
AMagyar Kultúra Napját 1989 óta ün-
nepeljük meg január 22-én annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Szatmárcse-
kén a Himnusz kéziratát. Városunkban
hagyományosan ekkor, ünnepi műsor
keretében adják át a Gödöllő Kultúrájá-
ért díjakat. Így volt ez az idén is, a Mű-
vészetek Házában megtartott rendezvé-
nyen Tóth Judit ésMoussa Ahmed, a
Gödöllő táncegyüttes művészeti veze-
tői, valamint az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola Ének-zenei Szakmai Kö-
zössége vehette át az elismerést.
Az 1823-ban írt Hymnus, 1828. de-

cemberében jelent meg először nyom-
tatásban az Aurora című almanachban,
1832-ben pedig Kölcsey Ferenc első
kötetében is olvasható volt. A Himnusz
történetének következő fontos dátuma
1844. február 29., Bartay Endre, a Nem-
zeti Színház igazgatója ekkor hirdetett
pályázatot a költemény megzenésítésé-

re. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a
Honderű, 1844. március 9-én: „20 arany
pályadíjt tűz ki a legjobb népmelodiá-
ért – Kölcsey Ferenc koszorús költőnk
Hymnusára ének és zenekarra téve.”
Erkel Ferenc „Itt az Írás, forgassátok

érett ésszel, józanon. Kölcsey.” jeligével
nyújotta be pályaművét. A bíráló bizott-
ság döntését 1844. június 16-án Szigli-
geti Ede, a Nemzeti Színház titkára tette
közzé. A bemutatóra 1844. július 2-án a
Nemzeti Színházban került sor.

Gödöllő önkormányzata 1998-
ban döntött a Gödöllő Kultúrá-
jáért Díj létrehozásáról, amivel
minden esztendőben azoknak a
személyeknek, közösségeknek,
szervezeteknek a munkáját isme-
rik el, akik kiemelkedő eredmé-
nyeket értek a kultúra valamely
területén. A díjat először 1999-
ben ítélték oda, s azóta minden
évben a Magyar Kultúra Napján
rendezik meg a díjátadót.
Január 22-én a Művészetek

Házában megtartott rendezvény
nemzeti himnuszunk eléneklé-
sével, majd a Fréderic Chopin
Zeneiskolai AMI növendékeinek

műsorával vette kezdetét, ezután Gé-
mesi György polgármester mondott
beszédet, melyben kijelentette: kultu-
rális örökségünk ápolása, gondozása,
gyarapítása mindannyiunk kötelessége.

(folytatás a 3. oldalon)

Nagy sikert aratott a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar újévi koncertje.

(5. oldal)

Átadták az új premontrei rendházat, amihez
koncertterem és kiállítótér is tartozik.

(6. oldal)

Vasárnap a TEVA-GRC a címvédő Békéscsabát
fogadja a női röplabda-bajnokság alapszakaszá-
ban. (8. oldal)
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NÉPTÁNC- ÉS ÉNEKTANÁROKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Öt kitüntetett a Himnusz ünnepén
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„A Holnap Városáért 2015” díjat kapott
Gödöllő városa a City Hungary program
pályázatán „A Művészet, a kultúra, az
örökség megőrzéséért” kategóriában.

Adíjat január 21-én adták át Budapes-
ten, a megyeházán. A város már a máso-
dik alkalommal kapta meg a rangos elis-
merést, 2014-ben a „Zöld városért” díjat
érdemelte ki. A díjat L. Péterfi Csaba,
Gödöllő város kommunikációs igazga-
tója vette át dr. Szép Tibortól, Pest me-
gye főjegyzőjétől.

(folytatás a 3. oldalon)

Gödöllő védjeGye:

A kultúra
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2016. január 26.2 gödöllői Szolgálat Közélet

A képviselő-testület múlt csü-
törtöki rendkívüli ülésén elin-
dította a Gödöllői Építési Sza-
bályzat (GÉSZ) módosításának
eljárását.

Az év végén nagy visszhangot keltett,
hogy az Országgyűlés jelentősen átalakí-
totta az építésügyi szabályokat. A legfel-
jebb 300 m2 összes hasznos alapterületű
új lakóépületek építése esetén már nem
kell lefolytatni építési engedélyezési el-
járást, csupán egy egyszerű bejelentést
kell tenni az építkezések előtt 15 nappal
az építésügyi hatóságnak. Ezen építkezé-
sek során a helyi építési szabályzat ren-
delkezései közül kizárólag az építési telek
megengedett legnagyobb beépítettségét,
megengedett legnagyobb építményma-
gasságát vagy beépítési magasságát, sza-
bályozási vonalát és a beépítési módját
vagy építési helyét kell figyelembe venni.
Az építésügyi jogszabályokba az érin-

tett méretű családi otthonok építése so-
rán semmifajta minőségi kritériumot és
érdemi előzetes hatósági kontrollt nem
építettek be. Megszűnt a polgármester
településképi véleményezési és javaslat-
tételi joga is.
A képviselő-testület annak érdekében,

