondolná, hogy
éppen Nagy Anna tiltakozott kéz-

zel-lábbal az ellen, hogy a lánya a
világot jelentő deszkákat válassza?!
Gyerekként az anyja direkt ritkán

vitte színházba (ahogy Kata sem vi-
szi a saját fiát, mert szerinte így he-
lyes). Ennek ellenére nem sikerült a
pályamódosítás, de azóta a mama is
büszke Kata sikereire; ráadásul kö-
zös estjeik is vannak, amik nagy si-
kerrel futnak.
A Remsey-klánba születve Dá-

vidot festőállványok, szövőszékek,
rézkarcok, ecsetek és társaik vették
körül, no meg olyan szülők (Remsey
Flóra és Anti Szabó János), roko-
nok, akik csak a művészetnek éltek.
Ennek ellenére soha sem erőltették,
hogy ezt a pályát folytassa. De hiába,
az a csodálatos légkör beszippantot-
ta és egyenesen a Képzőművészeti
Egyetemre repítette, ahogy Katát a
Színművészeti Főiskolára.

Adódik a kérdés: ilyen vezeték-
névvel könnyebb az előrejutás?
Mindketten azt vallják, hogy önma-
gában a név nem elég, ha nincs tehet-
ség és elhivatottság, akkor semmit
sem ér az egész. Dávidban például
gyerekkorában olyan elhivatottság

dolgozott, hogy a szülei/rokonai ál-
tal készített műveket „kiegészítette”,
a saját képére
formálta. A
l egemléke -
zetesebbnek
egy sólymot
ábrázoló kép
b i z o n y u l t ,
amit filctollal
tovább „töké-
letesített”. A
reakciót el le-
het képzelni...
Manapság a
Szépművé -
szeti Múzeum
(és a hozzá
csatolt szám-

talan intézmény) alkalmazott grafi-
kusaként a vizuális megjelenésekért
felelős, de emellett igyekszik a saját
stílusát is a nagyvilág elé tárni (pél-
dául egy gyerekkönyv illusztrátora-
ként is bemutatkozott már).
Egyébként Huszárik Zoltán posz-

tumusz Kossuth-díjas
rendező is sokat rajzolt
lányának, már amikor fel-
bukkant náluk. Nagyon
tehetséges rajzoló volt, de
nem árulunk el nagy titkot
azzal, hogy inkább ritkáb-
ban jelent meg Katáéknél,
míg sűrűbben. Intenzív
életet élt, így a lánya el-
sősorban Nagy Anna mel-
lett nőtt fel, aki a szülés
után hét évre kivonult a
színpad világából. Érde-
kesség, hogy az 1971-es
Szindbád című filmben
mindhárman szerepeltek:
rendező, szereplő. És a
szereplőben fejlődő mag-
zat.

Különleges szimbiózisban él Hu-
szárik Kata az anyjával. Gyerekként

minden este 2-3 órát olvasott fel neki
(például Othello); ez a tevékenység a
mai napig is dívik náluk, kiegészít-
ve az unokával, aki ugyanúgy élvezi,
mint annak idején Kata.
Huszárik Kata nevét elsősorban

a Hyppolit, a lakáj című remake
filmből ismerhetik az emberek, ami
számára úgymond az áttörést hozta
meg. A film után sorra jöttek a fotó-
zások, interjúk, felkérések, stb. Egy
idő után ekkor jött rá, hogy a csillo-
gás csak pillanatnyi ideig tart, jobb,
ha a földön marad az ember. A mai
napig ehhez tartja magát.
A jövőre nézve a két vendég úgy

nyilatkozott, hogy bőven vannak ter-
veik, nem is kevés. Remsey Dávid
álma, hogy a nagybátyjai, rokonai ál-
tal lakott régi művészházat fel kelle-
ne újítani és a mai napig ott található
tárgyakat a nagyközönség elé kellene
bocsájtani.
Huszárik Kata vágya pedig az,

hogy édesapjának, a Domonyban
született filmrendezőnek a települé-
sen egy emlékházat (benne szemé-
lyes tárgyakkal) hozzanak létre.

(ch)

Kávéházi EstéK:

Az alma meg a fája

Január elsején kezdetét vette a 2017
végéig tartó Szent László-év. Az em-
lékévet a lovagkirály trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfor-
dulója alkalmából hirdették meg.
Mivel I. (Szent) László az első

olyan Árpád-házi uralkodó, aki ösz-
szekapcsolja a közép-európai népeket,
számítanak arra, hogy a magyarok
mellett horvát, lengyel, román és szlo-
vák civil szervezetek, egyházak és po-
litikai szereplők is szerepet vállalnak
az eseménysorozatban, és szeretnének
határon túli helyszíneket is bevonni.
Az eseménysorozat költségeire 80
millió forintot különítettek el. Szep-
tember végére összeállítják a prog-
ramok javarészét. A programsorozat
célja, többek között, hogy új tartalmak
jöjjenek létre a Szent László-év során,
valamint, hogy bemutassák a meglé-
vő értékeket, egyaránt megszólítva a
szakmai és a nagyközönséget.
Szent László Szent István mellett

a legnagyobb országépítő volt, aki
megteremtette a Kárpát-medencében
élő népek együttműködését. 1040
körül született, Lengyelországban.
Nagyapját, a pogány Vazult (Vá-
szolyt) István király vakíttatta meg,
apja, Béla István haragja elől elme-
nekült az országból, s mégis László
lett az, aki Szent István életművét
folytatta. Anyja, a lengyel Richeza,

II. Miciszláv király leánya volt. 1077
tavaszán választották az ország főurai
a trónra. 1081-ben koronázták meg
másodszor, immár a szent koronával.
Hadvezéri képességeit hamar meg-

mutatta. 1091-ben, míg Horvátor-
szágban hadakozott, a kunok ismét az
ország keleti vármegyéit pusztították,
mire ő erős sereggel hazatért és meg-
semmisítette a támadókat. László hű
volt egyházához, de a pápaságnak
nem volt hajlandó engedményeket
tenni. Uralkodása alatt történtek az
első magyar szenttéavatások: kezde-
ményezésére 1083-ban avatták szent-
té István királyt, fiát, Imre herceget,
annak tanítóját, Gellért püspököt és
két zoborhegyi remetét. Ő hozta létre
a zágrábi püspökséget, emellett Bi-
harról Váradra költöztette a püspöki
székhelyet. A magyarországi egyház

