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Október 20-án az alábbi sorokat kapta szer kesz -
tőségünk:

Gödöllőn, a Kazinczy lakótelep 26-30. számú
ház tömb előtt a VÜSZI 16 darab tuját és fenyőfát,
egyszerre, a lakóközösség előzetes értesítése,
meg beszélése alapján kivágatott. Arra hivatkoz-
va, hogy közterületről van szó, az már nem érde -
kelt senkit, hogy a kivágott fák 80%-a egészséges
volt, és azt is figyelmen kívül hagyták, hogy a fákat
anno, a beköltözéskor a lakók pénzéből és a lakók
társadalmi munkájával létesítették. Semmi sem
indokolja, hogy az egészséges fákat egyszerre leta -
rolva semmisítsék meg, azzal együtt, hogy ígéretet
tettek új csemeték telepítésére. 2014-ben hol a
környezetvédelem? Milyen szakember az, aki
egészséges fákat tucatszám engedélyez kivá gásra?
Kérik a közösség lakói a természet káro sítóinak
fele lősségre vonását! Hová szállították és kinek
adták a saját tulajdonunkat képező, nagy mennyi -
ségű és összegű kivágott fákat? Kivizsgá lást és
választ vár a Kazinczy körúti lakókö zösség!

Válaszadásra Lantai Csabát, a VÜSZI Kft. ügy -
vezető igazgatóját kértük, aki a cég parkfenntartó
részlege vezetőjének sorait juttatta el részünkre:

A terület bejárására 2014 áprilisában került sor
először, ahová a ház közös képviselőjével men -
tünk ki. A helyszíni bejárás során megállapítást
nyert, hogy a területen lévő tuják életkora kb. 40
év. A növényállomány életkora indokolta első-
sorban a kivágást, valamint az a tény, hogy az
elmúlt évek során egyáltalán nem történt sem -
milyen visszavágás, ifjítás a tuják növekedését
illetően. Sem esztétikailag, sem pedig túlnöve ke -
désük miatt (több benőtt az útszelvénybe) nem
volt értelme tovább itt maradniuk.

Javaslatot kértek tőlem, hogy milyen fákat le -
het ne a területre ültetni a tuják helyett. A javasolt
fák listáját a közös képviselőnek továbbítottam. S
miután ő tájékoztatta a házban élőket a tervezett
beavatkozásról, ezután kezdtük meg a növények
kitermelését.

A rönkfa a VÜSZI telephelyére került beszállí-
tásra, amit a Népjóléti Iroda által kapott listán
sze replő rászorulók kapnak meg, házhoz szál -
lítva. A nem hasznosítható zöldhulladék pedig
lerakóba került. Az új fák telepítésére 2014 no -
vemberében kerül sor, miután a terület feltöltésére
használt sittes, tör melékes talajt elszállítjuk, s
komposzttal és ter mő föld del töltjük fel az ülte -
tőgödröket. Kérjük a Tisz telt lakók türelmét és
megértését, hogy a ház új ar cu lattal, megújult,
élhetőbb környezetükké válhasson.

Öregnek ítélték, ezért kivágták a fákat

A közvetítés (más néven mediáció) egy olyan vitarendező megoldás, aminek az a célja, hogy a résztvevő felek köl -
csönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez egy semleges, pártatlan harmadik személy segítségét veszik igény-
be. Ez a személy a mediator, vagyis, a közvetítő. Az eljárás további, jogi hátteréről Vidák Viktóriával beszélgettünk. 
- A per alatti közvetítés ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, illetve a per folyamán is gyorsan, hatékonyan
rendezhető legyen a jogvita. A közvetítő bevonásával a már elkezdődött per is néhány hét alatt befejezhető. A közvetítés
lehetővé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján megállapodásra jussanak. De olyan is van, hogy a felek nem kívánnak
perre menni vitás ügyükben, vagy nem bírósági közvetítőt szeretnének felkérni a folyamatban lévő perükben.

- Miért előnyös a közvetítői eljárás? - A közvetítői eljárás gyorsabb, rugalmasabb, mint egy bírósági per. A közvetítő
közvetlen, oldott légkörben segít a feleknek a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találják meg a megoldást a
prob lé májukra. További előnye még, hogy a közvetítői eljárás nem nyilvános. A közvetítőnek szigorú titoktartási köte -
lezettsége van. 

- Mikor kell kötelezően alkalmazni a közvetítést? - Az idén március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyv Családjogi
Könyve bevezette a kötelező közvetítés fogalmát a szülői felügyeleti jog rendezése érdekében, a szülő-gyermek közötti
kapcso lattartás és a gyermek harmadik személynél való elhelyezése körében, beleértve a határon átnyúló jogvitákat is.

Ezekben az esetekben a bíró kötelezheti a feleket, hogy – kölcsönösen együttműködve – forduljanak közvetítőhöz. A
közvetítés idejére a bíróság egyidejűleg felfüggeszti a per tárgyalását. A közvetítés befejezése után – a felek közös kérelmére
– a bíróság jóváhagyhatja a közvetítői eljárásban kötött megállapodásukat, mint perbeli egyezséget. Ha a közvetítés ered-
ménytelenül zárul, a per a szokásos módon zajlik tovább. 

Természetesen, a közvetítői eljárás nem csak családjogi-, hanem más, polgári-, gazdasági- és munkaügyi perekben is
javasolható, a peres eljárás bármely szakaszában.

- Mikor nincs helye közvetítésnek?  - Nem lehet igénybe venni a közvetítői eljárást közigazgatási, végrehajtási, apaság
megállapítása iránti, gondnokság alá helyezési, a gondnokság megszüntetésére irányuló perekben. Nincs helye akkor sem
közvetítésnek, ha a felek között erőszakos előzmény volt, illetve valamelyik fél pszichés vagy kóros állapota esetében sem.

- Hogyan zajlik a közvetítői eljárás? - A közvetítő (mediátor) a felek közötti kommunikációt semlegesíti annyira, hogy
képesek legyenek mindegyikőjük számára pozitív megoldást találni. A mediációs ülés vagy üléssor végére a megállapodást
írásban rögzítik. Abban az esetben, ha a felek egyetértésben kérik, a peres ügy bíróságának bírája az egyezséget ítélet hatályú
végzéssel jóváhagyhatja.