hogy a város a január 1-jétől hatályos épí-
tésügyi előírások alkalmazásakor is érvé-
nyesíteni tudja az építéskultúra, a környe-
zetkultúra és a településkép fejlesztésére
irányuló korábbi célkitűzéseinek egyes
elemeit, 11 igen 2 nem szavazattal és egy
tartózkodással kezdeményezte a helyi
építési szabályzatról és szabályozási terv-
ről szóló önkormányzati rendelet (GESZ)
módosítását.
Az előterjesztés szóbeli kiegészítésé-

ben Gémesi György polgármester el-
mondta, hogy a változtatás konfliktuso-
kat szülhet a városképben és a lakosság
egymás közötti kapcsolatában. Jelentősen
fokozza ugyanis a mikrokörnyezet terhe-
lését, ha mondjuk egy két lakóingatlan
közé eső építési telken felépítenek egy
300 négyzetméteres házat hat lakással.
Kovács Barnabás képviselő (MSZP)

is kaotikusnak vélelmezte a jogszabályi
változtatás hatását. Nem tudja senki mi
lesz, mi lehet ebből. Kérdés, miként lehet
a törvény rendelkezéseit helyi szabályo-
zással „élhetővé” tenni. Még szerencse,
hogy az érzékeny városrészeken nem sok
üres telek található.
Dr. Kiss Árpád aljegyző, a hatósági

iroda vezetője elmondta, hogy bővítés-
kor az eddigi engedélyezési eljárást kell

lefolytatni, a változások új házak építé-
sére vonatkoznak. Az épület mérete meg
is haladhatja a 300 négyzetmétert, mert a
mérethatár a hasznos alapterületre vonat-
kozik és tetőtérben csak a 190 centiméter
magasság fölötti területet számítják bele
a nettó alapterületbe. A bejelentést a já-
rásszékhely szerinti települési jegyzőhöz
kell címezni.Az építési folyamatot a járá-
si hivatal felügyeli. Az építkezés végén a
települési jegyző ad ki hatósági bizonyít-
ványt annak megtörténtéről.
Simon Péter Gellért képviselő (Fi-

desz) hozzászólásában arról beszélt, hogy
a kormányzat bővítette a családi otthont-
eremtési kedvezmény (CSOK) program-
ját: „A mi politikánk nem a bürokrácia
fenntartása és a szabályok megszilárdí-
tása, tette hozzá, hanem az, hogy minél
egyszerűbben tudjanak otthonhoz jutni
azok, akik családot szeretnének alapítani.
Remélem, hogy a CSOK-on belül Gödöl-
lőn is minél több új lakás fog épülni és
a gödöllői fiatalok is megkapják azokat
a lehetőségeket, felesleges bürokrácia
nélkül, amit az ország más területén meg-
kapnak a fiatalok.”
Halász Levente képviselő (Gödöllői

Lokálpatrióta Klub, GLK) kiemelte, az
előterjesztés nem a CSOK-ról vagy a fia-
talság lakásteremtési lehetőségéről szól,
hanem arról, hogy határt lehet-e szabni
annak, hogy mindenki a saját stílusa sze-
rint építse a jövőben a házakat. Ha három
kézbe kerül a szabályozás, a sok bába kö-
zött elveszhet a gyerek, olyan káoszhoz
vezethetnek az építkezések, aminek a ki-
alakulását éppen a megmaradt bürokrácia
segített volna megelőzni.
Hasonlóképpen vélekedettTóthTibor

képviselő (GLK): „Háromgyermekes
édesapaként is mondom, az előterjesztés
nem arról szól, hogy véleményezzük a
CSOK-ot, hanem arról, hogy milyen hiá-
nyosságok fedezhetők fel a megváltozott
építési szabályozásban. Minél határozot-
tabban kell fellépni azért, hogy rendezett
állapotok maradjanak Gödöllőn, ne le-
gyen egyszer csak 5-6 lakás a szomszéd-
ban a korábbi 1-2 helyett.”
Kis Antal (GLK) arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy a vállalkozók, kivitelezők
minden joghézagot kihasználnak és ez az
új szabályozásnál is veszéllyel fenyeget.
A népsűrűség jelentős emelkedése óvo-
dai, iskolai férőhely problémákhoz ve-
zethet a településen.
Az új szabályozás mindenütt problé-

mát fog okozni, mert nem veszi figye-
lembe a helyi sajátosságokat, mondta dr.