1092-ben tartotta első zsinatát.
László idején élte első virágkorát a

Magyar Királyság. Uralkodása alatt
az addig trónviszályoktól és külső tá-
madásoktól zaklatott országban törvé-
nyeivel nyugalmat és rendet teremtett.
Törvényei nagyon szigorúan büntet-
ték a lopást, tűzzel-vassal irtotta a po-
gány szokásokat, szigorúan büntette
a nőrablást és a házasságtörést. Jeru-
zsálembe kívánt zarándokolni, tervét
azonban nem valósíthatta meg, mert
1095. július 29-én Nyitrán váratlanul
meghalt. Előbb az általa alapított so-
mogyvári apátságban, majd Váradon
temették el. 1192-ben III. Béla király
kezdeményezésére avatták szentté.
A nagyváradi székesegyházban

lévő sírja országos jelentőségű kegy-
hellyé vált, amelyet a magyar királyok
is rendszeresen felkerestek. Sírját a
XVII. században feldúlták, hermáját
1619-től a győri székesegyházban
őrzik. Történelmi érdeme a magyar
királyság önálló létének egyértelmű
biztosítása volt, kultuszát a másik lo-
vagkirály, Nagy Lajos teremtette meg.
Sokáig hitte azt a nép, hogy a szent
király „kijön” a sírjából, ha nagy ve-
szély fenyegeti a magyarokat, és győ-
zelemre segíti népét. Nagyváradon a
mai napig tartanak Szent László-ün-
nepségeket. Ünnepe június 27-én van.

(ny.f.)

SZENT LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK
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Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

Gödöllőn is sok gondot okoz-
nak és sok feladatot jelente-
nek a közterületen felügyelet 
nélkül tartózkodó, valamint 
a kóbor kutyák. Ezeknek a 
befogása és az azokhoz kap-
csolódó állat-egészségügyi 
teendők, valamint a közúton 
talált állathullák elhelyezése 
a gyepmester feladata. 

Kevesen tudják, hogy az így befo-
gott kóbor állat – amennyiben a be-
fogástól számított 15 napon belül a 
kóbor állat tulajdonosa nem válik 
ismertté – az állam tulajdonába ke-
rül. Az állatvédelmi hatóság gon-
doskodik az állat tulajdonjogának 
átruházásáról, ha ezt jogszabály ki-
zárja vagy az eredménytelen, az ál-
lat végleges elhelyezéséről. Az el-
helyezés eredménytelensége esetén 
– a jogszabályban meghatározott 
időtartam elteltével – az állat életét 
megengedett módon ki lehet oltani.
Városunkban az elsődleges cél, 
hogy a befogott kutyák visszakerül-
jenek tulajdonosukhoz vagy gazdát 
találjanak számukra. Épp ezért az 
eddigiekben a gödöllői gyepmeste-

ri telep vezetése a költségeket nem 
terhelte át az ebek tulajdonosaira, 
amire egyébként az 1998. évi XX-
VIII. törvény lehetőséget ad.
Az ebben foglaltak szerint, ha a 
kóbor állat tulajdonosa ismertté vá-
lik, a tulajdonos köteles az állatot 
visszavenni, valamint a befogásá-
val és elhelyezésével kapcsolatos 
költségeket megtéríteni. Ha a tulaj-
donos az állatot nem veszi vissza, 
vagy az állat egészségét súlyosan 
veszélyeztető tartási körülmények 
miatt az állat a tulajdonos részé-
re nem adható ki, az állatvédelmi 
hatóság – az addig felmerült költ-
ségek megtérítésére való kötele-

zés mellett – az állatot elkobozza, 
ezt követően gondoskodik az állat 
tulajdonjogának átruházásáról, 
ha ezt jogszabály kizárja vagy az 
eredménytelen, az állat végleges 
elhelyezéséről. Ha az állat végle-
ges elhelyezése csak rendszeres 
költségráfordítással biztosítható, 
a korábbi tulajdonos a jogsértés 
súlyától, ismétlődésétől függően 
legfeljebb 12 hónapra jutó költség 
fizetésére kötelezhető. 
A gyepmestert a lakosság és a 
polgármesteri hivatal is felhívhat-
ja intézkedésre, szükség esetén a 
06/30-30-33-041-es telefonon köz-
vetlenül elérhető.   kj

Állati jogok (III. rész): Gyepmesteri intézkedések

A rendszeres telelőhelyeket borító 
vastag jégtakaró miatt szokatlanul 
sok vízimadár, köztük több veszé-
lyeztetett, ritka faj egyede gyüleke-
zik idén télen a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság működési területé-
re eső Duna-szakaszon.
A nemzeti park őrszolgálata foko-
zottan figyeli ezt a területet. Tapasz-
talataik alapján az utóbbi hetekben 
ritka, vagy szórványosan megjelenő 

madárfajok is előkerül-
tek a folyó érintett sza-
kaszán. Többször is lát-
tak például jegesrécét, 
örvös bukót, hegyi récét 
és füstös récét. A récék 
mellett nagy számban 
pihennek és éjszakáznak 
a folyón ludak is, ame-
lyek között előfordult a 
világviszonylatban veszélyeztetett 

kis lilik, a vörösnyakú 
lúd és a szintén ritka 
apácalúd is.
A tartósan hideg idő-
járás próbára teszi a 
nálunk telelő mada-
rakat. Szinte minden 
állóvíz és csatorna be-
fagyott, és ez helyvál-
toztatásra kényszeríti 
a víziszárnyasokat. A 

nálunk telelő vízimadarak a Duna 
jégtáblái között keresnek táplálékot 
és menedéket, így ha valaki mostaná-
ban ellátogat a folyó partjára, hatal-
mas réce- és vadlúdcsapatokat láthat, 
melyek ezrével tömörülnek egy-egy 
be nem fagyott dunai öbölben, vagy 
éppen pihennek valamelyik úszó jég-
táblán. A nagy vízimadárcsapatokra 
pedig időről időre a velük táplálkozó 
sasok, elsősorban a rétisasok is le-
csapnak.                   origo.hu

A rövid életű nagy szarvasbogárra az 
ivari kétalakúság (szexuális dimorfiz-
mus) jellemző: a hím és a nőstény 
megjelenése látványosan eltér egy-
mástól. A jól fejlett hím szarvasbo-
garat semmilyen más magyarországi 
bogárral nem lehet összetéveszteni 
hatalmasra nőtt, agancsszerű rágója 
miatt. Míg a hím testhossza a rágók-
kal együtt 30–80 mm, addig a sokkal 
kisebb rágójú nőstényé 25–50 mm.