További információ: Vidák Viktória, telefon: (06-30) 970-6901

Nem kell mindjárt perre menni!

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

A demokrácia a társadalomnak jelentős számú vá -
lasztójoggal rendelkező tagjainak hatalmából ere -
dő politikai rendszer egy közös területen, ahol ha -
talmi fékekkel és ellensúlyokkal biztosítják a
társadalom jól szabályozott működését. Ilyen pél -
dául a közhatalom gyakorlóinak kizárólagos hata-
lomra törésének a megakadályozása, a társadalmi
igazságosság és a jóléti társadalom megvalósulása.
Olyan politikai rendszer, melyben a szuverén
„nép”, tehát a társadalom összes teljes jogú tagja
igaz gatja a közügyeket és nem egyén, kis csoport
vagy a hatalom bizonyos csoportja teszi azt. (idézet
a wikipédia szócikkéből)

Hát, tisztelt Gödöllő, ezt a rendszert ezen a
választáson sem sikerült városunk vezetésében
kialakítani. Egy kis, kb. 31%-os támogatottságú csa-
pat kezébe adtuk öt évre a város sorsát. Igen, az a
78,5%-os tarolás, amiről a „lokálpatrióta hetilap” ír, az
az összes szavazónak csak a 31,28%-a, és az a 10-
11%, ami az ellenfelek eredménye, az tulajdon kép -
pen 4-4,5%. Ez az arány 2002-ben 30,67%-os Gé -
mesi-győzelem volt a 24,52% ellen, ami a gödöllői
történelem legszorosabb eredménye.

Nincs meg tehát a fent említett fék és ellensúly,
totális GLK döntéshozás várható az elkövetkező
ciklus egészében. A recept egyszerű lesz: a beadvá-
nyokat, amiket a képviselőtestület elé tár a vezetés,
11 GLK igennel elfogadják. Miért is lenne ez más -
képpen, hiszen a csapat egy hajóban evez, közösek
az elképzeléseik, és a sajátjaiknak nem mondanak
ellent. Ismerős ez a helyzet, nemrég olvastam egy
másik szócikkben ilyen rendszert, olvassák csak:

Az autokrácia (magyarul: egyeduralom, ön -
kényuralom) olyan kormányzati forma, amelyben
a politikai hatalom egésze egyetlen személy (vagy
személyek kis zárt csoportja) kezében összpon -
tosul. A hatalom birtoklását az autokrata többek
közt a hagyománnyal, a kritikus erőforrások ellen-
őrzésével, vagy személyes karizmájával igazolhat-
ja. (idézet a wikipédia szócikkéből)

Na, kérem szépen! Hát ezt tette az összes gödöl-
lői választópolgár, velem együtt. Igen, az összes.
Az a 41%, aki elment szavazni, és az az 59%, aki
otthon maradt a közömbösségével. Legtöbben –
akiket kérdeztem, miért nem mentek szavazni – azt
mondták, hogy nem volt kire szavazniuk. Általá -
nos véleménnyé formálódott, hogy nem volt „erős”
kihívója Gémesinek, vagyis, aki nem szerette volna
tovább látni őt a város élén, inkább nem foglalt
állást. Megértem ezt a hozzáállást. Így hát, nincs
más hátra, mint bízni abban, hogy ez az ellensúly
nélküli testület nem lesz elfogult, és nem rekeszti ki
a saját ismeretségi köréből kieső polgárok érdekeit.
Tisztelt választók, és nem választók! Próbáljuk meg
„használni” képviselőinket! Tájékoztassuk őket a
körzetünkben keletkezett problémákról, és
követeljük ki ezek megoldását tőlük. Hiszen nincs,
aki ellentmondjon nekik… …a testületen belül!

Demokrácia 31%-kal? 



tettel az ország további részeibe is szervezünk
hasonló utakat! -gdi
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November 3-9. között energiatakarékos háza-
kat, épületeket látogathat meg a nagyközönség
Magyarországon és az EU további 9 országában.
A nyílt napok legfontosabb célja, hogy kéz -
zelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony
energiaigényű (avagy közel nulla energiaigé-
nyű) épületekről minden érdeklődő számára -
segítségként az energiahatékonysági pályázato -
kon való induláshoz is.
Gödöllőn és környékén is vannak látogatható há -
zak, épületek. Ezekből egy kis ízelítő:
• Alacsony energiaigényű családi ház Gödöl -

lőn: a ház pályázati támogatással lett felújítva
2010-ben. A szigetelés, fűtéskorszerűsítés és
nyílászáró csere eredményeképp az ingatlan
“F” kategóriás átlagos házból “A+”-os lett!

• Zöld Óvoda Gödöllőn: extenzív zöldtetővel,
napkollektorral, esővíz visszaforgató rendszer -
rel és környezetbarát gyerekjátékokkal.

• Alacsony energiaigényű ház Galgahévízen, az
ökofaluban: a „hagyományos” építési technoló -
giák és a modern építészet vívmányait ötvözve
épült, falszerkezeti anyaga a vályogtégla és a
szalmabála.

• Energiatakarékos családi ház Isaszegen: vá -
kuum csöves szolár panelek a meleg víz előállí-
táshoz, napelemes (napkövető forgató mecha -
nizmussal) áramellátó rendszer, szél gene rátor
és „kerékpáros” áramfejlesztés.
A látogatások ingyenesek, de előzetes regiszt -

ráció a www.hatekonyhaz.hu oldalon minden -
képp szükséges! Itt lehet jelentkezni a GreenDe -
pendent által szervezett, több épületet is érintő
buszos kirándulásokra is. A gödöllői és környék -
beli épületek megtekintésére november 8-án lesz
ilyen túra, de a tavalyi nagy sikerre való tekin -

Hatékony Ház Napok

Miként arról magazinunk októberi számában hírt adtunk, több mint hatvan, felháborodott gö -
döl lői lakos írta alá azt a tiltakozó levelet, amit a polgármesternek, a máriabesnyői körzet ön kor -
mány zati képviselőjének, valamint a város aljegyzőjének juttattak el szeptember 17-én. A pol gá -
rok a csapadékvíz elvezető rendszer beruházáshoz való lakossági hozzájárulás elleni tiltakoztak.