Nánási Éva címzetes főjegyző. Hozzá-
tette: közigazgatási szakemberként híve
a bürokrácia csökkentésének. A gond
akkor van, ha a bürokráciát csökken-
tő intézkedés további bürokráciát szül,
mint például a háromfelé bontott ható-
sági jogkör. S mi lesz majd akkor, hogy
ha házat nem a bejelentésnek megfelelő
módon építették meg? Eljárás kezdődik,
fennmaradási engedélyt kérnek vagy
visszabontásról születik döntés. Melyik
hatóság vállalja ezt magára? Ki állja a
költségeket? És amit talán legkevésbé
vettek figyelembe a jogszabályalkotók:
szomszédviták, birtokháborítási, birtok-
védelmi ügyek tömkelege keletkezhet,
ami még blokkolhatja is az építkezést.
Kompetensebb jogszabály jobban segí-
tette volna cél elérésni.
„Köszönöm Simon Gellértnek, hogy

elmondta, mi az ő politikájuk. Itt, hely-
ben, azonban nem pártpolitika végrehaj-
tása a feladatunk, hanem a településen
élő polgárok érdekeinek érvényesítése,
életfeltételeik és életviszonyaik megfele-
lő szabályozása” – mondta a vitát zárva
Gémesi György.
A képviselő által említett politika abba

a centralizációs folyamatba illeszkedik,
hangsúlyozta, ami elveszi a településektől
a hatásköröket, és olyan szintekre helyezi,
amelyeknek semmi közük a települések
életviszonyaihoz és ahol a politika által
kinevezett hivatalnokok ülnek vezetői po-
zíciókban. A következő lépés feltehetően
az építéshatóság elvitele lesz a települé-
sekről. Ezt a feladatot eddig Gödöllőn
rendben ellátták.
A probléma az, folytatta a polgár-

mester, hogy az önkormányzat tartja a
közvetlen kapcsolatot a polgárokkal,
ők választottak meg bennünket, értük
vagyunk. De kiveszik a kezünkből,
kidobják az ablakon azokat a hosszú
évek kitartó munkájával kialakított esz-
közöket – mint például a Helyi Építési
Szabályzatot vagy az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiát –, amikkel a 34 ezer
lakos viszonyait konszenzusra törekedve
szabályozni tudjuk.
Pozitív gazdasági törekvés is meghú-

zódhat a mögött, hogy az építőipar tel-
jesítményét állami forrásokkal növelik.
De az ezt célzó döntések mögött nincs
hatástanulmány; nem mérték fel, mit sze-
retnének a fiatalok, hogyan gondolnák ők
megállítani, visszafordítani a népesség
csökkenésének tendenciáját – mondta vé-
gül a polgármester.

(lt)

képviselő-testületi döntések

Vita az új építésügyi szabályozásról
Gödöllő városban bevezetésre került a magánszemély kommunális adója 2016. ja-
nuár 1. napjától.

Ahelyi adókról szóló 1990.évi C. törvény, valamint a helyi adókról szóló 31/2010.
(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet alapján.

1. Mire terjed ki a kommunális adó kötelezettség?

Adóköteles a Gödöllő Város közigazgatási területén lévő lakás (lakás, lakóház,
lakóépület, kastély, villa, udvarház), üdülő, hétvégi ház (adótárgy).

2. Ki az adó alanya?

Az adó alanya aki az év első napján Gödöllő város közigazgatási területén az in-
gatlannyilvántartás alapján lakás, lakóház, lakóépület, kastély, villa, udvarház, üdülő,
hétvégi ház tulajdonosa vagy nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő,
hétvégi ház bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az ingatlannyilvántartásban a
tulajdonos mellett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosítottja is bejegy-
zésre került, akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában.Az erre vonatkozó megállapo-
dásban nyilatkozhatnak arról, hogy csak egyikük lesz az adóalanya. Megállapodás
hiányában minden tulajdonosnak külön bevallást kell kitölteni.

3. Mennyi a kommunális adó mértéke?

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként

a) 60 m2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén ........... 15.000 Ft

b) 60 m2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén ....... 25.000 Ft

4. Milyen mentességek, kedvezmények vannak?

a) Ha a magánszemély Gödöllő város illetékességi területén engedélyezett jár-
da és útépítési beruházást hajt végre vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít,
akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke és a támogatással csökkentett
befizetés összege a befizetéstől számított 10 évig levonható a beruházással érintett
ingatlanra megállapított kommunális adóból.

b)Az adónem bevezetése előtt elkészült beruházásra fordított összeg, illetve ilyen
célra történt befizetés összege nem vonható le.

c) Mentes az adó alól, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
melyet határozattal igazol.

e) Mentes az adó alól az egyedülálló nyugdíjas, akinek a nettó jövedelme nem
haladja meg a 85.500 Ft-ot, nyugdíjas házastársak esetén az egy főre jutó nettó jöve-
delem az 57.000 Ft-ot.”

5. Hogyan lehet bevallást tenni?

Január hónapban minden tulajdonoshoz a Gödöllői Szolgálat e heti mellék-
leteként eljut a nyomtatvány. A bevallási nyomtatványok benyújthatók személye-
sen az ügyfélszolgálati irodán, Gödöllő, Petőfi tér 4-6. sz. alatt (ügyfélfogadási
idő: hétfőn 8.00–18.00, szerdán 8.00–16.30) vagy postán a 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7. címre elküldve. Ha valakinek szüksége van rá, ugyanitt be is szerezheti a
nyomtatványt.

Anyomtatvány februártól elérhető a www.godollo.hu honlapon is:

Ügyintézés → Irodák → Adóiroda → Nyomtatványok útvonalon.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a törvény értelmében a bevallás benyújtásának el-
mulasztása esetén 200.000 forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki.

Amiskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levele, amiben az oktatás problémáira, a pedagógusok helyzetére,
az oktatás ellehetetlenülésére hívják fel a figyelmet, még a múlt év november 27-én kelt. Ám hiába juttatták el észrevételeiket
az oktatás irányítóihoz, semmiféle választ nem kaptak. Miután a levél a sajtóban, közösségi portálokon és a tanitanek.com
honlapon is megjelent, országosan több mint húszezer magánszemély, pedagógusok, szülők biztosították támogatásukról
a miskolci iskola tanárait, s a lapzártánk ideéig közel 300 oktatási intézmény csatlakozott a nyugalmat, a tanítási feltételek
biztosítását, a fölösleges bürokrácia csökkentését és a gyerekek érdekeit szem előtt tartó oktatás lehetőségét követelő nyílt
levélhez.
A támogatók között ott találjuk a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális

Szakiskola dolgozói közösségét, akik közül a 41 pedagógus és a 9 nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott közül mindenki támo-
gatta a csatlakozást, valamint aGödöllői Török IgnácGimnáziumnevelőtestületét, akik 49 főből 43 szavazattal csatlakoztak a nyílt
levélhez, magánszemélyként pedig több gödöllői nyugdíjas pedagógust is találunk az aláírók között. (ny.f.)

Gödöllőiek is csatlakoztak a nyílt levélhez
Miskolcról indult a pedagógusok tiltakozása

TÁJÉKOZTATÓ
MAGÁNSZEMÉLYKOMMUNÁLISADÓJA

Megkezdődött a Petőfi tér – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Lumniczer
Sándor utca sarkán álló épület bontása. Az egykori ipari iskola több intéz-
ménynek is helyet adott az elmúlt évtizedekben, volt nevelési tanácsadó, de
itt működött a Damjanich János Általános Iskola és a Művészetek Háza is,
épületeik felújítása alatt.

A vizesedés miatt az öreg ház mára rendkívül rossz állapotba került. He-
lyére az Építészeti Tervtanács által megtárgyalt, és javaslatai alapján mó-
dosított tervek szerint, a városképhez illeszkedő, üzleteknek, irodáknak és
lakásoknak helyet adó épület kerül.
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A pályaválasztás előtt a szülők és a nyol-
cadikos diákok több fórumon, így pálya-
választási nyílt napokon, szülői értekez-
leteken tájékozódhattak a lehetőségekről.
A szakképzésben zajló változásokrólKo-
csi Tamást, a gödöllői VSzC Madách
SZSZK szakképző intézmény igazgatóját
kérdeztük.
–Azutóbbi évek legerőteljesebbátala-

kítása zajlik a szakképzésben.Miért?
– Amagyar gazdaságban kimondottan

nagy erőtartalékok vannak, de amíg nem
tudjuk biztosítani a minőségi szakember-
képzést, ez nem realizálható. Ezen a hely-
zeten kellett változtatni.
– Sikerül?
– A kezdet biztató és az összefogás

korábban nem látott mértékű. Egyre több
cég – mint például itt Gödöllőn a TEVA,
a Siemens, a Coop és a TESCO – kapcso-
lódik be ebbe a programba.
– Új iskolatípusok jelentek meg a

szakképzésben, – így önöknél is – a

rosszul csengő szakiskola elnevezés a
múlté. Csak a név, vagy a tartalom is
változik?
– A szakmai gyakorlat növekedése áll

a fókuszbanmindkét új iskolatípusnál.Az
viszont igaz, hogy a névváltozás is jelzi,
hogy komoly szándék van a szakképzés
megerősítésére. A szakgimnáziumban
4 év alatt érettségit, a szakmai tárgyból
emelt szintű érettségit és egy alapszak-
mát, további 1 év alatt technikusi végzett-
séget szerezhetnek a fiatalok, ami előnyt
jelent a felvételinél, akárcsak a gyakorla-
tuk.A vegyész diákjaink egy része példá-
ul a Szent István Egyetemen készíti elő
az egyetemisták laborgyakorlatát. Aki
akar és képes, ugyanúgy mérnök lehet,
mintha gimnáziumból jött volna. Ezt egy-
re többen belátják, és folyamatosan nő
azoknak a száma, akik jó jegyekkel jön-
nek hozzánk az általános iskolákból. Jól
teszik! A szakközépiskolában az OKJ-s
bizonyítvány az elsődleges cél, ami 3 év

alatt érhető el. A komplex szakmai vizs-
gát követően lehetőségük van a diákok-
nak akár 2 év alatt érettségit tenni, amit
csak 4 tantárgyból kell, mert a szakmájuk
ötödik tárgyként középszintű érettséginek
minősül. Az új szakképzési struktúra tel-
jes átjárhatóságot jelent, minden élethely-
zetre kínál megoldást.
– AMadáchban nagy hangsúlyt he-

lyeznek a duális képzésre. Mit jelent ez
pontosan ?
–A lényege, hogy a gyakorlat vállalati

környezetben van, a cégek gyakran állást
kínálnak az általuk már megismert, náluk
végzett fiataloknak, a jelen és a jövő tech-
nológiáját tanítjuk, mindezt a cég és az
iskola szoros együttműködésével.
Nálunk a tanulók döntő többsége már