Magyarországon a hegy- és domb-
vidékek tölgyeseiben mindenütt, de 
kötött talajú fáslegelőkön, parkok-
ban, arborétumokban is előfordul. 
A lárvák fejlődési ideje 4-5 év, a ki-
fejlett hímek viszont csak 4–5 hétig 
élnek, a párosodás után elpusztulnak. 
A nőstények több nappal, néha né-
hány héttel is túlélik a hímeket.
A szarvasbogárfélék családjának 
1300 faja közül Európában 14 fordul 
elő, Közép-Európában 7. Magyar-

országon 6 faj él: 
a nagy szarvasbo-
gáron kívül a kis, 
a tülkös, a szőrös 
és a nagy és kis fé-
messzarvasbogár, 
amelyek megjele-
nésükben erősen 
különböznek a nagy 
szarvasbogártól. 

Ritka vízimadarak telelnek a kemény tél miatt a Dunán

2017 év rovara – nagy szarvasbogár

Ha csak egy teáskanállal fogyasztunk el belőle minden este 
lefekvés előtt, már gondoskodhatunk a nyugodt alvásról. Mi-
vel 80%-ban természetes cukrot tartalmaz, megemeli az in-
zulinszintet, így a tripofán nevű anyag könnyebben eljut az 
agyhoz, hamarabb beindul az alvás folyamata. 

A méz nemcsak nyugtató, harmo-
nizáló, hanem igencsak egészsé-
ges és tökéletes energiaforrás is.
A méz glükoztartalma miatt azok 
az emberek, akik rendszeresen fo-
gyasztanak mézet, sokkal energi-
kusabbak, éberebbek és egészsé-
gesebbek is. Ha szereti a mézet, és beiktatja a napi étrendjébe, többé nem 
kell számolnia a fáradtsággal. Bármennyire is édes és tele van cukorral, 
mégis hatékonyan beilleszthető a fogyókúrába. Egyenlő arányban tartal-
maz glükózt és fruktózt, így segítségünkre lehet a fogyásban. Ráadásul 
egészségesen csökkenthetjük az édesség utáni sóvárgásunkat is.
A méz előállításához a méhek virágnektárt gyűjtenek. Így sok flavonoi-
dot tartalmaz, mely kiváló antioxidáns, hatással van az immunrendszer 
erősítésére. Viszont nem 
csak az immunrendszer erő-
sítésére jó, hanem kiváló 
antioxidáns és gyulladásgát-
ló is. Nem csoda, hogy gye-
rekkorunkban köhögés ese-
tén egyből egy kanál mézet 
kaptunk gyógyírként. Régen 
vágások, horzsolások és se-
bek kezelésére is használták. 
Ha bekenjük a sebet mézzel, 
antibakteriális tulajdonsága 
miatt eltávolítja a baktériu-
mokat, tisztán tartja és gyó-
gyítja a sebet.

Ez történik, ha egy hónapig minden 
nap megeszik egy kanál mézet

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Február 4-én és 5-én, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058
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Új év, új remények, szokták
mondani sportberkekben.
Nos, így vannak ezzel a
MAG-LOGTeamCFTGödöllő
futsal csapatánál is, akik fe-
ledve a 2016-os őszi bajnoki
meccseket, már a második
helyen állnak csoportjuk-
ban az NB II-es bajnokság-
ban, miután két rangadót
nyertek az elmúlt héten.
Úgy látszik, hogy Baranyai Pál
megtalálta az egyensúlyt a fiatal
és a rutinos játékosok között, va-
lamint a januárban a FISE-SZIE
együtteséből átigazolt Annus Ár-
pád érkezése is lökést adott a csa-
patnak, aki debütálásként hat gólt
rúgott a két meccsen. A gödöllői-
ek előbb a forduló előtt harmadik
helyen álló Kincsem Lovaspark
SE otthonából hozták el a három
bajnoki pontot és a 12-9-es siker-
rel meg is előzték a tabellán a tá-
piószentmártoniakat, majd hazai
pályán verték 7-4-re Nagy Rolan-

dék a meccs előtt második pozíci-
ót elfoglaló Csengert, akiket ezzel
szintén megelőztek a mieink. A
MAG-LOG Team CFT Gödöllő
18 fordulót követően 27 ponttal a
második helyet foglalja el a pont-
vadászatban.
A kettős győzelem és a kettős
előzés egyben ajándék is volt a
csapattól az edző számára, aki a
Csenger elleni bajnoki napján ün-
nepelte 40. születésnapját.
NB II., Keleti-csoport, 17. for-
duló: Kincsem Lovaspark SE –
MAG-LOG Team CFT Gödöllő
9-12 (1-6) Gólszerzők: Nagy Ro-
land, Annus Árpád (3-3), Varsányi
Botond, Gruber Bálint (2-2), Mol-
nár Márton, Farkas Péter.
NB II., Keleti-csoport, 18. for-
duló: MAG-LOG Team CFT Gö-
döllő – Csenger Futsal 7-4 (1-1)
Gólszerzők: Annus Árpád (3),
Gruber Bálint (2), Nagy Roland,
Varsányi Botond.

-li-

Futsal – Kettős győzelem, dupla előzés

Már második a MAG-LOG Team CFT
Továbbra is őrzi a hetedik helyét a
tabellán a Penta-GRC csapata, akik
a vártnál nehezebben, de nyertek a
TFSE ellen 3:0-ra, ezzel szép szüli-
napi ajándékot szerezve a csapat-
kapitánynak, Széles Petrának.

Borkovits Zoltán tanítványai magabiz-
tosan, a győzelem tudatában léphettek
pályára a TFSE ellen, ugyanis minden
tekintetben nagyobb játékerőt képvi-
selnek a fővárosiaknál. A találkozó az-
tán izzadságszagúra sikeredett, de ha a

vártnál szorosabb szetteket hozó pár-
harcok is születtek, végül sima 3:0-ás
győzelemmel abszolválta a mérkőzést
a Gödöllő. A január 27-én 29. születés-
napját ünneplő Széles Petra (a képen:
fotó- grcvolley.hu) ezúttal is vezére volt
csapatának. A Penta-GRC az eddigi 14
forduló után 20 pontot gyűjtve továbbra
is a hetedik helyen áll az alapszakasz-
ban.
NB I. alapszakasz, 14. forduló
Penta-Gödöllői RC – TFSE 3-0
(22, 22, 18) -tt-