Felindultságukat sugalló beadványukra Gémesi György szeptember 24-i keltezéssel válaszolt.
Íme, a polgármester levele:

Választ kaptak a máriabesnyői tiltakozók

Sok energia-megtakarítási tipped van?
Tudnál másoknak is segíteni, velük

együtt energiát megtakarítani?
A GreenDependent Intézet 

önkéntes klíma-koordinátorokat 
keres EnergiaKözösségek 

projektjének megvalósításához

Immár negyedik éve hirdeti meg a GreenDependent az
„EnergiaKözösségek” elnevezésű energiatakarékossági
versenyt, melynek keretében az ország egész területén
5-7 háztartás, család által alakított kis közösségek
versenyeznek, hogy ki tudja elérni, illetve túlteljesíteni a
közösen vállalt 9%-os energia-megtakarítási célt - beru-
házás nélkül, a viselkedés és napi rutin megváltoz -
tatásával. A versenyben értékes nyeremények várják a
családokat, háztartásokat, és közösségeket, az elért
megtakarításon felül is!

A program 2011-es indulása óta a közösségek az
alábbi eredményeket érték el:
• 81 versenyző energiaközösség alakult, több mint 450

résztvevő háztartással,
• több mint 450.000 kWh energiát takarítottak meg és

170 tonna CO2 kibocsátást kerültek el,
• az egyes évadok nyertes közösségei 23-32% közötti

energia-megtakarítást értek el.
Az EnergiaKözöségek programról és a versenyről a

kezdeményezés honlapján lehet részletesebben tájé -
kozódni és klíma-koordinátornak jelentkezni: 

www.energiakozossegek.hu
info@energiakozossegek.hu
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uszoda minél hamarabb, 2016 közepe-vége felé
elkészüljön, és a szabadidős-, illetve a verseny -
sportot egyaránt szolgálhassa – fogalmazott a mi -
nisz teri biztos.

Lapunk munkatársának kérdésére, miszerint: a
korábbi hírek arról szóltak, hogy jövő év második
felére megvalósul a létesítmény, és most 2016-os
dátum hangzott el, Vígh László azt válaszolta,
hogy nem csúszásról van szó, hanem arról, hogy
az akár 200 napig is elhúzódó tervpályázat,
túlmenően az együttesen 180 napot felemésztő
tervezői- és a kivitelezői közbeszerzési eljárás jog-
szerű lefolytatása ennyivel növelheti meg a meg -
valósulás időtartamát.

A leendő gödöllői uszodának kiszemelt terüle -
ten jelenleg a Szent István Egyetem 59 éve
működő, több szakot is kiszolgáló kertészeti tan -
üzeme található, amit Szárítópusztára terveznek
áttelepíteni. A szakszerű áttelepítés mellett – az
oktatási bázis további fejlesztése keretében – egy
növénytermesztés-tudományi komplex centrum
kialakítása a cél – emelte ki Tőzsér János rektor
(képen jobbra), aki azt is hozzátette, hogy az
egyetem hallgatói és sportélete számára
ugyancsak rendkívüli jelentőséggel, a testedzési
lehetőségek bővülésével bír majd az új uszoda.

Vécsey László országgyűlési képviselő (képen
balra) hangsúlyozta, hogy az új uszoda nem csu-
pán a Gödöllőn lakók, hanem a város vonzás -
körzetében élők számára is elérhető, használható
lesz, vagyis, mintegy százezer lakosú régiónak
jelenthet tartalmas időtöltést, beleértve az iskolá-
sokat is. 

- A jelenlegi fázis legjelentősebb fejleménye a
tervpályázat, aminek során minden felmerülő
igény igyekszünk figyelembe venni. Más szóval,
kinyitjuk a beruházást. Az erre a célra létrehozott
honlapon elérhetővé tesszük a terveket, befogad-
juk a véleményeket és nyomon követhető lesz a
megvalósulás menete. A város sokat lendíthet az
ügyön, a megválasztott képviselők hozzáállásán
nagyon sok múlik majd – zárta mondandóját
Vécsey László. -efgé
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A gödöllői uszoda építésének elkövetkezendő
fázisairól tartott sajtótájékoztatót október 8-án a
Szent István Egyetem főépületének rektori
tanácstermében Vígh László miniszteri biztos, a
Nemzeti Sportközpontok vezetője, dr. Tőzsér
János, a Szent István Egyetem rektora és Vécsey
László, a gödöllői központú választókerület or -
szág gyűlési képviselője.

Amint arról korábban hírportálunk is beszámolt,
a szeptember 18-án megszületett kormányha tá -
rozat alapján elkezdődhet a gödöllői verseny -
uszoda építése. 

A sajtótájékoztatón Vígh László miniszteri biz-
tos (képen középen) elmondta, hogy a projekt
előkészítési fázisa befejeződött, és hamarosan
kiírják a tervpályázatot az 50 méteres medencét,
1.000 fő befogadására alkalmas lelátót, 25 méteres
bemelegítő- és tanmedencét, konditermet, well -
ness-részleget (20 fős szauna, merülőmedence, 8
fős pezsgőfürdő), vendéglátó-, kiskereskedelmi-,
valamint rendezvényhelyiségeket is magában
foglaló létesítmény megvalósítására. 

A tervpályázat során nem csak a kormány, az
egyetem és a város együttműködéséből eredő
igé nyeket fogadják be, hanem a vizes sportágak
(úszás, vízilabda, triatlon) szövetségei részéről
meg fogalmazódó szakmai véleményeket is. A
fenntarthatóság szempontjából figyelembe ve -
szik majd az uszoda elfolyó vízének lehetséges
hasznosítását, illetve az alternatív energiaforrá -
sok bevonását is. 

