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HIRDETÉS

Nagy várakozás előzi meg augusztus 1-jét, amikor a Gödöllő COOP Zrt. megnyitja megújult áruházi élelmiszerüzletét a
vásárlóközönség előtt. Így a város szívében elhelyezkedő élelmiszerüzlet hangulatában és minőségében is méltó színfoltja
lehet a 2011-ben átadott Főtérnek.
A rekord gyorsasággal, kevesebb mint három hét alatt lebonyolított rekonstrukció során az üzlet belső terei jelentősen megújultak:
a korszerű üzletviteli elvek szerinti új elrendezés, valamint új esztétikai elemek javítják az átláthatóságot, emelik meg az üzlet színvonalát és a vásárlási élményt.
A Gödöllő COOP Zrt. a főtéri üzlet átalakításakor is követte a cég által már felújított, illetve új egységeinél jellemző arculatot. Nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy a bolt dekorálása során megjelenjenek lokális motívumok, figyelembe véve azt, hogy a COOP-boltok
helyi közösségi terekként is működnek.
A hagyományőrzésen túlmenően, a modernitás is megjelenik az üzletben: a vonalkódos rendszerű, nagy sebességű kasszák
mellett, alkalmazzák az integrált bolti kijelzőket, ami a vásárlók számára nyújt hasznos információkat, bemutatja a futó akciókat,
valamint módot ad a COOP-üzletláncot és a Gödöllő COOP Zrt-t népszerűsítő információk és kisfilmek bemutatására is.
A Gödöllő COOP Zrt. valamennyi munkatársa reméli, hogy a megújult-megújuló üzletben örömüket lelik a gödöllőiek és környékbeliek, akik vásárlói igényét immár új környezetben, de a korábbiakban megszokott odafigyeléssel és szeretettel, hosszú távon
tudja szolgálni az üzlet személyzete.
HIRDETÉS
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Frissen kinevezett rendőrtisztek Gödöllőn

Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője (képen
elől) július 1-jén köszöntötte azt a hét fiatal rend-

őrtisztet, akik sikeresen befejezték tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és ezt
követően a megye különböző rendőrkapitányságain teljesítenek majd szolgálatot.
A frissen felszerelt rendőrökből – Érden, Monoron, Szentendrén és Vácon kívül – a Gödöllői
Rendőrkapitányság állományába ketten kerültek.
Metzger Máté és Pánczél Botond (hátsó sorban
jobbra) a bűnügyi szakterületen kapcsolódnak be
a Petőfi Sándor utcai rendvédelmi egység munkájába.
-pmrfk

Ítélkezési- és igazgatási szünet a városban
Nyár van, a vakáció ideje. Erre való tekintettel több közintézmény is korlátozza az ügyfélfogadást.
Ítélkezési szünet lép életbe a Gödöllői Járásbíróságon, igazgatási szünetet tartanak a polgármesteri
hivatalban, és egy hónapig a városi könyvtár is zárva lesz.
Július 15-én, a Bíróságok Napján kezdődött, és augusztus 20-ig tart a törvénykezési szünet a bíróságokon, köztük a Gödöllői Járásbíróságon is. Ez idő alatt nem tartanak tárgyalásokat. Az intézkedés
nem érinti a hétfői, 8.30 és 11.30 óra közötti panasznapot, valamint az ügyfélfogadás (hétfő 9-12 óra,
szerdától péntekig 9-11 óra) rendjét sem. A bírósághoz címzett beadványokat az ítélkezési szünet időtartama alatt az irodákban, valamint a posta melletti bejáratánál elhelyezett panaszládába lehet leadni,
illetve postán elküldeni.
Augusztus 8-án, pénteken zárul az igazgatási szünet a gödöllői polgármesteri hivatalban, ahol a
halaszthatatlan ügyek intézése érdekében ügyeletet biztosítanak az ügyfelek számára. A címzetes
főjegyzőasszony által elrendelt, a képviselőtestület tagjai által korábban jóváhagyott intézkedés az
okmányiroda működését nem érinti.
Augusztus 20-ig zárva tart a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Kivéve a folyóiratolvasó, ami hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között fogadja a betérőket, akik itt adhatják le a kikölcsönzés
után visszahozott könyveket.
-gh

Tarnai Richárd maradt a Pest
megyei Kormányhivatal élén
A Magyar Közlöny július 8-i számában megjelent
miniszterelnöki határozat értelmében Orbán Viktor kormányfő – a miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János javaslatára – július 1-jei hatálylyal a képen látható dr. Tarnai Richárdot nevezte ki
kormánymegbízottá Pest megyében. A mostani kinevezésekre azért volt szükség, mert a miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával a korábbi vezetők megbízatása is megszűnt.
A törvény szerint a kormánymegbízottak vezetik
a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. További
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek, a megszigorított szabályok szerint nem lehetnek országgyűlési képviselők és választott ön-
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kormányzati tisztséget sem
tölthetnek be. Tudományos, oktatói, művészeti,
lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet
azonban végezhetnek. A Kispesten élő, feleségével
öt gyermeket nevelő Tarnai Richárd számára a feladat ellátása nem újdonság, hiszen az előző kormányzati ciklusban is ő töltötte be ezt a pozíciót. A
2010-től a Fidesz-KDNP színeiben országgyűlési
képviselőként ténykedő politikus az április 6-án
lezajlott választáson nem jutott mandátumhoz a
199 fősre szűkített magyar parlamentben, így esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
-pmkh

Jövő májusban Nemzetközi
Természetfilm Fesztivál Gödöllőn
Jó hírrel szolgálhatunk azoknak, akiket érdekel a természetfilmezés és minden, ami ezzel kapcsolatos.
Elindult, és folyamatosan frissül a 2015 májusára tervezett Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
Gödöllő honlapja (www.godollofest.com).
Az esemény szervezői – amellett, hogy felhívják a figyelmet környezetünkre és az ott játszódó folyamatokra – arra is választ szeretnének adni a kíváncsiskodóknak, hogy miként gondolkodnak az
általunk is sok esetben formálódó természetről a hazai és a külföldi profi, valamint amatőr alkotók. Mi
több, ha valakinek van egy ötlete, vagy elkötelezett egy téma iránt, lehetősége nyílhat annak
megfilmesítésére.
-ökm