duális képzésben vesz részt, amit az egy-
re növekvő számú vállalati partnereink-
nek és a piacképes szakmakínálatunknak
köszönhetünk. Mintaértékű a Siemens
konszernnel közös hegesztő képzésünk,

mely szakképzési díjat is nyert. Az első
duális képzést folytató intézmény leszünk
az országban, aki a magyar szakmai bi-
zonyítvány mellé német bizonyítványt is
ad a diákjai kezébe, ezt azért emelem ki,
mert a német előírások nagyon szigorú-
ak, a Siemens, és a DUIHK nagyon sokat
tett a megvalósításáért. De említhetném
a TEVA osztályunkat, vagy a CBA-t, aki
felvállalta, hogy tanműhelyet épít a ta-
nulóinknak. Szerencsére egyre több cég
ismeri fel, hogy a szakember utánpótlá-
sáért érdemes összefognia egy szakképző
intézménnyel. De sajnos nem minden ré-
gióban és szakmában tevékenykedik ele-
gendő piaci szereplő, így vannak olyan
területek, ahol a képzést iskolai tanműhe-
lyekben kell megoldani.
A duális képzés nagy előnye, hogy a

tanulószerződéssel 20.000 Ft/hó körüli
összeget biztosít a cég a nála gyakorló ta-
nulónak. Ha hiányszakmát választ, ehhez
tanulmányi eredményétől függően havi
10-30 ezer forint ösztöndíj jár. És el tud
helyezkedni a végzettségével.
Sokan belátják, hogy téves elképzelés,

hogy a boldogulásnak kizárólag egy útja

van: gimnázium és utána egyetem. Nem
kevés fiatal van ugyanis, akinek elsőre túl
nagy falat az erősebb közismereti képzés.
Azok a fiatalok, akik végigbukdácsolják
a gimnáziumot, a legfogékonyabb évei-
ket vesztegetik el. Amikor erre rájönnek,
kénytelenek átképezni magukat, hiszen
a végtelenségig nem tarthatják el őket.
Ezekkel a fiatal felnőttekkel vannak tele
a munkanélküli regiszterek. Nem véletle-
nül, már 25 éves korig be lehet kapcso-
lódni a nappali rendszerű szakképzésbe
és 2 szakképesítés ingyenes…
–Az alternatíva a szakképzés lenne?
– Mi először egy szakmát adnánk a

fiatalok kezébe, amiből meg tudnak élni
és utána ugyanúgy tovább tudnak tanulni,
talán célzottabban és emiatt sikeresebben.
Ráadásul az a tapasztalatunk, hogy az el-
méleti tanulásban kevésbé sikeres fiatalok
nagy része kimondottan jó kézügyesség-
gel rendelkezik, és jó szakemberré lenne
képezhető. Fontos, hogy a továbbtanulók
olyan képzést válasszanak, ami érdekli
őket, szeretik csinálni, ugyanakkor alkal-
masak is rá.

(mdj)

(folytatás az 1. oldalról)

A polgármester méltatta a város kultu-
rális életében tevékenykedők munkáját,
és kiemelte, Gödöllőn évi 500 millió fo-
rint fordítódik kulturális célokra, de ez is
kevés lenne, ha nem lennének a szülők,
akik tudják, hová irányítsák gyermekü-
ket, hogy ki tudják bontakoztatni művészi
képességeiket. Sok szakember főállása
mellett, szabadidejéből áldoz a közössé-
gért, a művészeti nevelésért. Elmondta, a
közönség igényli a széles kínálatot, ami a
város határain túl is keresletet teremt.
Ezt jól mutatja, hogy csupán a Művé-

szetek Háza Gödöllő 62 ezer eladott jegy
mellett tavaly 250 ezer embert fogadott,
2500-2600 rendezvényt tartott. „Töltsön
el bennünket büszkeséggel ez a gazdag-
ság, pártoljuk és segítsük a műhelyeket a
jövőben is, mert ez a településünkön élő
emberek közötti kohéziót is erősíti. Jó ha
erről ismert a város az országban.”Apol-
gármester beszéde zárásaként bemutatta a
január 21-én átvett, „AHolnap Városáért
2015” díjat, amit „AMűvészet, a kultúra,
az örökség megőrzéséért” kapott váro-
sunk a City Hungary 2015 pályázatán.
A beszédet követően Gémesi György

átadta a Gödöllő Kultúrájáért díjakat,
amivel az idén Tóth Judit és Moussa
Ahmed – a Gödöllő Táncegyüttes művé-
szeti vezetőinek –, valamint az Erkel Fe-
renc Általános Iskola Ének-zenei Szak-
mai Közösségének kiemelkedő munkáját
ismerte el a képviselő-testület.
A rendezvényt a Chopin Zenei AMI

tanárainak és növendékeinek műsora zár-
ta. Az ünnepi műsorban közreműködtek:
Dányi Máté, Erős Barnabás, Kovács
Gabriella, Liska Veronika, Takács Bá-

lint, Tóth Roland, Pertis Katica, Pertis
Botond, Pertis Virág, Unger Balázs és
Wágner Levente.
Tóth Judit és Moussa