- Végére értünk az előkészítési szakasznak,
kezd hetünk dolgozni azon, hogy a gödöllői

Lezárult az előkészítés, tervpályázatot 
írnak ki a gödöllői uszoda megvalósítására

Október 16-án, dél körül rendőrségi helikopter emelkedett a
magasba Budapesten, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság illeté-
kességi területe felé vegye az irányt. A légi jármű Gödöllőn, a
Szabadság út (3-as főút) máriabesnyői szakaszára, valamint a
szárítópusztai bejáró közelébe vezényelt rend őrök és polgárőrök
számára szolgált érdemleges információkkal – elsősorban – a
természetká rosítóknak is minősíthető fatolvajok lehetséges fel-
bukkanásáról.

Az elkövetett bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítását és meg aka dályozását célzó
összehangolt akció során a gödöllői rendőrök több járművet igazoltattak. A felvételen egy olyan kiste -
herautó vezetőjét, aki járműjének platóján látszólag frissen vágott, feltehetőleg tüzelésre szánt fát szállított.
Az akció során 11 esetben 110 ezer forintos, két esetben 30 ezer forintos helyszínbírságot szabtak ki, és két
szabálysértési feljelentés készült. 72 gépkocsit és 86 főt ellenőriztek. Elfogtak egy körözött személyt, illetve
két fő bűncselekmény gyanúja miatt került rendőrkézre. -bi

Helikopterről pásztázták a fatolvajokat

Nóra-Pont nyílt Gödöllőn
A nők képességeinek és tehetségének érvénye -
sülését, munkavállalási esélyeinek javítását és
segítését, valamint a női esélyegyenlőség meg te -
remtését tűzte zászlajára a 2014 elején indult,
hamarosan az ország 11 városában működő Nó -
ra-Hálózat. A hálózat tagszervezetei hisznek ab -
ban, hogy a nők megerősítése, gazdasági füg get -
lenségük biztosítása a gazdasági és társa dal mi
fejlődés alapja, a nők és férfiak közös ér de ke.
Október 15-én, a Vidéki Nők Világnapján Gödöllő
is Nóra-Ponttal gazdagodott. A Palánta Családi
Nap közi és SZIL-HÁZ Közösségi Tér Szilhát utca
14. szám alatti épületben működő, kiemelt célként
a térségben elő nők munkaerő-piaci esélyegyenlő-
ségét, munkavállalási esélyeit szakmai tanács adás -
sal javítani szándékozó szervezet a GAK Nonprofit
Közhasznú Kft. együttműködésével jött létre. Az
érintettek a (06-30) 596-8002-es telefonszámon,
valamint a munkavallalas@gak.hu email-címen
juthatnak részletes információhoz a gödöllői Nóra-
Pont szolgáltatásaival kapcsolatosan.

A nyitórendezvényen részt vett és rövid elő-
adást tartott Szabó Zsuzsanna, a Pest megyei
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője. A szakem -
ber üdvözölte a kezdeményezést, ami – mint fo -
gal mazott – újabb lehetőségét teremtheti meg an -
nak, hogy a statisztikai adatok alapján a mun ka -
vállalás szempontjából több okból is hátrányban
lévő nők elhelyezkedési esélyei javuljanak. 

A szakember példaként említette, hogy a nők
éves szinten átlagosan 2.800 órát töltenek mun -
kában, míg a férfiak 2.400-at. Ehhez képest a
mun kában töltött fizetett órák száma a férfiaknál
1.300, a nőknél pedig 850. Szabó Zsuzsanna a
gyen gébbik nem munkavállalási nehézségeivel
kapcsolatosan szemléltette, hogy a pályakezdő
nőket gyakran azért utasítják el a munkaadók,
mert nincs tapasztalatuk. A következő elutasítási
indok, hogy hamarosan szülnek, vagy kicsi a gye-
rekük. Mire mindezen „hátráltató” körülmények
megszűnnek, már középkorúvá válnak a höl-
gyek, s mivel keveset dolgoztak, újra a tapasztalat
hiánya lehet alkalmazásuk kerékkötője.

Elhangzott, hogy az utóbbi időben az álláske -
resők közül többen próbálkoznak vállalkozás
indításával. Gondot jelent azonban, hogy az ilyen
jellegű kezdeményezések jelentős része nem
valami újszerű ötleten alapul, hanem a bizonyta-
lanságot jócskán magában hordozó kényszer vál -
lal kozás kategóriába sorolható. 

Többek között
ezért is lesz hasznos
a gödöllői Nóra-
Pont, ahol akár sze -
mélyre szabott taná -
csokkal is felvértezik
majd a mun ka vál -
lalási nehézségekkel
küsz ködő hely- és
környékbeli höl gye -
ket. -or
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Mindez azt jelentette, hogy a több -
ségi akarat – ami a Gödöllőn válasz -
tásra jogosultak alig több, mint 31
százalékával egyenértékű – alapján
a következő öt esztendőben a Gö -
döllői Lokálpatrióta Klub (GLK)
színeiben indult Gémesi György
(8.021 szavazat, 78,58 %) hetedik cik-
lusát kezdheti meg a polgármesteri
székben. Riválisai közül Kovács
Bar nabás (MSZP-Együtt) 1.154 vok -
sot kapott (11,3 %), míg a független-
ként harcba szállt Vörös Istvánt
1.033 szavazattal (10,12 %) tisztelték
meg a helyi polgárok. 

Gémesi György csapatától nem
akart megválni a helybéliek na -
gyobb része, ezáltal az egyéni vá -
lasztókerültekben – egy kivétellel,
abszolút többséggel – az alábbi jelöl-
tek szereztek mandátumot:

I. Szűcs Józsefné (GLK) • II. Kis
Antal (GLK) • III. Pecze Dániel
(GLK) • IV. dr. Jeney László (GLK)
• V. dr. Györfi Beáta (GLK) • VI.
Pely he József (GLK) • VII. dr. Papp -
né Pintér Csilla (GLK) • VIII. Tóth
Tibor (GLK) • IX. Halász Le vente
(GLK) • X. Varga Árpád (GLK)

A települési kompenzációs listáról
Simon Gellért, Molnár Árpád
(Fidesz-KDNP), Kovács Barnabás
(MSZP-Együtt), Kristóf Etelka (Job -
bik) lettek tagjai a – polgármesterrel
együtt – 15 főből álló gödöllői
képviselőtestületnek.