Röplabda – a VáRtnál nehezebben

Őrzi hetedik helyét a Penta-GRC

Három versenyről is éremmel tér-
hettek haza a gödöllői vívók az
elmúlt hétvégén. Gémesi Csanád
felnőtt férfi kard-válogató verse-
nyen lett bronzérmes, míg Pis-
surai Pálma újonc női és serdü-
lő kardversenyen is aranyérmet
nyert.
A felnőtt férfi kardozók a februárban ese-
dékes GP világkupára készülve válogató
versenyen vettek részt, amelyet a Vasas

rendezett. Az 50 fős mezőnyben pástra
állt Gémesi Csanád is, aki egészen az
elődöntőig jutott és végül a harmadik
helyen végzett Decsi Tamás és az olasz
Sbragia Stefanomögött.
Az utánpótlás korú kardvívók Nagykani-
zsán mérhették össze tudásukat. Az újonc
leány mezőnyben a GEAC tehetsége,
Missurai Pálma (a képen) ezúttal sem
talált legyőzőre és a 35 fős mezőnyben
aranyérmes lett. Bodoky Ákos tanítvá-

nya nem elégedett meg egy arannyal és a
31 nevezőt számláló serdülő korcsoport-
ban is felállhatott a dobogó legfelső foká-
ra, ezzel bizonyítva, hogy a 14-15 évesek
között nincs nála jobb jelenleg. Ugyanitt
az újoncoknál Bata Edue a hetedik lett,
míg a serdülő korosztályban Bevíz Do-
rottya a hatodik helyen végzett.

VíVás – missuRai pálma: csaK a szoKásos

Ismét dobogón Gémesi Csanád

Január 28-án újból kiemel-
kedő jelentőségű sportver-
senyt rendezett a GEAC és
a MASZ a Szent István Egye-
tem sportcsarnokában. A
remekhangulatúKözép-Ma-
gyarországi régiós verse-
nyen két korosztályban in-
dultak az atléták. U11-ben
23 csapat, közel 184 gyerek
vett részt, míg az U13-as
korosztályban 22 csapatban
176 gyermek versenyzett.
A GEAC és a Kölyök Atlétika-prog-
ramból hozzájuk csatlakozó Szent
Imre és Erkel iskola összesen 6 csa-
pattal képviseltette magát. A hazai
U11-es versenyzők 4 csapatot in-
dítottak, melyekből a GEAC „A”
formáció az igen előkelő 5. helyen

végzett (tagjai: Bútor Blanka, Lökös
Laura, Mészáros Flóra, Batiz Noah,
Fazekas Soma, Lovász Krisztián,
Menyhárt Olivér, Zenyik Attila), a
GEAC-Szent Imre a kilencedik, míg
a GEAC-Erkel a 14. helyezett lett.
Az U13-as korosztályban a GEAC
„A” csapata (tagjai: Császár Inesz,
Kriszt Sarolta, Tóth-Sztavridisz
Szófia, Viha Borbála, Fekete Csa-
nád, Lippai Csaba, Roska Dániel,
Takács Bálint) szintén a kiváló 5. he-
lyet szerezte meg, míg a GEAC „B” a
16. lett. Említést érdemel, hogy a ver-
senybírók segítői – közmegelégedés-
re – ismét a GEAC aktív ifjú atlétái
voltak. Edzők: Körmendy Katalin,
Kovács Gábor, Kovács Zoltán, Ga-
danecz György.

Nyílt fedett pályás bajnokság –
Egyéni csúcs rúdugrásban

ABOK csarnokban rendezték az év első
országos felnőtt fedettpályás versenyét,
ahol néhány számban igen nagy létszá-
mú induló volt. A GEAC versenyzői
közül kiemelhető az ifjúsági korú rúd-
ugróMihály Ádám, aki egyéni csúccsal
(430 cm) végzett az abszolút 3. helyen.
Szintén rúdugrásban a hosszú ideje sé-
rüléssel bajlódó Kriszt Annamária a
negyedik,Horváth Dorottya a 6. helyen
végzett 320 cm-rel. A magasugró felnőtt
mezőnyben Renner Luca ezüstérmes
(175 cm), Kriszt Katalin pedig ötödik
(165 cm) lett. Említést érdemel még a
két ifjúsági korú futó, Pótha Johanna
és Csernyánszky Sára, akik a közel 40
fős mezőnyben biztató idővel, 200 m-en
a nyolcadik és a kilencedik helyet szerez-
ték meg. Edzők: Szörényi István, Bo-
risz Volkov, Zsivoczky Attila, Deutsch
Péter, Körmendy Katalin. -ll-

atlétiKa – spoRt XXi. VeRseny

Sikeres gödöllői rendezés Kettős vereséggel kezdték
a 2017-es évet a Gödöllői
Sakkbarátok csapatai, akik
közül az első formáció öt,
míg a második egy pontos
vereséget szenvedett hazai
pályán.
A tartalékos első csapat nélkülöz-
te a második és harmadik táblás
játékosát, így nem meglepő, hogy
8,5-3,5 arányban alulmaradt az
erősebb játékosokkal leülő MAFC
csapatától. A második formáció
szoros küzdelemben egy ponttal
maradt alul a négy táblán is maga-

sabb Élő ponttal rendelkező Tura
csapatától.
NB II. Erkel csoport, 7. forduló
GSBE – MAFC 3,5-8,5
Győzött: Sillye K.; Döntetlen:
Nagyajtai G., Somodi B,. Kozma
G., Tóth-Máté J., Nagy A.; Vesztett:
Veréb G., Hönsch P., Szabó Z., Zá-
modi F., Fehér M., Törőcsik J.
Pest megye I/A osztály, 5. fordu-
ló: GSBE II – Tura 2-3
Győzött: Molnár L.; Döntetlen:
Nagy D., Nagy J.; Vesztett: Veres
I., Nagy Z.

-vb-

saKK – elRajtolt csapatbajnoKság

Kettős vereség a nyitányon

Lezárultak a 2016-os sporteredmé-
nyek alapján beküldhető jelölések,
amelyeket Január 22-ig küldhették
be nyolc kategóriában a sportklu-
bok. Az elismerésben részesülő

sportolók, edzők és sportvezetők a
február 27-én megrendezésre kerülő
városi Sportdíj átadó gálán vehetik
át díjaikat.
A Művészetek Házában megrendezésre

kerülő ünnepségen a 2016. év eredmé-
nyei alapján díjazzák a legjobb felnőtt és
utánpótlás korú sportolókat, az év edző-
jét, a Jövő Reménységeit, a 16 év alatti
országos bajnokságon és diákolimpiai
versenyeken dobogós helyen végzőket,
a GEAC-aranykoszorúsait és a Gödöllő
Sportjáért elismerést is átadják majd.

gödöllői spoRtdíj átadó gála

Lezárultak a jelölések

A Gödöllői Taekwon-do SE várja
a sportolni vágyókat egy vidám
gyerekekkel és felnőttekkel teli
lelkes csapatba, ahova járhatsz:
ha csakmozognál, ha egy csapat-
hoz akarsz tartozni, de ha komo-
lyabb terveid vannak, akár a nem-
zetközi versenyzés is nyitva áll
minden elhivatott sportolónak.