Ahmed az 1992-ben ala-
kult Gödöllő Táncegyüt-
tesben kezdték pályafu-
tásukat, és sajátították el
tánctudásukat Iglói Éva,
majd Széphalmi Zoltán
tanítványaiként.Mamár,
mint az együttes vezetői
adják át tudásukat, amit
azóta folyamatosan
fejlesztettek. Céljuk a
Kárpát-medencei ma-
gyarság és nemzetiségek
tánchagyományainak
megismerése, elsajátí-
tása és hiteles színpadra állítása. Fontos-
nak tartják a tanult táncanyagokból olyan
színpadi művet, műsorok létrehozását
is, melyekben kiemelt szerepet kap a
magyarság, valamint vidékünk, a Rá-
kos-mente és a Galga-mente hagyomá-
nyainak bemutatása, szellemi örökségünk
méltó reprezentálása. Az együttes jelen-
leg hat csoportban több, mint százhetven
fővel működik folyamatosan az óvodás
kortól a felnőtt korosztályig. Vezetésük
alatt a táncegyüttes számos eredményt
ért el, növendékeik legutóbb a Duna Tv
„Felszállott a páva” címűműsorában mu-
tathatták be tudásukat. Tóth Judit szakmai
vezetése és tudása nagyban hozzájárul
az együttes sikereihez. Pedagógusként
a legfontosabb számára, hogy tudását a
legmagasabb szinten adja tovább a követ-
kező generáció számára. Az együtteshez
beiratkozó gyermekek száma folyama-

tosan növekszik. Moussa Ahmed egyé-
nileg, illetve az általa létrehozott Fricska
Táncegyüttessel is több hazai és nemzet-

közi sikert ért el.A nemzetközi sikerek és
elismerések ellenére jövőjét továbbra is
az együttesben képzeli el, elkötelezett a
gyermekek tanításában.
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Isko-

la Ének-zenei Szakmai Közössége:
A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Is-

kolában tevékenykedő Ének-zenei Szak-
mai Közösség tagjai, Sándor Lívia, So-
mogyiné Kovács Andrea és Tóth Edit
minden évben a karácsonyi koncerten és

a tanévzáró hangversenyen adnak ízelítőt
kórusaikkal az év folyamán tanított dalok-
ból, de más iskolai rendezvényen is részt
vesznek. Irányításuk alatt alkalmanként a
pedagógus kórus is összeáll. Munkáju-
kat az iskolán kívül már megismerhette
Gödöllő városa is, ahol rendszeres részt-

vevői, szervezői a különböző
kulturális rendezvényeknek. A
kórusvezetők évek óta bekap-
csolódnak a város és testvérvá-
rosai kulturális életébe. Feszti-
válokon, versenyeken számos
kimagasló eredményt értek el.
Sándor Lívia: Kórusaival az

Éneklő Ifjúság minősítő ver-
senyein arany és ezüstminősí-
tést szerzett. Két alkalommal
kapott meghívást minősítése
okán a Kodály Zoltán Orszá-
gos Kórusfesztiválra, egy al-
kalommal nyerte el kórusával
„Az Év Kórusa” címet, illetve

kapott karnagyi díjat.
Somogyiné Kovács Andrea: 2007-től

minden évben részt vett az Éneklő Ifjú-
ság minősítő versenyein, ahol kórusaival
aranyminősítést, valamint 2012 és 2013-
ban aranyminősítést diplomával kapott.
Legutóbb a zsűritől a legjobb műsorvá-
lasztás különdíját is megkapta. 2009-től
minden évben részt vett az Érden meg-
rendezésre kerülő Regionális és Országos
Kórusversenyen, ahol öt alkalommal ka-

pott nívódíjat. Ezen felül megyei arany és
országos aranyminősítést is szerzett.
Tóth Edit: A megyei Éneklő Ifjúság

versenyein kórusaival többször ért el
arany fokozatot. 2005-ben a Budapesten
rendezett Nemzetközi Kórusversenyen
ezüst minősítést ért el, majd ugyanebben
az évben egy iskolai CD-felvétel készült
a kórusa által előadott dalokból. 2010-ben
CantareKórusávalAranyminősítést ért el
Diplomával a megyei Éneklő Ifjúság ver-
senyén. Legtehetségesebb tanítványaik
közül többen az általános iskola elvégzé-
se után zenei középiskolában folytatták
tanulmányaikat.