Gödöllőn az alábbi összetételű
nem zetiségi önkormányzatok ala-
kulhatnak meg.

Lengyel nemzetiségi önkormány -
zat: Kiss Zoltán Gyula, Mezővári
Ottó Lászlóné, Szabó László • Né -
met nemzetiségi önkormányzat:
Meiz ner Sándor, Scherzinger Má -
ria Edit, Vajna Istvánné dr. Tangl
Anita • Roma nemzetiségi önkor -
mány zat: Balog Gyula, Balogh

Gyu la, Kubatov János, Rácz Ferenc
(LUNGO DROM)

Így elemeztek az elvérzett
gödöllői polgármester-jelöltek

A Gémesi György és a lokálpatrióta
klubos képviselőjelöltek fölényes
győ zelmével zárult október 12-i gö -
döllői önkormányzati választás
után, a polgármesteri tisztségért
harc ba szállt kandidálók közösségi
oldalukon hozták nyilvánosságra
véleményüket. Íme:

Kovács Bar -
nabás (MSZP-
Együtt): Kö -
szönöm a je -
löltjeinkre le -
adott sza vaza -
tokat. Elé ge -
dett ségre nincs
okunk, egyéni
körzetet nem
tud tunk nyerni. Elkeseredésre sincs
ok, megelőztük a Jobbikot, az LMP-t,
a DK-Liberálisokat, és egyedüli de -
mok ratikus ellenzéki pártként ott
leszünk a testületben.

Köszönöm képviselőjelöltjeink
mun káját. Nem rajtuk múlt, a gö -
döllőiek többsége ismét a „papírfor -
mára” szavazott. A győztesnek tele -
fonon gratuláltam, ő ezt megkö -
szön te, a választás lezárult.

Vörös Ist -
ván (függet-
len): Kedves
Ba rá ta im! Tisz -
telt Gö döllői
Polgá rok! Kö -
s z ö  n e  t e m e t
fejezem ki
mind azok nak,
akik mun -

kájukkal segí tettek, támogattak és
sok áldozatot hoztak azért, hogy
közös elképzeléseinket, terveinket

valóra tudjuk váltani. Sajnos, ez
Gödöllőn nem sikerült! Terveink
nem estek egybe a lakosság
„többségének”(?) elképzeléseivel. A
34.000 lélekszámú város ban 25.640
választásra jogosult ál lampolgárból
41,26%, azaz 10.579 választópolgár
nyilvánított véle ményt! A siker a
lakosság közöm bösségén, a
választópolgárok beletörődésén,
befolyásoltságán múlt. Kö szönöm a
rám adott szava zato kat, a bizalmu-
kat! Gratulálok a győz teseknek!

Október 21-én tettek esküt 
a Pest megyei Közgyűlés tagjai

Október 21-én tartotta alakuló ülését
a Pest Megyei Önkormányzat Köz -
gyű lése. A 43 főből álló testületnek
Svisztné Kis Ildikó (DK) és Len -
gyel Szilvia (LMP) jóvoltából két
gö döllői tagja van. Utóbbit pártja
képviselőcsoportjának vezetőjévé
választották.

A Pest megyei Közgyűlésben a Fi -
desz-KDNP képviselői alkotják a
legerősebb – abszolút többséggel
rendelkező – frakciót (23 fő), a Job -
bik 8 képviselőt delegálhat a megyei
vezetésbe, az MSZP 5 mandátum -
hoz jutott, négy képviselővel van
jelen a Demokratikus Koalíció (DK),
míg hárommal a Lehet Más a Po -
litika (LMP). A közgyűlés elnökévé
Szabó Istvánt (Fidesz-KDNP) vá -
lasz tották.

Ilyen még nem volt: 
egyszerre három 

alpolgármestere van a városnak
Október 22-én letették esküjüket a
gödöllői önkormányzat tagjai. A
helyi képviselőtestület alakuló ülé -
sét a Művészetek Háza Gödöllő
épü letének földszinti konferencia -
ter mében rendezték meg.

A ceremónia hivatalos, törvényi -
leg szabályozott aktusokból állt. Dr.
Szőke Pál, a Helyi Választási bizott-
ság (HVB) elnöke ismertette a vá -
lasztás gödöllői eredményét és át -

adta a megbízóleveleket. Előbb a 10
egyéni és a 4 kompenzációs listás
képviselő mondta el az eskü szö -
vegét, majd Gémesi György polgár -
mester is megtette ezt.

Miután felállt az alpolgármester-
választást lebonyolító szavazat -
szám láló bizottság, a testület tagjai
titkos voksolással – Gémesi György
javaslatára – főállású alpolgármes-
ternek választották Pelyhe Józsefet
és Gyenes Szilárdot, míg Pecze
Dániel társadalmi megbízatású al -
polgármesterként tevékenykedik a
jövőben. 

Eddigi helyettesét, Tóth Tibort
azért nem jelölte Gémesi, mert ha -
marosan harmadik gyermekkel gaz-
dagszik a családja, és a megnöve -
kedett terhek miatt nem vállalta a
megbízatást. Gyenes Szilárd, a Zöld
Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója
azért került a képbe, mert – a polgár -
mester indoklása szerint – szakmai
hozzáértésével sokat segíthet a vá -
ros fejlődésében.

Mindhárom alpolgármestert 12
igen és 1 nem szavazattal, valamint
2 tartózkodással helyezte a gödöllői
képviselőtestület többsége a po -
zícióba.