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Nem számít?
Nagyon meleg volt aznap. Volt egy rakás dolgom,
amit el kellett intéznem, így hamar útnak indultam.
Gyalogosan mentem, annak ellenére, hogy az autóban klíma kényeztetett volna, de macerás a parkolás, parkoló díj… Kivételesen örültem, mikor egyegy üzletben sokan voltak előttem, hiszen kellemes
hűvösben várakoztam. Aztán, dolgaim végén
betértem a városházára, a lakosságszolgálati irodába. Már közeledett a dél, kint egyre csak emelkedett
a hőmérő higanyszála, és nagy meglepetésemre
bent nem volt hűvösebb.
Négy tikkadt hölgy ült az asztalok mellett. Három ventilátor forgott az iroda közepén maximális fordulatszámmal. Beálltam (ültem) a várakozók mögé. Egyikük a kezében lévő újsággal legyezte magát, amiből szerencsémre nekem is jutott egy kis „fuvallat”. Arra gondoltam, visszajövök máskor, amikor a klíma működni fog, vagy
nem lesz ilyen meleg. Aztán mégis maradásra
bírtam magam. Azonban, ahogy múltak a percek,
úgy egyre jobban kezdett melegem lenni. Azt vettem észre, hogy megjelentek az első izzadságcseppek a testemen. Az asztalok mögött dolgozó
hölgyek is váltva törölgették frissítőkendővel az
arcukat, homlokukat. Nem irigyeltem őket, egész
nap itt ülni, és dolgozni. Már kezdett elviselhetetlen lenni számomra a várakozás (jó, egy kicsit alacsonyabb a tűrőképességem az átlagosnál), amikor végre sorra kerültem. A beszélgetést természetesen az irodában uralkodó hőmérsékleti viszonyok elemzésével kezdtem, és megrökönyödésemre az derült ki, hogy most még egész jó az
idő odabent, volt már rosszabb is. Hogyhogy? Itt
nincs klíma? Igen, itt nincs. A sarki drogériától
kezdve az összes üzlet hűtve volt, egy közintézmény lakossági irodájában pedig nincs klíma?!
Több kérdés is felmerült bennem. Csak itt nincs
klíma, vagy az épületben sehol sincs? A rosszmájúságom egyből azt súgta, hogy a polgármester szobája, és a képviselő urak/hölgyek ülésterme biztos
klimatizált. Nem jártam utána, de mindegy is.
Miért nincsenek klímák a hivatalban? Nincs rá
pénz? Még ha ma már nem is az ő reszortja, a számos, nem kötelező feladatra milliókat áldozó önkormányzat igazán hozzájárulhatott volna a földszinti ügyféltér klimatizálásához. 2013 előtt sem tették meg, napjainkban meg semmi nem készteti
őket arra, hogy megtegyék, hiszen a közigazgatás
reformja – a kormányhivatalokon keresztül – állami kézbe adta ezen ügyek többségének intézését.
Modern világunkban a klíma már nem luxus egy
irodában. Hogyan várjam el, mint ügyfél az ott dolgozóktól, hogy barátságosan mosolyogjanak, és
100%-osan összpontosítsanak zárás előtt még 5
perccel is? És a munkáltató, hogyan várja el a dolgozóitól, hogy ilyen körülmények között hiba nélkül végezzék a munkájukat? Nos, erről is lehetne
promócionáló cikket írni a lakosok számára!
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Az E.ON EnergiaKözösségek nyertes csapata és megtakarításaik
Mennyit érnek
a Rezsiszelídítők
a földi ökoszisztémák? ABemutatkoznak
Rezsiszelídítők csapata a gödöllői székhelyű 2-3 fokkal alacsonyabb hőmérséklettel is. Figyel1997-ben az ökológus Robert Costanza és kutató
kollégái azt a célt tűzték maguk elé, hogy kiszámoljanak egy első látásra kiszámolhatatlannak
tűnő mennyiséget: a földi ökoszisztémák értékét dollárban.
Előtte azonban szükségük volt egy listára arról,
hogy pontosan mit is adnak az emberiségnek az
ökoszisztémák. Összesen tizenhét, jól elkülöníthető kategóriát határoztak meg, amiket ökoszisztéma szolgáltatásoknak neveztek el. Ezek
közt vannak egyértelmű dolgok, mint például, az
élelem (vadak, halak, bogyók) vagy a nyersanyagok (fa, fűtőanyag, ásványkincsek), de
vannak nehezebben megfoghatók is, mint
például az, ahogy az erdők a szén-dioxidot
oxigénné alakítják, vagy ahogy a lápok megvédik
a partközeli területeket a viharok erejétől.
Kulturális értékek, valamint a pihenés és a
kikapcsolódás is szerepelnek a listán, mint
szolgáltatás.

GreenDependent Intézet által szervezett E.ON
EnergiaKözösségek verseny keretében jött létre.
Közösségünk Győr-Moson-Sopron megye nyugati felén fekvő kis faluban, Egyházasfalun szerveződött, öt helybeli család bevonásával. Környezetvédelmi végzettségemnél fogva a csapat
klíma-koordinátoraként célom az volt, hogy
minél eredményesebben szerepeljünk a versenyben, és lehetőleg valamilyen helyezést is elérjünk.
Szerettem volna megmutatni, hogy a környezet
védelmével nem csak erkölcsileg, hanem még
anyagilag is nyerhetünk, gazdagodhatunk. A
csapat már meglévő tagjai nem voltak ilyen optimisták, hiszen az öt család „beszervezése” is komoly kihívások elé állított mindannyiunkat, akik
szerettünk volna részt venni a versenyben.