Ha kíváncsi vagy, milyen is ez
a harcművészet, várunk sze-
retettel kezdő csoportunkba a
gödöllői Művészetek Házába
minden kedden és csütörtökön
16.30-tól. Az edzésekre 5 éves
kortól lehet jelentkezni a 06-
20/530-49-57-es telefonszá-
mon.

Taekwon-dózz velünk!

Licit a Kikelet óvodáért. Ezzel a
felhívással indított licitet a Face-
book közösségi oldalán a Kikelet
Óvoda.
Az 50 ezer forintról induló liciten egy, a
Győri AUDI ETO KC női kézilabda csa-

pat 15 játékosa, köztük számos olimpi-
ai-, világ- és Európa-bajnok játékos által
aláírt kézilabdára lehet licitálni.
A részleteket a: www.facebook.com/Li-
cit a Kikelet óvodáért oldalon.

jótéKonysági Kampány a KiKelet óVodáéRt

Az elmúlt hétvégén fejeződött be a
január 14. és január 29. között le-
bonyolított The Ground Sátor Kupa
utánpótlás labdarúgó tornasoro-
zat, amely a decemberi esemény-
hez hasonlóan ezúttal is országo-
san nagy sikert aratott.

A januári sorozatot 11 korcsoportban
hirdették meg a szervezők, amelyeken
összesen 130 csapat vett részt és a Gö-
döllői SK csapatai természetesen minden
korosztályban képviseltették magukat. A
legkisebbeknél, a 2010-es korosztályban
a GSK egyes csapata nyerte a kupát, míg
a második számú alakulat a harmadik he-

lyen végzett. A 2009-es, 2001-és és leány
U15-ös kupán a GSK csapatai az ezüstér-
met szerezték meg, a 2008-as, a 2007-es és
a 2003-as tornán bronzérmes lett a Gödöl-
lő, a 2006-ban negyedik, a 2005-ös kupán
a kilencedik, 2004-ben a hetedik, míg a
2002-es mezőnyben az ötödik helyen vé-
geztek a gödöllői fiatalok.
Tóth Lászlót, az utánpótlás kupa fő szer-
vezőjét kértük egy kis értékelésre: – Ismé-
telten nagy öröm volt vendégül látni ennyi
csapatot Gödöllőn, amelyre az ország szin-
te minden pontjáról érkeztek gyerekek.
Kollégámmal, Tokai Norberttel azon va-
gyunk, hogy évről-évre színvonalasabbak
legyenek az általunk rendezett kupák, va-

lamint, hogy minél több gyereket meg tud-
junk mozgatni, ezzel adott esetben egy ki-
csit elszakítsuk őket a számitógépek elől.
Ez a szám januárban egyébként 1500 fő
körül volt. Nagy öröm, hogy elképzelése-
ink mellé decemberben névadó és egyben
fő támogatót is találtunk Budapest legjobb
fociboltját üzelmeltető, a The Ground foci-
bolt tulajdonosai személyében. Ezúton kö-
szönjük továbbá Gödöllő városának, azon
belül dr. Gémesi György polgármester-
nek, hogy rendezvényünk mellett áll már
a kezdetek óta és az Aquaword Budapest
Élményfürdőnek, akik szintén már hosszú
ideje támogatják a gyerekeket az esemé-
nyen keresztül.
A tornával kapcsolatos hírek és fotók a
www.facebook.com/upfocikupagodollo
oldalon találhatóak meg. -tt-

labdaRúgás – the gRound sátoR Kupa

Ezúttal is nagy siker volt
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza 2017. február 11-ig ZÁRVA tart. 

GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Február 1., szerda, 17.00:
Sári Erika (zongora) növendékeinek 
hangversenye

Február 3., péntek, 17.00:
Barta Katalin (zongora) 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

Január 30-február 5-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

Február 6-12-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterület-bérlőit és haszonbérlőit, 
hogy a képviselő-testület a 230/2016. (XI.17.), 231/2016. (XI.17.), valamint a 232/2016. (XI.17.) 

határozata szerint 
2017. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palotakert 4. szám (5884/16/A/4 hrsz.) 
alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget.

A BÉRBE VEHETŐ HELYISÉG:
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. Fsz. 4. (5884/16/A/4 hrsz.)
ALAPTERÜLET: 38 m2

KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁG: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
MŰSZAKI ÁLLAPOT: megfelelő
BÉRLETI DÍJ IRÁNYÁR: 25.000 Ft/hó + ÁFA
A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 

A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: 
www.godollo.hu – Hírek – Önkormányzati hirdetmények – Ingatlanok.

AZ AJÁNLATTÉTEL MÓDJA, HELYE:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási 
időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2017. február 6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-153-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyinté-
zővel időpont egyeztethető.

A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti, vagy 
egyéb formájú jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, 
vagy rész munkaidő 
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi utca 1-3. 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Az ellátási területhez tartozó la-
kosság diabetológiai szakellátása, 
gondozása. 
Illetmény és juttatások: Jogvi-
szonytól függően megegyezés 
alapján.                      
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség, 
• Belgyógyászati szakvizsga/dia-
betológiai licencvizsga, 

• Legalább 3 év szakorvosi mun-
kavégzés,
• Érvényes működési kártya, 
• Orvosi alkalmasság, 
• Büntetlen előélet 
Elbírálásnál előnyt jelent a járó-
beteg szakellátásban megszerzett 
szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesí-
tést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata, 
• szakmai önéletrajz, 
• orvosi alkalmassági igazolás, 
• erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását köve-

tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. február 1-től fo-
lyamatosan
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Nagy Ár-
pád igazgató nyújt, a 28/420-655 
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont címére történő megküldé-
sével (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3.). 
• Személyesen: Igazgató titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, 
teljes munkaidős (8 órás) közal-
kalmazotti jogviszony formában 
tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.