A városunkat irányító grémium
tag jai a polgármester havi, bruttó il -
letményét 598 ezer forintban állapí -
tották meg, ami 89.700 forintos
(15%) költségátalánnyal egészül ki.
Pelyhe József alpolgármester havi,
bruttó 500.000 forintos illetményre
és 75.000 forintos költségátalányra
számíthat, Gyenes Szilárd alpolgár-
mesteri járandóságát havi, bruttó
538.500 forintban, költségátalányát
80.775 forintban fogadták el, míg
Pecze Dánielt bruttó 269.000 forint
és 40.350 forint költségátalány illeti
meg havi szinten. Emellett Gémesi
élhet a hivatali mobiltelefon- és gép-
kocsi-használat lehetőségével, míg
alpolgármestereinek hivatali mobil -
te  lefon-használat, illetőleg saját sze -
mélygépkocsi hivatalos célú haszná-
lata jár.

A gödöllői önkormányzat tagjai
leg közelebb november 13-án, szer -
dán 18 órakor a Városházán talál -
koz nak munkaülésen. Az állandó
bi zottságok tagjairól döntenek.

GH-összeállítás

www.godolloihirek.hu

Hiába volt választék, Gödöllőn
minden maradt a régiben. 
A voksolásra jogosultak 
többsége a fenekével szavazott
Gödöllőn rendkívüli esemény nélkül zajlott le az október 12-i pol gár -
mester- és önkormányzati képviselő-választás. Az időközben hivatalossá
vált eredmények alapján a településünkön szavazásra jogosultak 41.26
szá zaléka adta le a voksát. A részvételi arány elmaradt az országos átlag -
tól (42,44 %), és jócskán alulmúlta az utóbb három, gödöllői önkormány -
zati választás részvételi hajlandóságát (2002-ben 55,88 %, 2006-ban 58,06
%, 2010-ben 53,52 %). A helybéli voksolók ilyen mértékű – igencsak elgon-
dolkodtató – távolmaradása a városunkban eddig regnáló „hatalomnak”
kedvezett.
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Szem előtt tartva az üzleti és lakossági ügyfél igé -
nyeket, az Invitel folytatja 2012-ben indított nagy -
szabású, mintegy 4,5 milliárd forint volumenű
fejlesztési programjának megvalósítását. A fej-
lesztés célja, hogy minél több előfizetője számára
nyújtson minőségi szolgáltatásokat a legmoder -
nebb optikai- és mikrohullámú (üzleti célú) tech -
nológia segítségével. A program megvalósítása a
következő időszakban újabb intenzív szakaszba
lép: év végéig 18 városban, további háztartások
tízezrei számára válnak elérhetővé a társaság
minő ségi szolgáltatásai. Ezzel a fejlesztéssel
együtt az Invitel kevesebb mint három év alatt
három és félszeresére (több mint 410 ezerre) nö -
veli a nagy sávszélességű kapcsolattal elért körze -
tek lefedettségét.
Az Invitel folyamatosan vizsgálja azokat a lehető -
ségeket, amelyekkel még jobb minőségű szolgálta -
tásokat nyújthat lakossági ügyfeleinek, így ahol a
területi és technológiai feltételek engedik, fejleszti
hálózatát és növeli előfizetői hálózata lefedettségét.
Ennek eredményeként a korábban már korszerű -
sített 323 ezer háztartás mellett az idén újabb, mint -
egy 25 ezer háztartás számára tette elérhetővé a
szé lessávú technológiát, illetve a teljesebb élményt
nyújtó interaktív, digitális kábeltelevízió és IPTV, a
jelenlegi 21 HD csatorna, vagy a korábbinál lé nye -
gesen gyorsabb internet kínálta előnyöket. A Gö -
döllőn korábban már megvalósult fejlesztések
most más településeken is folytatódnak.  A vállalat
az év végéig további városokban (Esztergom, Vác,
Szeged, Gyula, Szigethalom, Tököl, Szigetszent -
mik lós, Dunaharaszti, Dunakeszi, valamint Püs -
pök ladány, Nádudvar, Báránd, Kaba, Kisújszállás,
Balmazújváros, Kozármisleny, Fehérgyarmat és
Heves településeken), több mint 63 ezer újabb
ügyfél számára teszi elérhetővé magasabb minő -
ségű szolgáltatásait. A legújabb technológiát képvi -
selő optikai-alapú hálózatoknak (FTTx, Docsis 3.0)
köszönhetően a nagy sávszélességű technológiával
lefedett háztartások száma még az idén megha -
ladja a 410 ezret.

A hálózatfejlesztések kiemelt célja természetesen
az is, hogy az Invitel minél több üzleti ügyfele
számára tegye hozzáférhetővé infokommunikáci-
ós megoldásait. Így várhatóan 2015 márciusáig 10
új mikrohullámú technológiát alkalmazó fejállo-
mást épít ki Budapest és a nagyvárosok vállalko -
zásokkal sűrűn benépesült területeinek lefedésé -
hez, ezzel is növelve a kínált szolgáltatások elérhe-
tőségét. A fogyasztói igényekre szabott szolgálta -

tások min dig is kulcsszerepet játszottak az Invitel
tulaj donosai által támogatott stratégiában, ennek
meg fe lelően a társaság fokozott figyelmet fordít a
hálózat folyamatos fejlesztésére. Az Invitel felelős
vál lalatként tisztában van azzal, hogy a legmo -
dernebb tele- és infokommunikációs szolgáltatások
minél szélesebb körű bevezetése pozitív társadalmi
és gazdasági hatásokkal bír. Éppen ezért az Invitel
célja, hogy ne csak a nagyobb városokban, de a
kisebb településeken is hozzáférhetővé tegye a
legújabb infrastruktúrát és technológiákat.

Az Invitel ugyanakkor a korszerű technológiák
elterjedését nemcsak üzleti működése révén,
hanem társadalmi szerepvállalásában is elő kívánja
segíteni, ennek érdekében tovább bővíti az immár
egyik legjelentősebb hazai innovációs seregszem -
lévé fejlődött InnoMax programot. A társaság 2015-
től InnoSchool néven új kategóriát hirdet, melyben
valamennyi hazai általános- és középiskola pályáz -
hat. A gödöllői tanodák számára is kiváló lehe -
tőséget kínáló, „Gondolkodjunk közösen, együtt a jövő-
ről!” mottóval induló új kategória célja, hogy olyan
kreatív pályaművek megszületését segítse elő,
melyek az infokommunikációnak az oktatásban, a
tudás megszerzésében betöltött jövőbeni szerepét
járják körbe. A nyertes intézmények közösségi
tereikhez térítésmentes Wi-Fi-lefedést, vagy ezzel
egyenértékű infokommunikációs szolgáltatást
nyerhetnek az Inviteltől.