A Rezsiszelídítők csapatának tagjai
a verseny díjátadóján

Egy példa az ökoszisztéma szolgáltatásokra
És mi mindennek az értéke? Azaz, ahogy a szerzők feltették maguknak a kérdést: mennyit kellene
fizetnünk, ha nekünk embereknek kellene ezeket a
szolgáltatásokat létrehozni, mert nem léteznének
természetesen? Tizenhat évvel ezelőtt a szolgáltatások értékét 33 billió dollárra becsülték. Többre,
mint akkor az egész világ GDP-je.
Costanza kollégáival 2014-ben visszatért a
kutatáshoz, és újra kiszámolták az ökoszisztémák
értékét. A legfontosabb következtetésük az lett,
hogy eredeti számításuk nagyon alábecsülte
értéküket. Ennek oka egyrészt az, hogy azóta az
ökoszisztémák és az emberi jól-lét közti kapcsolatokat, összefüggéseket sokkal jobban értjük.
Másrészt pedig, hogy a 16 év alatt sok erőforrás
mennyisége jelentős mértékben csökkent, és így
felértékelődött. Mindezt figyelembe véve, a
kutatócsoport szerint az ökoszisztémák szolgáltatásainak értéke 142,7 billió dollár. De ne felejtsük, nem minden szolgáltatás hozható létre
mesterségesen...
Vadovics Edina
GreenDependent Egyesület
(Forrás: Kislábnyom hírlevél
V. évf. 6. szám)

A versenybe történő jelentkezésben mindannyiunk számára meghatározó motiváció volt
az energiatakarékossággal összefüggő gyermeknevelési célok, a példamutatás, valamint az is,
hogy megismerjük saját energia-megtakarítási lehetőségeinket. Az öt hónapig tartó verseny pedig
megfelelő keretet, folyamatos motiváltságot adott
ahhoz, hogy az új energiatakarékossági szokások
beépüljenek a mindennapokba.
A háztartások energia-felmérését tartalmazó
első feladat kulcsfontosságú a későbbi eredmények tekintetében, ezért nagyon alaposan próbáltuk elvégezni az auditot, meghatározni a referencia időszak nyitó és záró óraállásait. Ezzel párhuzamosan történt a fűtési rendszer átvizsgálása,
optimális beállítása a minél hatékonyabb működés érdekében. Az átvizsgálások után megkezdtük a termosztátok, perlátorok, mechanikus időkapcsolók, hőtükrök, vastag függönyök beszerzését, felszerelését. Két hetes periódusokban történt az óraleolvasás, havonta egy alkalommal pedig „továbbképzést” tartottunk a főbb energiafogyasztókra koncentrálva. Fontos szerepet vállaltak a gyerekek, akik nagyon aktívan és együttműködően vették tudomásul a megváltozott energiahasználati szokásokat. Ötletekkel, rajzokkal
gazdagították a beküldendő kreatív feladatokat.
A legnagyobb megtakarítást, 36,44%-os csökkentést a fűtés terén értük el. Főként fával fűtünk,
illetve az egyik család gázzal. Ezt az eredményt a
fűtési rendszer átvizsgálásával, optimalizálásával
értük el, valamint azzal, hogy megelégedtünk a

met fordítottunk még a tűzifa megfelelő szárazságára is, ezért fűtés előtt száraz, fűtött helyen
tároltuk.
A vízhasználat terén elért 32,18 %-os csökkentésünk fő pillérei: a fürdés zuhanyzásra váltása, a
zuhanyzási idő lecsökkentése, a szürkevíz továbbhasznosítása, folyóvízben történő mosogatás megszüntetése, az esővíz gyűjtése, felhasználása, perlátorok alkalmazása.
A villanyáram felhasználás terén is szép eredményt értünk el, közel 27%-al sikerült csökkentenünk a fogyasztásunkat. Ez a megtakarítás leginkább: a készenléti üzemmód teljes körű felszámolásának, a hűtő-fagyasztó készülékek alacsonyabb hőmérsékleten és korlátozott időtartamban történő üzemeltetésének, illetve a villanybojler alacsonyabb hőfokra állításának köszönhető.
A hűtőgépeket mechanikus időkapcsolóval láttuk el és ennek segítségével az éjszakai órák egy
részére lekapcsoltuk a villanyhálózatról a készüléket. A lassabb felmelegedés érdekében jégakkukat helyeztünk a hűtőbe. Ennél a megoldásnál
nagyon fontos a hűtő hőmérsékletének és a
fogyasztásának a figyelemmel kísérése, hőmérővel illetve fogyasztásmérővel.
Kimagasló eredményünk elérésében sokat
köszönhetünk a Dőry-Kéry családnak, akik nagyon komoly, 50% fölötti megtakarítást értek el.
A verseny is rávilágított arra, hogy a „lekapcsolom a villanyt - így takarékoskodom” hozzáállás nem
elég, nagyon fontos a mindenre kiterjedő tudatos
energiahasználat. Továbbá, bebizonyosodott az
is, hogy egyedül nem megy, vagyis mindenkire
kiterjedő motivációs és cselekvési program szükséges családi és közösségi szinten egyaránt.
Verseny lezárultával szeretnénk folytatni a
rezsiszelídítést, az elért megtakarításainkat továbbra is fenntartani, a megtakarítási praktikákat, ismereteket a tágabb környezetünkben is
átadni. Közösségünket tekintve leginkább az autóhasználat csökkentésére kell még koncentrálnunk. Reméljük, hogy az elért eredményeink tekintetében még hitelesebben tudjuk majd képviselni, hogy jó dolog tudatos energia felhasználónak, rezsiszelídítőnek lenni.
Pálné Varga Szilvia
klíma-koordinátor

facebook.com/godolloihirek

www.godolloihirek.hu

XVIII/8. 2014 augusztus

5

AKTUÁLIS

Kutyákkal pezsgőfürdőztek
Libamájat is raknak a második
az Európa-bajnoki címvédés után Erzsébet-bál asztalaira
Több mint 180 vendégre számítanak.
Ha mindenki kifizeti az 50 ezer forintos belépőt,
bő 9 millió forint jöhet össze