(kj-lt)

(folytatás az 1. oldalról)

Az eseményen dr. Réthelyi Miklós, az UNESCOMagyar
Nemzeti Bizottságának elnöke, korábbi nemzeti erőforrás
miniszter mondott köszöntőt.
A 2010-ben alapított City Hungary Program a fenntartható

és élhető magyar városok vezető fóruma, mely azt tűzte ki cé-
lul, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztala-
tokat, eszközöket mutasson, amelyek már eredményt hoztak;
hisz közös érdek a magasabb életminőség elérése.
E program része a 2013-ban alapított Holnap városáért Díj,

amit idén a „Fenntartható városért”, a „Zöld városért” és „A
Művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért” kategóriában
ítéltek oda önkormányzatok és cégek számára.
Takács Júlia, a City Hungary ügyvezető igazgatója ki-

emelte: „ Minden helyi közösségnek megvan a maga karak-
tere, ha tetszik, a maga egyénisége. Ezt tiszteletben is kell
tartanunk! Más-más természeti, gazdasági, kulturális, társa-
dalmi adottsággal rendelkezve más-más módon, más-más

formában, részben saját útjukat járva válhatnak minél fenn-
tarthatóbbá, minél élhetőbbé a magyar városok, települések.
A helyi kezdeményezések összessége hozzájárul akár a

Fenntartható Fejlesztési Csúcson megfogalmazott 2030-ig
tartó új ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok eléréséhez is.”
Az ünnepélyes átadáson elhangzott: Gödöllőn rendszeresek
a rangos zenei koncertek, kiállítások, s az önkormányzat a
városi rendezvények mellett nagy hangsúlyt helyez a mű-
vészeti csoportok, civil szervezetek támogatására is. A szín-
vonalas programok koordinálására létrehozták a Kulturális
Kerekasztalt, s nagy figyelmet fordítanak a fiatal tehetségek
elismerésére – az önkormányzat 2015-ben e célból „Gödöllői
Talentum” díjat alapított.
A méltatásban Takács Júlia, a City Hungary ügyvezető

igazgatója úgy fogalmazott: Gödöllőnek védjegyévé vált a
kultúra. A díjat L. Péterfi Csaba, Gödöllő város kommuni-
kációs igazgatója vette át.

(bj)

néptánc- és énektanárokat köszöntöttek

Öt kitüntetett a Himnusz ünnepén

Jövőre indulnak a szakgimnáziumi képzések a madáchban

Bővülő lehetőségek a szakképzésben

holnap városáért díJ 2015

Gödöllő védjegye a kultúra
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A lakásom beázik. Mit tehetek?
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy társasház második emeletén la-

kom. A lakásom fürdőszobája beázott
egy harmadik emeleti csőtörés miatt. A
felettem lakónak nincs biztosítása és a
kár összegét sem akarja megtéríteni. Mit
tehetek ilyen esetben?

Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt Érdeklődő! Amennyiben beázási
káresemény történik egy társasházban,
akkor több körülményt kell megvizsgál-
ni. A társasházak általában rendelkez-
nek épület biztosítással, ezért a közös
képviselőt érdemes megkérdezni, hogy
a társasház biztosítása kiterjed-e az ilyen
típusú káreseményekre is. Amennyiben
igen, akkor a társasház biztosítója fogja
megtéríteni a beázás utáni helyreállítás
költségeit. Ha a társasháznak nincs biz-

tosítása, vagy a biztosítás nem terjed ki
az ilyen káreseményekre, akkor a legfon-
tosabb azt megállapítani, hogy a beázá-
si kár kialakulását mi okozta. Csőtörés
esetén fontos annak azonosítása, hogy
a hibás csőszakasz kinek a fenntartásá-
ban, illetve tulajdonában van, mert a kár
megtérítése is a hibás csőszakasz tulaj-
donosának kötelezettsége. Általában a
lakások vízórájáig a vezeték a társasház
tulajdonában van, ezért az itt keletkező
hiba okozta károkat a társasháznak kell
viselnie. A vízórát követő szakasz álta-
lában a lakáshoz tartozik, ezért az itt ke-
letkező csőtörés okozta beázási kárért a
lakás tulajdonosa felel.

Amennyiben a károkozást a felelős
személy nem ismeri el, illetve a kár ösz-
szegét nem tudja vagy nem hajlandó
megtéríteni, akkor vele szemben a köve-
telést jogi úton lehet érvényesíteni. Eb-
ben az esetben is célszerű megállapo-
dásra törekedni, mert a jogi eljárásoknak
jelentős költségei is lehetnek, amit szin-
tén a kárt okozónak kell megtérítenie.

Természetesen a konkrét ügy megíté-
léséhez az eset további körülményeket
is meg kell vizsgálni a végleges véle-
mény kialakítása előtt.

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

Gödöllő lakosságának egy része
lakótelepen, társasházban él. Szá-
mukra sok kérdés, probléma meg-
oldása bonyolultabb jogi háttérrel
bír, mint a saját, önálló tulajdonnal
rendelkezők esetében. Nekik kí-
ván segítséget nyújtani lapunk új
sorozata, amiben a társasházak-
nál felmerülő jogi problémákra
igyekszik választ adni dr. Váczi
Árpád ügyvéd.