Reális megoldások a valódi ügyféligényekre

Pillanatkép az Invitel október 16-i sajtótájékoztatójáról.
Langsteiner Marianne lakossági marketingigazgató

Mártha Imre operatív főigazgatóval (balra) 
és David McGowan vezérigazgatóval
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA

NB I., nők, alapszakasz 2-7. forduló
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (23, -19, -21, -21)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 3-1 (-16, 22, 20, 23)
TEVA-Gödöllői RC – UTE 3-0 (20, 20, 24)
TEVA-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-0 (16, 10, 17)
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF Budapest 3-0 (22, 21, 23)
Hat mérkőzés alapján a TEVA-GRC csapata 18 ponttal, 18-2-es szett- és
490-387-es pontaránnyal az 1. a tabellán.
CEV Challenge-kupa selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC – SVS Post Schwechat (osztrák) 3-0 (12, 15, 18)
A visszavágót november 2-án, vasárnap 15 órától rendezik meg Bécs
külvárosában.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 8-11. forduló
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 2-3 (0-3) Gödöllői gólok: Nagy Roland,
Kaiser László, Varga Bence.
Gödöllői SK – Érdi VSE 1-5 (1-2) Gödöllői góllövő: Rontó Roland.
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 1-2 (0-1) Gödöllői gólok: Nagy
Roland, Farkas Péter.
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC 2-3 (2-2) Gödöllő góllövő: Nagy Roland
(2, egyet 11-esből).
A Gödöllői SK együttese 14 ponttal, 23-27-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 11. helyén áll.

Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 8-11. forduló
Gödöllői SK II. – Csömör 1-3 (0-3) Gödöllői gól: Szabó László.
Váchartyán KSE – Gödöllői SK II. 1-2 (1-0) Gödöllői gólszerző: Pakuts
Barna (2).
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK 3-0 (2-0) Gödöllői gólszerzők: Kassai
Krisztián, Szabó László, Ács Zoltán.
Püspökszilágy SE – Gödöllői SK II. 3-4 (0-4) Gödöllői gólok: Hevesi
Milán (2), Szabó László, Polyák Attila.
A GSK II. csapata 27 ponttal, 40-21-es gólkülönbséggel 1. a csoportban.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 3-6. forduló
Heves SE – Gödöllői KC 19-21 (10-10)
Gödöllői KC – Dunaharaszti MTK 27-25 (12-13)
Salgótarjáni Strandépítők KC – Gödöllői KC 27-27 (15-15)
Gödöllői KC – TFSE 31-21 (16-12)
A Gödöllői KC együttese 11 ponttal, 166-132-es gólkülönbséggel 3. a
tabellán.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 4-6. forduló
Kincsem Lovaspark SE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 11-4 (5-1)
Gödöllői gólszerzők: Magyar Zsolt (2), Varsányi Botond, Gruber Bálint. 
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE
4-2 (1-0) Gödöllői gólok: Bencsik Roland (3), Farkas Péter.
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Debreceni EAC 3-5 (0-2) Gödöllői gól-
lövők: Bencsik Roland, Magyar Zsolt, Farkas Péter.
A gödöllői futsalosok 6 ponttal, 23-32-es gólkülönbséggel a 10. helyen
állnak a csoport táblázatán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 1. forduló:
Gödöllői SBE – Pásztói SE 4-8
Győzelem: Nagyajtai Gábor, Hönsch Pál. Döntetlen: Bándy Attila, Sillye
Kálmán, Kőszegi Lajos, Kozma Gábor. Vereség: Reznák Attila, Veréb
Gábor, Ruttkay Péter, Fehér Mihály, Törőcsik József, Knon Máté.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 1. forduló:
Gödöllői SBE II. – Aszód EGA 5-0
Győzelem: Veréb Béla, Nagy Adrián, Rigó József, Molnár László, Pervai
László.

Egy nappal az október 12-i önkor mányzati választás előtt átadták a
skateparkot a Kornya Mihály utcai baptista imaház mögötti területen. Az ex -
trém sportok helyi hódolói mikroszálas betonnal épí tett, kétszintes pályán,
dupla burkolattal ellátott elemeken kunsztol hat nak a jövőben. A létesítmény
meg valósítá sára 30 millió forintot külö ní tettek el a település idei költség -
vetésében. -r

Átadták a skateparkot

Nem példa nélküli, ha apa és fia
egyazon sportágban jeleskedik.
Gö döllőn sem egyedülálló az ilyen
eset. Az egykoron NB I/B-s kézi -
lab dázó, Surányi Zoltán korábban
úgy gondolta, eljöhet az idő, hogy
egy csapatban lép pályára Balázs
fiával, aki a helyi utánpótlás-neve -
lésben erősödik. Úgy tűnik ebből a
vágyból már nem lesz semmi.
Bánatra azonban semmi ok, mert a
8 és fél éves kissrác a motor sport -
ban lépett édesapja nyomdokaiba.
A szeptember végén lezárult sze -
zon ban voltak olyan futamok, ahol
mindketten dobogóra állhattak.
- Gyerekkoromtól hobbim volt a
mo torozás, a nagybátyám fertőzött
meg – ecsetelte az előzményeket Su -
rányi Zoltán. – Arra viszont egyálta-
lán nem gondoltam, hogy egyszer
versenyezni is fogok. Tavaly ősszel
elcsábítottak egy robogóversenyre,
ahol „befertőződtem”. Tavaszra
már volt versenyrobogóm. Elmen -
tem a barátaimmal egy-két motoro -
zásra, ahol nagyon kapacitáltak,
hogy induljunk el a Magyar Mo -
torsport Szövetség (MAMS) égisze
alatt lezajló rövidpályás gyorsasági
bajnokságon, ami a – magyarok
mellett – zömében szlovák és cseh
résztvevők miatt nemzetközi minő -
sí tésű. Hat versenyhétvégéből áll,
ver senyenként két futamot rendez -
nek, az időmérőn kialakult rajtsor -
rend alapján. Rávettek, kiváltottam
a versenyengedélyt, és az ostffy -
asszonyfai futamon rajthoz álltam, a
Scooter 50 racing kategóriában. Az
első futamban motorhiba miatt
kiesetem, a másodikat viszont – a
negyedik helyről rajtolva – meg -
nyertem. 