Július 19-én és 20-án a franciaországi Saint Jean de Daye (Normandia) nevű
települése adott otthont az idei Flyball Európa-bajnokságnak. A megmérettetés 5-ös divíziójában – akárcsak tavaly Belgiumban – idén is magyar siker
született: a Gödöllői Kutyasport Központ (GKSK) Cani-ball Flyball csapata
Európa-bajnoki címet szerzett!
A nagyszerű eredmény elérése Karádi Anett, Mihályfi Szandra, Szatyina
Szilvia, Dóczi Kata, Nahaj Gergely, Batka Sándor és Zebegnyei István, valamint a Peny, Zara, Mogyi, Nita, GoGo és Sidney nevű kutyusok érdeme.
Hogy, mi az a flyball? Két, egyenként négy kutyából álló csapat versenye
két, egymással párhuzamos, 51 láb (15,54 méter) hosszú pályán. A kutyáknak
egymást váltva kell leküzdeniük a négy ugróakadályt, majd meg kell
szerezniük a labdát a flyball gépből. A labdát vissza kell vinniük a
kiindulópontra, az előzőleg teljesített négy akadályon át. A következő kutya
abban a pillanatban indulhat, amint az előző átlépte a start/célvonalat. Az a
csapat nyeri a futamot, amelynek mind a négy kutyája rövidebb idő alatt
teljesíti hibátlanul a pályát 14,43 másodpercen belül.
-gb

Az már hónapok óta tudvalevő,
hogy – 2012 után – november 15-én
másodszor is megrendezik az Erzsébet-bált a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában.
Nemrégiben arra is fény derült,
hogy milyen fogásokkal enyhíthetnek éhségükön a karitatív jellegű
társasági eseményen résztvevők. A
bál honlapja szerint érkezéskor
Hungária Extra dry és Asti pezsgő
kanapé falatkákat szolgálnak fel,
előételként pedig Hortobágyon hizlalt liba mája édeskalács kanapén,
tokaji borban áztatott gyümölcsökkel kerül az asztalokra. A gyöngytyúk eszencia vele főtt zöldségekkel,
a tyúk melle húsával leves után egybesült, tűzdelt szarvas comb, kemencében konfitált libamell, zöldbabrőzse, francia rakott burgonya
lesz a főétel, amit a gödöllői Solier
cukrászat Erzsébet királyné és Ferenc József nevét viselő tortakülönlegességekből összeállított tányérdesszertje követ.
A második gödöllői Erzsébet-bál
vendégei számára – a színpadon, a
tánctéren és a kifutón kívül –

összesen 20 asztalt biztosítanak a
szervezők. Valamennyit a településhez, illetve a helyszínhez köthető
híres hölgyről vagy úrról elnevezve.
A 11 darab 10 fős asztal közül négy
áll a VIP-vendégek (nagyon fontos
személyek) rendelkezésére. Ezek
Mária Valéria, Erzsébet királyné,
Ferenc József és Gizella főhercegnő
nevét viselik. A további 9 asztalhoz
egyenként 8 főt terveznek leültetni.
Ebből az következik, hogy a szervezők mindent egybevetve, 182 bálozó leültetésével kalkulálnak, akik
számára 50 ezer forintért kínálják a
belépőjegyeket. Gyors számítással,
ez elvileg bő 9 millió forintos bevételt
jelenthet. Feltéve, hogy mindenki
megtéríti a félszázezer forintot. -bi

Idén Ferenczi Anna
lesz a település díszpolgára
A 69 éves zenepedagógus 1975-ben került
a városba, tanítványai sikert sikerre halmoztak.
Több díjat is kapott
Június 19-én a gödöllői képviselőtestület tagjai zárt
ülésen döntöttek arról, hogy idén ki legyen a város
díszpolgára. A választás Ferenczi Annára esett, aki a
Művészetek Háza Gödöllő épületének konferenciatermében augusztus 20-án, szerdán 18 órától lezajló ünnepi képviselőtestületi ülés során veheti át a díszoklevelet és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűt.
A Gödöllő Város Díszpolgára cím 1996-os újraalapítása óta tizennyolcan részesültek az elismerésben. Legutóbb Szűcs Lajos olimpiai bajnok (1968) labdarúgó.
Ebben az évben a közel három és fél évtizedes zenepedagógia munkásságot
felmutató Ferenczi Anna zongora-szolfézs tanár, a gödöllői Fréderic Chopin Zeneiskola nyugalmazott igazgatója (1991-2008), akit a városatyák öt
díszpolgár-jelölt közül tartottak méltónak a település legrangosabb kitüntetésének elnyerésére.
A 69 éves zenepedagógusnak nem ez az első gödöllői elismerése. Tizenhárom évvel ezelőtt kiérdemelte a Körösfői-Kriesch Aladár emlékplakettet,
majd 2002-ben Gödöllő Városért díjjal tüntették ki.
-eo
HIRDETÉS
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FÓKUSZBAN

Bő 21 millióra rúgott a kamatteher
Közel 21,2 millió forintos kamat megfizetésére kötelezte a Magyar Államkincstár a gödöllői önkormányzatot, mert az állami adósságátvállalással kapcsolatos adatszolgáltatás során jogtalanul vett igénybe csaknem 724 millió forintos összeget. Az erről
szóló határozat tavaly december végén keltezett, a
helyi képviselőtestület pedig az április 30-i, rendkívüli ülésén tárgyalta az ügyet.
A napirend átbeszélésekor Vörös István (Fidesz) arról
kért tájékoztatást, hogy az összeg milyen téves tájékoztatáson alapul. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
válaszában előadta, hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációja kapcsán a gödöllői képviselőtestület hozott egy döntést, miszerint: az Erzsébet királyné
Szállodát működtető G-Magistratus Zrt. részvényvásárlási szerződését hitelszerződéssé szeretné átminősíteni a Raiffeisen Bank közreműködésével. Ezen határozat alapján az adatszolgáltatásba bekerült a GMagistratus Zrt hitelállománya, azzal a megjegyzéssel, hogy a kormány engedélyezze az átvállaló hitelt.
Ezt elfogadták, a megállapodást aláírták, és tavaly június 30-ig megtörtént az adósságkonszolidáció, az
adósságkezelő központ által javasolt 40 százalékos
mértékben. A kamatátvállalás az összes hitelállományra megtörtént, benne a G-Magistratus Zrt. részvényvásárlásos szerződésével.
- Ezt követően olyan értesítés érkezett, hogy a kormány nem dönt a mi hitelátvállalásunkról, ezért a