A munkakörbe tartozó felada-
tok: Gödöllőn, az intézet meg-
határozott objektumaiban egész-
ségügyi és általános takarítási 
feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatások-
ra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) 

érvényes rendelkezései az irány-
adók.
Munkavégzés helye: az intézet 
egész területe.
Munkabeosztás: osztott munka-
idős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének álta-
lános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai vég-
zettség,

• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az 
egészségügyi intézményi takarítá-
si gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen 
az igazgatóságon (2100 Gödöllő, 
Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) 
Novákné Finta Erzsébet gazda-
sági vezetőnél. A munkakör a je-
lentkezések elbírálását követően 
azonnal betölthető.

VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllőn, 2016-ban átadott, új, 
modern, 30 férőhelyes gyepmesteri telepére keres kutyá-
kat szerető, értük lelkesedni tudó, hozzájuk értő, lelkiis-
meretes, fizikai munkát is végezni tudó állatgondozó 
munkatársat, aki maga is kutyatartó.

FELADATAI:

• a kutyák napi szintű gondozása, élelmezése, tisztántar-
tása, futtatása a telepen • örökbefogadással kapcsolatban 
az érdeklődők fogadása, segítségség nyújtás a megfelelő 
kutya kiválasztásában, adminisztratív folyamat lebonyo-
lítása • kapcsolattartás a telep vezetőjével, állatorvossal, 
elhullott állatok begyűjtőjével és az elkóborolt állatok be-
fogójával • lakossági bejelentések fogadása és a felmerült 

problémák kezelése • óvodás és iskolás csoportok fogadá-
sa, bemutatók tartása

ELVÁRÁSOK:
• megfelelő gyakorlat állatgondozási területen • „B” típu-
sú jogosítvány • saját kutya (ák) megléte előny • gyep-
mesteri képesítés • gyakorlat gyepmesteri telepen, vagy 
állatmenhelyen • gyakorlat kutya képzéssel foglalkozó 
iskolában, állatorvosi rendelőben
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Gödöllő, Körösi Csoma utca
JELENTKEZNI LEHET:
fényképes önéletrajzzal a titkarsag@vuszikft.hu e-mail 
címre küldve 2017.01.31-e napjáig, bérigény megjelölés-
sel

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
DIABETOLÓGUS SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
1 FŐ TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET

Előzetes tájékoztatás a Rákos-patak revitalizáció, megvalósíthatósági 
tanulmány  készítésének megkezdéséről. 

Pest Megye Önkormányzata és az érintett megyei települések összefogásá-
val megkezdődött a Rákos-patak revitalizációját, fejlesztését megalapozó 
komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A tanulmány egyrészt 
kijelölheti a fejlesztési irányokat, másrészt lehetőséget nyújt a fejlesztési 
érdekek összehangolására. A dokumentum széleskörű társadalmi egyez-
tetéssel kerül kidolgozásra, az előzetes tájékoztatás mellett az elkészült 
tervezetet várhatóan folyó év júniusában közzétesszük. A megvalósítha-
tósági tanulmány megkezdéséről Gödöllő Város Partnerségi Egyeztetés 
Szabályainak megfelelően ezúton tesszük közzé az előzetes tájékoztatást. 
A tanulmánnyal kapcsolatos írásos javaslatokat, észrevételeket 2017. 
február 10-ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Fő-
építészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy 
a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve. 

Partnerségi egyeztetés
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen: Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ A gyászoló család köszönetet mond min-
den kedves ismerősnek, akik gyászunkban
osztozva DR FARKAS JENŐT elkísérték
utolsó útjára.

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló köz-
ponti részén, aszfaltozott utcában, szé-
les telken közműves ház eladó! 89 m2:
3 szoba, 1 konyha+étkező, 1 veranda, 1
fürdőszoba+WC. Telek: 1570 m2 CSOK
képes! Ár: 6.4 M Ft. (www.jofogas.hu hir-
detésazonosító: 53061809)

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, a belváros-
ban egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyi-
ség Iár: 9.9 M Ft+áfa (20)804-2102

+ Gödöllő, Szabadka utcában teljes körű-
en felújított 53m2-es 3. emeleti, 2szobás,
erkélyes téglalakás eladó! I.ár: 15,49MFt
20/772-2429

+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es
építési telek 14,5m utcafronttal, szép kör-
nyezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt
20-772-2429

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvé-
sű, 1600m2, gondozott, közműves építési
telek, 9,5M-ós i.áron sürgősen eladó. 20-
772-2429

+ Eladó 1.5 szobás, 44 nm-es, földszin-
ti konvektoros lakás a központban Iár:
12.8MFt. (20)804-2102

+ Gödöllő központjában 6.emeleti, 44m2-
es, egy szobás lakás, jó állapotban SÜR-
GŐSEN eladó! Iár: 13.6MFt 20-539-1988

+ Gödöllőn, központban harmadik eme-
leti, 55m2-es, távhős, azonnal költözhető
lakás eladó! Iár:14.7MFt! 20-539-1988

+ SÜRGŐS!!! Gödöllőn központban
45m2-es, újszerű első emeleti lakás el-
adó! 18.5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn, Haraszti részen, masszív tég-
laház melléképülettel, közel 1000m2-es
telken eladó! Iár:27MFt! 20-539-1988

+ Eladó 3szoba+ nappalis, teljesen alá-
pincézett ház Gödöllőn Iár: 26.9 M Ft.
20/804-2102

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es,
összközműves saroktelek ikerház építé-
sére vonatkozó kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt. 20/772-2429

+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! 20-944-7025

+ Veresegyházán újszerű ikerház eladó a
ligetekben, i.á: 32.5 M Ft. 20/218-8591

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

+ Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-
ig), irodák Erdőkertes központi részén. 24
órás portaszolgálat, nyerges vontató beál-
lási lehetőség. 20/218-8591

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Szadán 2db építési telek, mely-
nek méretei 2586nm és 1795nm. Az épí-
tési telkekre ikerházak építhetők közmű-
vek az utcában. I.á.: kisebbik telek: 12mFt,
nagyobbik telek: 14mFt 0620-919-4870