Surányi Zoltán – Gáspár Attila
hathatós segítségével elért – sikere
az addig is segítő családot még
elszántabbá tette. Nem múlhatott el
versenyhétvége, hogy ne kísérjék el
a pazar hangulatú megméretteté -
sek re. A kiváló közösségi légkörnek,
a hangnak és az izgalmaknak Balázs
sem tudott ellenállni, kipróbált egy

motort, és innen már nem volt
visszaút.

- Előzményként feltétlenül meg
kell említeni, hogy Balázsnak már a
rugdalózóján is motormárka-felirat-
ok voltak. Két évesen motort vettem
neki, három évesen pedig már re -
mekül quadozott. Három motorja és
két quadja volt. Aztán, legnagyobb
elkeseredésemre, nem érdekelte a
dolog. Nem erőltettem, mert úgy
gon doltam, az a legrosszabb dolog.
Eladtam a járműveket, csak egy
motort tartottam meg, hátha. Bejött.
Az utolsó előtti, szeptember eleji,
dunaszerdahelyi versenyen, néhány
hetes felkészülés után Balázs elindult
a Yamaha PW 50-es kategó riában. Az
első futamban a 7. helyen végzett, a
másodikban azonban már nem tud -
ták legyőzni a 9 perc, plusz két körös
táv alatt. Ráadásul, mindketten dobo-
góra állhattunk, mert a Scooter 70-es
géposztály második futamában har-
madik lettem.

Az idényzáró, szeptember végi,
kecskeméti viadalon – miközben
versenyszáma második futamában
édesapja másodikként ért célba –
kategóriája mindkét futamát Su -
rányi Balázs nyerte. Tehetségére fel-
figyelt a Daróczy Motorsport Egye -
sület vezetője, Daróczy Attila.  A
következő szezonra teljes támoga -
tást biztosít Balázsnak, aki új motort
kapott. A Mini GP 4T kategóriában
lesz érdekelt, ahol négyütemű, 140
köbcentis blokkal felszerelt, tíz és fél
lóerős motorral versenyezhet. Mi -
ként vetélytársai is, ezáltal nem az
agyontuningolt technika, hanem a
gyerekek tehetsége és képessége
dönthet a helyezésekről. És ez az
ígéretes jövő előtt álló gödöllői
motorospalánta malmára hajthatja a
vizet. -efgé

Berobbant a motorsport világába



23. Kar része 25. Magyar sakkozó (Péter) 27. Han-
got ad 29. Rágcsáló 31. Megtisztítja 34. Szintén 35.
Ütőlap 37. Szabályos mértani forma 41. Kolor 43.
Egykori magyar miniszterelnök (Gyula) 45.Becé-
zett Ilona 46. Élelmiszerbolt 48. Reformkori író,
politikus, nemzetgazda (András) 49. Postai azono-
sító 51. Puha fém 52. Pest része! 53. Igavonó patás
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A megfejtéseket november 21-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Augusztus 1-jei lapszámunk helyes megfejtése:
MÓRICKA VISSZASZÓL AZ AJTÓBÓL: ÍGY,
PERSZE, A TANÁR ÚRNAK LESZ IGAZA.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-
utalvány nyertesei: Lipták Irén Radnóti u. 11. és
Szederné Fekete Erzsébet Kazinczy körút 3.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Szabó Éva Paál László köz 1.
Gold Gym fitness klub 5 alkalomra szóló bér-
letének nyertese: Nemesi Gabriella Lumniczer
S. u. 11.

- Őrmester! Magából inkább lenne jó bűnöző, mint
rendőr – ripakodik beosztottjára elöljárója. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Ligetvégek! 13. Ötlet 14. Mókus lakhelye 15. Jövő
időre utaló szó, névelővel 17. Heves megye fővá-
rosa 18. A poén második része 19. Épület része 21.
Járófelület 22. Minden rendben 24. Rangjelző szó
26. Van felesége 28. Növény van ilyen 30. Egy-
szerű gép 32. Többes szám jele 33. Egyfajta hang-
zás jelzője 35. Valamely személy 36. Férfinév 38.
Vas megyei település 39. Közterhem 40. Valóság
érzékszerveinkkel felfogható darabja 42. Rádió -
hul lám, röviden 44. Ellenérték 45. Ritka női név 47.
Végtelen kofa! 49. Kettős mássalhangzó 50. Gaz-
daságpolitikai irányzat
Függőleges: 1. Mega 2. Bizonyos személy 3. Elekt-
romágneses hullámok terjedéséhez szükséges
közeg 4. Sugár 5. Kerek szám 6. Idegen férfinév 7.
Muzsika 8. Rádium vegyjele 9. Spanyol autójelzés
10. Erős meggyőződés 11. Férfinév 15. A poén har-
madik, befejező része (A) 16. Orosz kér dőszó 17.
Egyforma hangzók 19. Elhibázott 20. Feléje tü zel
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Magazinunk következő
száma

december 5-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

November 2-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251 

November 3-tól november 9-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002 

November 10-től november 16-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551 

November 17-től november 23-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

November 24-től november 30-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze u. 2.). Tel.: 545-585 

December 1-jétől december 7-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

5 alkalomra szóló bérletet

Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu

Fő a jókedv! (XI.)



HIRDETÉS

ÁLLÁS
Sori kiszedő és árufeltöltő munkatársakat

keresünk gödöllői munkavégzéssel. 
Elvárás: 8 általános végzettség. 

Bejárás ügyfelünk által biztosított 
munkásjáratokkal lehetséges, 
mely több településről is indul. 

Jelentkezés: boglarka.dobrai@kellyservices.hu
vagy 06 30 967-5720
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