kincstár tavaly decemberben, amikor minden adósságkonszolidáció felülvizsgálatra került, ezt a tételt
téves adatszolgáltatásnak tüntette fel. Azt a kamatot
fizettük vissza, amit egyébként az önkormányzatnak
be kellett volna fizetnie a G-Magistratus 2013. évi tőke- és kamattörlesztésre – mondta a jegyzőkönyv
tanúsága szerint Nánási Éva, aki azt is hozzátette: az
elfogadott törvényi szabályozás miatt nem látták
értelmét a fellebbezésnek, inkább fizettek.
Vörös István kíváncsiságát a válasz nem elégítette
ki, ezért kérte a címzetes főjegyzőt, hogy juttassa el
számára a Magyar Államkincstár (MÁK) vonatkozó
levelét. A dokumentumot azonban nem kapta meg a
képviselő, csupán arra adtak neki lehetőséget, hogy
betekintsen a határozatba. A városatya ezzel nem elégedett meg, hivatalosan a MÁK-hoz fordult, ahonnan
július 11-én megérkezett a válasz.
Ebben – egyebek mellett – az olvasható, hogy
723.893.928 forintos visszafizetési kötelezettség
terhelte a gödöllői önkormányzatot, ám ezt az összeget nem kellett megtéríteni. A 178 napig jogtalanul
igénybevett adósságátvállalás után viszont kamatot
kellett fizetni a gödöllői költségvetésből. Ennek
nagyságrendjét a határozatkészítés napján érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresében, azaz, 6 százalékos mértékben állapították meg, így alakult ki a
21.181.335 forintos, jogtalan igénybevétel utáni,
városunk közkasszáját apasztó kamatteher.
-stv

Kinek a kezébe kerül öt évre a város gyeplője?
Július 23-án Áder János köztársasági elnök döntött, és október 12-ére (vasárnap) kitűzte az
önkormányzati választást. Mindez azt jelenti, hogy polgármester- és képviselőjelölteket állítani
kívánó pártok, valamint szervezetek számára megkezdődhet a visszaszámlálás. Az újonnan
létrejövő helyhatóságok megbízatása 5 évre szól. Jelöltet aláírással lehet majd ajánlani, a kézjegyek
gyűjtése augusztus 25-én kezdődik.
Gödöllő esetében a képviselőtestület létszáma legalább 14, legfeljebb 15 lehet. A kisebb testület akkor
állhat fel, ha a polgármestert egyidejűleg valamelyik körzet képviselőjévé is megválasztják. Városunkban 10 egyéni- és 4 listás mandátumra aspirálhatnak a jelentkezők, ezen felül a polgármesteri
székért külön megmérettetés zajlik majd.
Az október 12-én esedékes önkormányzati választással kapcsolatos gödöllői mozgolódásokról eddig
kevés hivatalos hír látott napvilágot. Találgatásokról és pletykákról azonban jócskán lehetett hallani.
A helyi Fidesz június derekán már bejelentette, hogy nem állít polgármester-jelöltet, az egyéni
körzetekben viszont – úgy hírlik – harcba szállnak a nagyobbik kormánypárt jelöltjei.
Városvezetői tisztsége megtartásáért Gémesi György – ahogy 1994 óta rendszeresen – a
lokálpatrióta klub színeiben indul, csapatában azonban lesznek új arcok.
Egyezkedésektől és egyeztetésektől a baloldali pártok (MSZP, Együtt-PM, DK, Liberálisok) háza tája
sem volt csendes, de konkrétumról egyelőre nem beszélhetünk.
Felmerül a kérdés, beszáll-e – és ha igen, milyen felállásban – a Jobbik, illetve az LMP a gödöllői
önkormányzati választási csatározásokba. Miként napjainkban még erősen képlékeny az is, hogy
egyéb szervezetek jelöltjeivel kell-e számolni. Netán, függetlenként induló polgármester- és/vagy
képviselőjelöltekkel…
-ván

Gödöllői politikus az LMP országos elnökségében
Július 19-én a budapesti
Tulip Inn Millennium hotelben tartotta tisztújító
kongresszusát a Lehet
Más a Politika (LMP). A
13 főről 9 főre redukált
országos elnökségnek ismét tagja lett a Gödöllőn
élő Lengyel Szilvia.

Emlékezetes, hogy az LMP-s politikusnő – aki
napjainkban a párt vidékpolitikai szakszóvivője –
2012 októberétől az idei, április 6-i országgyűlési
választásig tagja volt a magyar parlamentnek, és
2013-ban a gödöllői kötődésű képviselők közül ő
volt a legaktívabb: 2 óra 57 perc 14 másodperces
összidejű mondandójával az 54. helyet kaparintotta meg a 386 képviselő közül, egyben a hatodikat a hölgyek táborában.
-ef
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Visszatérhet az élet
az egyetemi strandra
Balázs Zoltán, a GEAC
ügyvezető elnöke egy interjúban
úgy fogalmazott: az uszoda
megépítéséig szeretnék újra
üzemeltetni a fürdőhelyet

Hajtások szövik át
a strand bejárata előtti kerékpártárolót…
Május végén közgyűlést tartott a Gödöllői
Egyetemi Atlétikai Klub (GEAC). Az eseményen
személyi kérdéseket is napirendre tűztek. A felsőoktatási intézmény honlapján, az egyetemi újság
júliusi számában napvilágot látott egy interjú,
amiből – többek között – kiderül, hogy dr. Gálfi
Péter tudományos rektor-helyettes lett a klub
elnöke, míg az ügyvezető elnöki teendőket a
Szent István Egyetem sportigazgatója, Balázs
Zoltán látja el a jövőben.
A számos kérdést feszegető beszélgetés végén
megakadt a szemünk egy mondaton: Az uszoda
megépítéséig szeretnénk újra üzemeltetni az egyetemi
strandot, most az ehhez szükséges feltételek megteremtésén is dolgozom – nyilatkozta Balázs Zoltán.
Amennyiben a tervek valóra válnak, 2011 nyara után ismét aktívvá válhat az azt megelőző több
mint egy évtizedben a VÜSZI Kft. által, éves szinten mintegy 10 millió forintos városi támogatással üzemeltetett egyetemi strand, ami az utolsó
VÜSZI-s idényét csaknem 3 millió forintos veszteséggel zárta. Feltehetőleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2012 februárjában a gödöllői önkormányzat – pénzhiányra hivatkozva – az egyetemi
óvoda feletti vizes objektum működtetésének
megszüntetéséről döntött, majd négy hónappal
később a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés hozzájárult az egyetemmel kötött, 2015.
május 31-ig érvényes haszonbérleti szerződés felmondásához.
–or
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Szeretettel várják a gyerekeket