+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben
egy térben lévő helység, erkéllyel, terasszal,
garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi
ház 550nm-es telken. Az ingatlan összköz-
műves, alatta 2x10nm-es pince található.
I.á.: 20mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
új építésű, kifogástalan állapotú, önálló
400nm-es telekrészű, nappali+3szobás
társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 2006-ban épült családi
ház 500nm-es telken. Az ingatlanban pad-
lófűtés van kialakítva, garázs elektromos
kapu beszerelve. A tetőtéri szobából egy
nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 39,5
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás,
2fürdőszobás, igényes kivitelezésű lakó-
ház, mely csodálatos panorámával rendel-
kezik, innen az egész gödöllői dombság
belátható. A nappalihoz tartozik egy nagy-
méretű terasz és egy hangulatos cserép-
kályha. Elsődleges fűtést gázkazán bizto-
sítja. I.á.: 37 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás,
2fürdőszobás, kertkapcsolatos teraszos
lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingat-
lan telepített örökzöldekkel, cserjékkel,
épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy
599nm-es, örökpanorámás építési telek,
örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve,
teljes közművel ellátva, melyen egy 20nm-
es pince található, amire egy 3helységes
faház van építve. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy
földszintes, nappali+3szobás, most épülő
ikerház mindkét fele, saját használatú te-
lekrésszel. I.á.: 30,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es
telken. I.á.: 19,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, be-
költözhető részben egy nagyméretű nappali,
konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén ta-
lálható. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, duplakomfortos
lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet,
iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkal-
mas. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldal-
ban egy déli fekvésű, panorámás, nappa-
li+4szobás, téglából épült családi ház asz-
faltozott úton, 700nm-es telken és teljes
felújítást igényel. A ház alatt teljes, több
helységből álló szuterén található. Az in-
gatlan ’80-as években épült. I.á.: 27,5 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Mogyoródon egy 2szintes, nappa-
li+5szobás, 3fürdőszobás, igényes belső
kivitelezésű, téglából épült lakóház, mely-
nek alsó részén garázs és egyéb helysé-
gek találhatóak 500nm-es telken. I.á.: 31,9
mFt 0620-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2017. január 31.12 gödöllői Szolgálat



+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából
épült, 100nm-alapterületű családi ház pin-
cével, külön borospincével, kúttal, mellék-
épületekkel, konvektoros fűtéssel. I.á.: 10
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy pa-
norámás, 929nm-es, 26m széles, összköz-
műves építési telek. I.á.: 15,3 mFt 0620-
919-4870

+ Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy ut-
cában eladó egy építési telek, 896 nm-
es, festőien panorámás környezetben.
20/371-1332

+ Gödöllő Blaha telepi telek ELADÓ!
1006m2, 10% beépíthető. Villany az utcá-
ban, örökös vízvételi szolgalmi jog a szom-
szédos telekről. Ár: 3.700.000Ft Érd:
30/9722-374

+ Üdülőövezetben 1100 nm-es telek ingat-
lannal eladó Turán. Iár: 7,6 millió Ft. Ingat-
lanosok kíméljenek! Érd: 30/659-7086

+ Eladó Valkó központjában 200 nm alap-
területű családi ház, mely vállalkozásra és
kereskedelmi tevékenységre is alkalmas.
Saroktelek, két utcára néző. Iár: 11 M Ft.
20/923-8994

+ Eladó Gödöllőn az Egyetem téren egy
59 nm-es, 2.em., kétszobás, komfortos,
felújítandó lakás 15,5 millió Ft-ért. Tel:
30/944-1024

+ Eladó Apcon egy 100 nm-es 4 szoba, 2
fürdőszobás családi ház melléképületek-
kel. Iár: 14 M Ft. Érd: 20/3225-655

+ Eladó Gödöllőn egy 34 nm-es, magas-
földszinti, 1 szobás lakás a Kossuth Lajos
utcában. Iár: 11,1 M Ft. Tel: 20/207-9130

ALBÉRLET KIADÓ

+ Palotakerten 2 szobás 2. emeleti, DNy-i
fekvésű, felújított, bútorozott, egyedi hő-
mennyiség mérővel felszerelt lakás hosz-
szútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó + rezsi, 2
havi kaució. Tel: 20/591-0070

+ Gödöllőn, csendes helyen, 60 nm-es, 2
szobás, tetőtéri lakás hosszútávra kiadó
külön mérőórákkal. 65.000 Ft+ rezsi+ 2
havi kaució. Tel: 20/333-5405

+ Gödöllő belvárosi, 2 szoba nappalis, 66
nm-es, egyedi fűtésű, földszinti lakás rész-
ben bútorozva, hosszútávra kiadó: 95.000
Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució. 30/9617-621

+ 50 nm-es designlakás a belvárosban
100.000 Ft-ért kiadó: 2 kisszoba + ala-
csony rezsi. Mélygarázs kérésre megold-
ható. 20/922-5115

+ Gödöllő belvárosában, különleges
adottságokkal rendelkező, egyedi kivite-
lezésű, igényesen kialakított, reprezenta-
tív 130 m2-es stúdió lakás hosszú távra
kiadó. Egyedülálló, tágas udvari terasz,
légkondicionálás, egyedi fűtés, árnyéko-
lástechnika, recepció, saját, zárt, őrzött
parkoló. Tel.: 06-20-9443-356

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, a belváros-
ban egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyi-
ség Iár: 9.9 M Ft+áfa (20)804-2102

+ Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-
ig), irodák Erdőkertes központi részén. 24
órás portaszolgálat, nyerges vontató beál-
lási lehetőség. 20/218-8591

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

ÁLLÁS

+ A fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona (2100 Gödöllő, Dózsa György út
65.) felvételt hirdet ÁPOLÓI munkakör
betöltésére két műszakban (8 ill. 12óra).
Feltétel: Ápolói vagy ápoló-gondozói
végzettséget igazoló bizonyítvány. Je-
lentkezni személyesen vagy telefonon az
intézmény vezetőápolónál lehet: Kissné
Beáta: 28/410-364 (125 mellék), e-mail:
fonover@idosekotthonagodollo.hu

+ Táblagéppel, okostelefonnal végezhető
munka! Internetes weboldalunk ügyfélke-
zeléséhez keresünk munkatársakat! Rész-
letek: Károlyi Péter 20/3685-888, vagy
furkeszotoborzo@gmail.com

+ Gödöllői munkahelyre részmunkaidős,
gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐ mun-
katársat keresünk! Szakmai önéletrajzát,
fizetési igény megjelölésével az alábbi
e-mail címre kérjük: szamvitel2017@
gmail.hu

+ Gödöllői büfébe gyakorlattal rendel-
kező PULTOST és PIZZASÜTŐ SZA-
KÁCSOT felveszünk. Érd: 70/606-
2773, 70-279-8986

+ Gödöllő központjában lévő kereske-
delmi egységbe nem dohányzó, gya-
korlattal rendelkező BOLTI ELADÓT
felveszünk! Fényképes önéletrajzokat
az allasgodollo2017@gmail.com címre
várjuk.