Palánta Családi Napközi Gödöllőn
Kisgyermekes szülőknek segít a Palánta Családi
Napközi, Gödöllő központjában, egy hangulatos, gyerek- és családbarát házban. A mindennapokban való segítségnyújtásról, az intézmény működéséről Volentér Anettel, a Palánta
vezetőjével beszélgettünk.
- Milyen hely ez és milyen szolgáltatásaik
vannak?
- A közel 100 négyzetméteres, új építésű, napfényes házban két szinten működünk. A földszinten egy nagy csoportszoba, és egy kisebb pihenőszoba alkotja a családi napközi bázisát. Az
emeleti térben, a nagy teremben tornafoglalkozások, jóga, szülinapi zsúr, nyári tábor és bármilyen előadás tartható, akár 50 fő is elfér. A kisebb
teremben tanácsadás, korrepetálás, egyéni fejlesztés, valamint kis csoportos nyelvoktatás érhető el jelenleg.
Pedagógusaink, foglalkozás vezetőink: Farkas
Melinda pszichológus, Fekete Eszter jógaoktató,
Futó Judit mozgásfejlesztő pedagógus, Mikó
Márta drámapedagógus, Péter Sarolta angoltanár, Szabó Dóra pszichológus, tréner és Ujváry
Éva festésterapeuta
Nyitottak vagyunk befogadni helyet kereső
egyéb tevékenységeket is. Vetítővásznat, flipchart-táblát, igény szerint projektort, laptopot
tudunk biztosítani.
- Hogyan lehet igénybe venni, alkalmanként,
rendszeresen, mik a legnépszerűbb megoldások?
- A családi napközi szolgáltatás olyan, mint egy
mini bölcsőde. Azzal a különbséggel, hogy nálunk igény szerint lehet akár néhány napra, vagy
csak délelőttre kérni az ellátást. Mivel összesen
hét gyerek van egy csoportban, nagyobb figyelem jut rájuk, annak minden előnyével. Napi foglalkozásainkon minden fejlesztendő területre
figyelünk, énekelünk, mondókázunk, bábozunk,
festünk, gyurmázunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre is.
Gyakran veszik igénybe időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatásunkat is, ebben az esetben a
szülő alkalmanként néhány órára hagyja nálunk
gyermekét.

- Kik vigyáznak a gyerekekre, milyen a Palánta csapat és milyen az együttműködés a
szülők és a Palántások között?
- A gyermekekre négy, több év tapasztalattal
rendelkező, szakképzett dajka vigyáz, akik a
szakképesítés megszerzése mellett számos extra
képzést kaptak. A családi napközi szakmai munkáját emellett fejlesztő pedagógus, pszichológus,
óvodapedagógus segíti.
A 21. század minden csatornáján kapcsolatot
tartunk a szülőkkel. Email-en, szórólapon, honlapon, közösségi portálokon jelen vagyunk, de a
személyes kapcsolatot tekintjük a legjobbnak,
ezért mindenkit szeretettel várunk délelőttönként
látogatóba az „otthonunkba”.
- Hol, mikor és hogyan érhető el a Palánta?
- Elérhetőségünk: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 14.
Telefonszámunk: (06-30) 870-6304, Volentér
Anett. Honlapunk: www.palanta.gak.hu. Email
címünk: palanta@gak.hu.
Minden hétköznap 7:30-17:30-ig elérhetők vagyunk a Szilhát utcában, 12 és 15 óra között – a
gyermekek pihenőidejében – korlátozottan tudjuk megmutatni az épületet, mert a picik nyugalma számunkra nagyon fontos.
Kedvet kapott, hogy benézzen hozzánk? Szeretettel várjuk! Akár már most kérjen időpontot
telefonon, hogy kérdéseire választ adhassunk, és
körbe tudja járni a ház minden szegletét! Látogasson el honlapunkra, jelöljön be ismerősként
a Facebook-on! Találkozzunk napközben, családi
napközinkben!
(x)

Titkársági ügyintézőt keres az egészségügyi központ
Pályázatot hirdet a Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) titkársági
ügyintéző munkakör betöltésére. A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában
tölthető be. A munkakörbe tartozó feladat: az igazgatóság iratkezelése, iktatás, irattározás, adminisztráció, külsőbelső levelezés, táblázatok készítése, szabadság- és továbbképzés nyilvántartása, felmerülő általános egyéb
ügyintézés. Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., igazgatóság.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, • érettségi, egyéb emelt szintű középfokú végzettség (iratkezelői, vagy közgazdasági
szakképzettség), • legalább 10 éves szakmai gyakorlat, amiből legalább 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, • erkölcsi bizonyítvány, • orvosi alkalmasság, • gyakorlott, felhasználói szintű számítógépes
ismeret (Word, Excel, stb.).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felsőfokú irodavezetői szakképesítés megléte.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók
be. A pályázat benyújtható postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre augusztus 10-ig (azonosító szám:459-GK/2014). A beérkezett pályázatokat augusztus 20-ig bírálják el. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
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Év végéig vállalta rendezni 2,5
milliós kölcsönét a Gödöllői SK

Harminc millióból épül
az évek óta ígért skatepark

A polgármester unokaöccse személyében
élsportolót foglalkoztat az önkormányzat
által életre hívott sport közalapítvány
A gödöllői önkormányzat által
életre hívott közalapítványok közül négy májusban adott számot a
2013-as esztendőben végzett gazdálkodásáról a képviselőtestület
tagjainak. Az ötödik, a Gödöllői
Sport Közalapítvány egy hónappal
később tett eleget ez irányú kötelezettségének.
A számadatokból kiderült, hogy a
tavaly február óta a helyi önkormányzat tulajdonát képező köznevelési ingatlanokban lévő sportcélú
ingatlanrészek (tornaterem, tornacsarnok, uszoda) hasznosítását, bérbeadását is ellátó szervezet 282 ezer
forintos plusszal zárta az elmúlt
évet. Közhasznú tevékenysége ugyan
655 ezer forintos negatívumot termelt, ám a vállalkozási tevékenység
937 ezer forintos többlete összességében pozitív mutatót eredményezett. A személyi jellegű ráfordítások
– bérjárulékokkal együtt – több mint
4,8 millió forintot emésztettek fel
2013-ban.

A sportingatlanok bérbeadásával
kapcsolatos feladatokat részben
megbízási szerződésekkel teljesíti a
Tokai Norbert kuratóriumi elnök
vezetésével működő közalapítvány,
illetve egy fő alkalmazottat is fizetnek erre a célra. Értesülésünk szerint
ő nem más, mint a polgármester
unokaöccse, a nemzetközi szinten is
eredményes, újdonsült Európa-bajnoki bronzérmes kardvívó, Gémesi
Csanád.
Az alapítványi beszámoló tárgyalásakor Vörös István (Fidesz) egy
konkrét tétel sorsa iránt érdeklődött,
mivel nem látta, hogy a Gödöllői
Sport Klub az elmúlt évben visszafizette volna az általa tavalyelőtt felvett 2,5 millió forintos kölcsönt. Tokai Norbert válaszában megerősítette, hogy valóban nem történt még
meg a visszafizetés, majd hozzátette: a klub illetékesei ígéretet tettek
arra, hogy ez év december 31-ig
visszatérítik a közalapítványnak a
szóban forgó összeget.
-st

Gémesi Csanád is tagja volt
a világbajnoki bronzérmes
magyar kardcsapatnak
Miután az egyéni verseny során nem sok
babér termett Gémesi
Csanád számára a július közepén az oroszországi Kazanyban lezajlott vívó világbajnokságon, csapatban
bronzérmet szerzett a
Gödöllői EAC kardozója.
A július 18-i egyéni
megmérettetést a 64-es
főtáblán kezdte a júniusi, strasbourgi Európa-bajnokság
ezen versenyszámának bronzérmese,
de a dél-koreai Eunseok Oh 15-11
arányban legyőzte őt, így a gödöllői
pengeforgató a 33. helyen végzett.
Három nappal később a csapatversenyben volt érdekelt Navarrete
József tanítványa, aki a 2012-es londoni olimpia egyéni bajnoka, Szi-

lágyi Áron, Szatmári
András és Decsi Tamás társaságában a
legjobb 16 között az
ukránok ellen lépett
pástra. A magyarok
45-39-re hozták a
meccset, majd a legjobb négy közé jutásért
ugyanilyen arányban
az olaszokat is lerendezték. Az elődöntőben a csapatban olimpiai bajnoki címvédő
dél-koreai kvartett következett. Az
ázsiaiak fergetegesen vívtak, és 45-32
arányban diadalmaskodtak. A harmadik helyért a házigazda oroszokkal néztek farkasszemet Csanádék,
és hatalmas bravúrral – 36-40-ről fordítva – 45-43-as találataránnyal felülmúlták a nagyágyúkkal teletűzdelt
vendéglátókat.
-br

Több éve húzódó megállapodás beteljesülésére mutatkozik esély azzal,
hogy július közepén a tereprendezéssel elkezdődtek a gödöllői skatepark kivitelezési munkálatai. Emlékezetes, hogy a főtér átépítése előtt
az extrém sport helyi hódolóival
(gördeszkások, BMX-esek) rendszeresen lehetett találkozni a Városháza
környékén, akik előszeretettel hajtottak végre kunsztokat és koptatták
a köztéri tereptárgyakat.
Az új, hivatalosan 2011. március
15-én átadott gödöllői főteret azonban már nem használhatták szenve-

délyük kiélésére. A városvezetéstől
azonban ígéretet kaptak, hogy keresnek számukra megfelelő területet. Ez legalább két éve megtörtént: a
kiszemelt helyszín a Kornya Mihály
utca baptista imaház mögötti része
lett.
Az egyelőre csak látványrajzon
bemutatható, aszfaltozott, mobil elemekkel (korlátok, rámpák, ugratók)
kialakítani elképzelt skatepark megvalósítására 30 millió forintot különítettek el a település idei költségvetésében. Az objektum átadását szeptemberre tervezik.
-org

Alapoznak a gödöllői focisták

Július 15-én megkezdte a felkészülést a Pest megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2014/2015-ös évadjára az elmúlt kiírásban 8. helyen
végzett Gödöllői SK csapata. Jenei
Sándor edző (kép bal szélén) és az
első foglalkozáson megjelent játékosok a Táncsics Mihály úti sportcentrumban találkoztak.
Rózsavölgyi Sándor, a klub nagypályás labdarúgásáért felelős szakvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy – bár, még vannak
tisztázatlan kérdések – nagy változás nem várható a tavaly tisztességgel helytállt játékoskeretben. Egyelőre annyi biztos, hogy Oszvári Tamásra nem számíthatnak, mivel a
középpályás úgy döntött, hogy
külföldi munkavállalás miatt szünetelteti focikarrierjét. Felmerült, hogy
esetleg visszatér Gödöllőre a vete-

rán hálóőr, Sipeki Attila fia, ám ez
képlékeny, mert ha jobb ajánlatot
kap, feltehetőleg azt választja.
A GSK felnőtt csapatának személyi állománya saját nevelésű focistákkal bővülhet, és az sem kizárt,
hogy más klubtól is érkeznek fiatal
tehetségek.
A szakvezetés a biztos bennmaradást tűzte ki célul, ami helyezésre
átszámolva nem lehet(ne) rosszabb,
mint a tavaly elért nyolcadik pozíció. A bajnoki idény őszi szezonja
augusztus 16-án kezdődik és november 23-án zárul. A GSK riválisai
az Érd, a Vecsés, a Biatorbágy, a Tura, az Örkény, a Törökbálint, a
Nagykőrös, a Százhalombatta, az
Üllő, a Hévízgyörk, a Dabas-Gyón,
a Taksony, a Pilisszentiván, a Pilisi
LK-Legea és a Tápiószecső tizenegye lesz.
-do
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Fő a jókedv! (VIII.) Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