+ Gödöllői vállalkozás informatikai
hálózatok kiépítéséhez VILLANYSZE-
RELŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT
keres teljes, illetve részmunkaidős fog-
lalkoztatás keretében. Önéletrajzokat
a budavarinem@gmail.com e-mail cím-
re várjuk.

+ SZOBAFESTÉSBEN és HŐSZIGE-
TELÉSBEN jártas szak- és segédmun-
kásokat azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megállapodás szerint. Tel:
20/4359-650

+ Egyéni vállalkozó saját cégbe ke-
res – bejelentett munkakörbe – száraz
építésben jártas (GIPSZKARTONSZE-
RELÉS), valamint FESTŐ munkákban
jártas szakembereket azonnali kezdés-
sel Gödöllőn és vonzáskörzetében.
Bérezés teljesítmény, ill. megegyezés
szerint. Tel: 70/397-4089

+ Gödöllői telephelyre, könnyű betaní-
tott munkára BAROMFIGONDOZÓT
keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel:
70/390-2636, e-mail: anotka2016@
gmail.com
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Lomb ut-
cában 880 nm-es, panorámás, üdülőövezeti
telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-
es, 17 m széles építési telek (25% beépíthe-
tő) eladó. Iá:18,7 mFt.
*Gödöllőn, a Csanakban 1981-ben épült,
N+ 4 szobás, 3 szintes ház 963 nm-es telken
eladó. Iá.: 29,5 m Ft.
*Gödöllőn, a Rögesben nappali+4 szobás,
160 nm-es, kétszintes, igényes családi ház
eladó. Iá:57 mFt.



+ AUTÓFÉNYEZŐT, ELŐKÉSZÍTŐT gö-
döllői munkahelyre felveszek. 30/222-
3428

+ Gödöllői belsőépítész cég megbízható,
nem dohányzó ASZTALOS BESZERELŐT
keres műhely- és helyszíni munkára. Je-
lentkezni önéletrajzzal a formart2003@
gmail.com címen lehet.

+ Idős beteg ember mellé keresek ápo-
lásban jártas személyt. Bér megegyezés
szerint. Tel: 20/940-9567

+ Ha idős szerettének társaságra van
szüksége, aki lelkiismerettel és szeretet-
tel próbálja kitölteni hétköznapjait, kérem,
keressen: 30/394-4291. Hivatalos ajánló-
levelekkel rendelkezem.

SZOLGÁLTATÁS

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

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

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.the-
tagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

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

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089

+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, ab-
lakok beállítása, zárszerelés, biztonsági
zárak felszerelése. Bútorszerelés és gyár-
tás (konyha és gardrób). 06-70-201-1292

+ KÉZI FÖLDMUNKA! Sóder, homok, stb.
betalicskázása. Víz és szennyvíz, árkok és
gödrök ásása. Kisebb alapok ásása. Tel:
20/266-0104

+ ÁCS MUNKÁKAT, tetőjavításokat, la-
pos tetők szigetelését, faházak, faépít-
mények építését, kémények javítását
vállaljuk garanciával Gödöllő és környé-
kén. 20/4513-119

+ Párás, penészes az otthona? Aereco
légbevezetők bemarása 1 héten belül!
Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L.u.26. Tel.: 30/280-93-
75; 30/398-48-15.

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia háttér-
rel kínálunk új építésű lakóházak kivitele-
zését 153.000 Ft/nm áron kulcsrakész
állapotban, műszaki tartalommal. 0620-
919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

TÁRSKERESŐ

+ Közepesen iskolázott, becsületes, kivé-
telesen csinos, szép, nagyon jó alakú, fe-
szes, nem puhány, kb. 20-30 éves, fekete,
esetleg szőke, hosszú hajú lányt keresek
komoly szándékkal, házasság céljából
ápolt, gondozott, jól öltözött legyen. Tel:
70/508-8727
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



OKTATÁS

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizs-
gaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918

+ KORREPETÁLÁST vállalok általános is-
kolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn.
Egyéni szintfelmérő, felzárkóztatás, felvé-
telire felkészítés. Kérésre házhoz megyek.
B. Gergely 30/6083-986

ADÁS~VÉTEL

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared 120 Ft/kg, Zöld alma 120-
200 Ft/kg.) Tel: 20/4359-650

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha-
gyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ NEOBAROKK intarziás gyönyörű szo-
babútor, négyégős fehér gáztűzhely, kolo-
niál kanapé+ 2fotel+ puff, 60 éves rádió,
100 éves írógép, pianínó „ETŰD” zongo-
ra páncéltőkés rövid-húros Bécsi eladó.
20/341-4088

+ Eladók: női-férfi bőrdzsekik, bőrkosz-
tüm, bőraljszoknya, -es férfi irhabunda,
kézi masszázsgép, 35 db-os lovasmintás
étkészlet, paróka+ konty, festőkészlet
hengerekkel, motoros szupersisak, és
eredeti dobozban testépítő haspad (5.e.).
20/358-5309

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve
i.á.: 60eFt. Érd.: 06-30/280-1313

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszállí-
tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dó-
zsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-
3 0 / 5 3 6 - 4 3 0 0 ,
28/611-728 www.
akkugodollo.hu

EGYÉB

+ Vásároljon HA-
M I S Í T A T L A N ,
OMME zárszala-
gos mézet közvet-
lenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz.
720ml-es csava-
ros tetejű befőt-
tes üveget cse-
rébe elfogadok.
Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk. 30/9891-721
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GÖDÖLLŐ:
2017. február 3. (péntek)
és 8. (szerda) 17-19 óráig
Művészetek Háza - F5-ös terem

(Szabadság út 6.)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. FEBRUÁR 7.
Megfejtés: Bényei József Hó című versének utolsó sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pete Mária, Dessewffy u. 34.,
Béres Ágota, Bánki D. u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Szép Péter, Dalmady Gy. u. 6.,
Krisztina Orphanides, Panoráma u. 10.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Vajda Zsófia, Toboz u. 8.
AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Palotai Katalin, 2145 Kerepes, Marti-
novics u. 19., Ecsődi Erzsébet, Radnóti M. u. 11.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: özv. Reményi
Pálné, Kotlán S. u. 2., Sas Antalné, Szabó Pál u. 39.