5 alkalomra szóló bérletet

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Bíróságon: - Vádlott, valóban úgy történt a betörés, ahogy azt az ügyvéd úr előadta? - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Növényi rész 13. Idegen új 14. Autószerelő műhely rész 15. Mulatság 17. Készpénz 18. Nincs
nélküle teknő! 19. Igekötő 20. Törlés, idegen
szóval 23. Aktív pihenés 26. Díszterem 28. Egyszem! 29. Öreg 31. Szekér van ilyen 32. Védelmezője 34. Állati eledel 35. Kiss …, Kate! 37.
Szőlőszemre mondják 40. Felmenő ági rokon 42.
Személyes biztosítéka 43. Azonban 44. Templomi
rész 46. Angol csillag 48. Erre fele! 49. Belső
szerve
Függőleges: 1. Kórház jele 2. A másik oldalra
mozdul 3. Fegyver 4 Nano 5. Vége, angolul 6.
Gyári dolgozó 7. Olasz síkság 8. Semmi 9. Friss
információkkal rendelkezik 10. Néma téka! 11.
Szakorvos 15. A poén második, befejező része
(Z) 16. Nagyon szeret 17. Kiütés jele 21. Rövid
morzehang 22. Fordított magyar országjelzés 24.
Zavaros íve! 25. Mi több 27. Arzén vegyjele 30.
Nyakmelegítő 33. Elvonultan élő 36. .. mio

(szerelmem) 37. Idegen levegő 38. Muzsikás 39.
Fizikailag sért 41. Rangjelző 42. Kiejtett mássalhangzók 45. Három olaszul 47. Kardközép! 49.
Igavonó patás 50. Utóirat nemzetközi jelölése 51.
Kötőszó 52. Sugár jele

Augusztus 3-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Augusztus 4-től augusztus 10-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Augusztus 11-től augusztus 17-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

A megfejtéseket augusztus 15-ig kérjük levele-

Augusztus 18-tól augusztus 24-ig:

zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László

Sanitas Patika (TESCO – Thegze u. 2.). Tel.: 545-585

köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu

Augusztus 25-től augusztus 31-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

e-mail címre eljuttatni.
Június 27-i lapszámunk helyes megfejtése:
ELFELEJTETTEM PISILNI. SEMMI BAJ,
MAJD MEGTANÍTALAK.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizzautalvány nyertesei: Szabó Éva Annamária Paál
László köz 1. és Zsolnayné Soltész Éva

Magazinunk következő
száma

augusztus 29-én,
pénteken jelenik meg.

Kazinczy u. 21.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Terejánszky István Egyetem tét 5.

Minden hír utolér:
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INVITEL INTERNET:
házon kívül és belül
A világháló folyamatosan növekvő szerepet játszik életünkben, sőt
sokunk számára ma már elengedhetetlen, mindennapos eszközzé
vált. Egyre többen fedezzük fel, és egyre sokoldalúbban használjuk
ki a web nyújtotta lehetőségeket. A különféle online oldalak a
tájékozódáson és a kapcsolattartáson túl többek között a
szórakozáshoz, illetve a szabadidős programok szervezéséhez,
valamint az élmények megosztásához is segítséget nyújtanak. Egy
friss kutatás alátámasztja, hogy az emberek a világhálóhoz
kötődnek leginkább a modern kor telekommunikációs vívmányai
közül. Az elemzésből az is kiderül, hogy a 16 és 74 év közötti
magyar lakosság 71 százaléka rendszeresen internetezett a tavalyi
év során, és 87 százalékuk nélkülözhetetlen kommunikációs csatornának tartja. Közel ugyanekkora az aránya azoknak is, akik
az online ügyintézést, mint például a bankolást vagy az elektronikus vásárlást részesítik előnyben.
Internet a szabadban
A szabadtéri és a házon belüli internetelérés lassan egyformán
fontossá válik számunkra, és emellett egyre természetesebbnek
tűnik, hogy akkor kapcsolódhatunk a világhálóra, amikor csak
szeretnénk. Nyáron kifejezetten szívesen töltjük időnket a
szabadban, közeli tereken vagy parkokban, ám ilyenkor sem
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szeretnénk kimaradni az internet nyújtotta élményekből. Az Invitel
a házon belüli internetszolgáltatás mellett a szabadtéri webelérésre
is hangsúlyt fektet az Invitel_Szabadon projekt keretében, amely
ingyenes vezetéknélküli internethozzáférést kínál a városok
lakóinak és látogatóinak egyaránt. A társaság elsőként Gödöllőn,
majd további öt település – Veszprém, Cegléd, Gyula, Hajdúszoboszló Szeged – forgalmas közterein épített ki ingyenes Wi-Fiszolgáltatást.
Az Invitel internet otthon is vár
Otthon még inkább vágyunk a tartalmas, személyre szabott
szórakozásra, amit a lehető legkényelmesebben szeretnénk biztosítani magunk és családunk számára. A világhálón mindenki
megtalálhatja az őt leginkább érdeklő tartalmakat, amelyek
segítségével a házon belüli kikapcsolódás még teljesebbé tehető. Az
Invitel folyamatosan megújuló, kedvező ajánlatokat kínál, hogy
meglévő és új lakossági ügyfelei az online elérhető lehetőségeket
minél jobban ki tudják használni. Az aktuális akciókról telefonon,
interneten és személyesen is információkhoz juthatnak az
érdeklődők.
Az internethasználattal kapcsolatos adatok a KSH és az NMHH felmérésén alapulnak.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: Gödöllő,
Dózsa György út 1-3.
Telefon: (06) 28 536 596
További információ:
az 1288-as Infóvonalon és a
www.invitel.hu weboldalon