Új vezetés Gödöllő város NyuGdíjas eGyesületébeN

Megújuló nyugdíjasok

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A nagy népszerűségnek örvendő,
több száz fős egyesület január 14-én
tartotta soron következő küldöttgyű-
lését, ami két okból is nagy jelentő-
séggel bírt a szervezet életében. A
klubbokból delegált küldöttek ezen a
fórumon fogadták el a hatályos Pol-
gári törvénykönyv rendelkezéseivel
összhangban álló egységes szerke-
zetbe foglalt új alapszabályt, ugyan-
akkor időszerűvé vált a tisztújítás is,
nemcsak formális értelemben, ha-
nem mert több mint 25 éves áldoza-
tos munka után lemondott az elnöki
posztról Vass Károlyné, Babi néni
és az alapítástól kezdve két aktív ve-
zetőségi tag is, dr. Hegyi József és
dr. Hegyi Józsefné is.
A küldöttgyűlés emelkedett és

bensőséges hangulatát már az ele-
jén megalapozta Babi néni tartalmas
összefoglalója az elmúlt 25 évben
folytatott komoly munkáról a tőle
oly megszokott szívhez szóló mó-
don, melynek a mai napig fő célja
programok szervezése a nyugdíja-
sok számára, az egymással való tö-
rődés, odafordulás. Majd a dr. Ko-
vács László ügyvéd által alaposan
előkészített, többször is leegyeztetett
új alapszabály elfogadását követően
került sor az izgalmas momentumra,
az elnök és az új vezetőségi tagok
megválasztására. Nem volt könnyű

dolga a jelölőbizottságnak olyan
utódot találni, aki Babi néni nyom-
dokaiba lépve összefogja, szeretet-
tel irányítja az egyesület munkáját.
Végül sikerült egy olyan köztiszte-
letben álló személyt jelölni, akit az
egyesület tagjai bizalommal elfogad-
nak élükön. A küldöttek egyöntetűen
szavazták meg Pataki Pált, akit az
elmúlt években elsősorban könyvein
keresztül ismerhettek meg a város
polgárai, de karitatív és civil tevé-
kenysége is ismertté tette már szemé-
lyét. Az új elnök köszöntőjében el-
mondta, hogy igen megtisztelőenek
érzi a felkérést, ugyanakkor óriási
felelősségnek és kíhívásnak is. Mint
elődje, ő sem munkának, hanem sze-
retetteljes szolgálatnak tekinti ve-
zetői funkcióját. A hagyományokat

tiszteletben tartva szeretné folytatni
azt a színvonalas csapatmunkát, ami
a vezetőséget jellemzi, így továbbra
is számít a munkatársak együttmű-
ködésére, támogatására, melyről a
küldöttgyűlést követő rögtönzött ve-
zetőségi ülésen mindannyian biztosí-
tották is.
A küldöttek új vezetőségi tagnak

választották meg Hajnal Irént, aki-
nek számos kirándulást, nívós prog-
ramot köszönhet az egyesület, va-
lamint munkájának elismeréséül új
felügyelőbizottsági tagnakKiss Kál-
mánnét. Az újonnan megválasztott 5
fős vezetőség további régi-új tagjai:
Sebő Györgyné (titkár), Ipsits La-
josné, Mester Istvánné, a felügyelő
bizottságban pedig Kalydy Endré-
né és Kiss Kálmán folytatja eddigi
munkáját. A vezetőség munkájának
aktív részese még a 6 klub (Pedagó-
gus, Őszikék, Honvéd, SZIE egyete-
mi, Erdészeti dolgozók és az Álta-
lános Nyugdíjas Klub) vezetői és a
delegált feladatok vállalói.
A több mint két évtizedes kiemel-

kedő munkájáért Vass Károlyné,
Babi nénit a küldöttgyűlés tiszte-
letbeli taggá választotta abban a
reményben, hogy továbbra is sze-
retettel kíséri, tanácsaival segíti az
egyesület munkáját.

Kecskés Judit

2016. május 18. és 22. között immár második alkalom-
mal kerül megrendezésre a gödöllői Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál. A 2016-os év kiemelt témája „A víz, a
vizes élőhelyek védelme”!A fesztivál szervezői ezúttal is
jamboreeval egybekötött programsorozattal várják az ér-
deklődőket. A rendezvény szeretné középpontba állítani
a térség természeti értékeit, látványosságait és felhívni a
figyelmet a környezetvédelemre és a hulladékgazdálko-
dás fontosságára. Az alsóparki családi programoknak is
ez áll majd a középpontjában.
Ahogy az első alkalommal, úgy idén is nagy hangsúlyt

helyeznek a diákok megszólítására. Ennek érdekében
már az év elején kiírásra került két pályázat. „KRESZe-
metelj te is!” címmel a hulladékgazdálkodás témájában
filmeket, „Fény és víz” címmel pedig fotókat vár-
nak az iskolásoktól.
Mint azt Székelyhidi Tamás, a fesztivál főszer-

vezője lapunknak elmondta, a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Intézet által támogatott filmverseny
célja, hogy a fiatalok szemével mutassák be, mi-
lyen rossz szokások jellemeznek bennünket ezen
a téren, s mit tehetünk környezetünk védelme
érdekében. Mint mondta, abban bíznak, hogy
a beérkező alkotások nem „csak” rávilágítanak
a problémákra, hanem rengeteg olyan új ötlet is
megjelenik majd, amelyek megoldási lehetősé-
geket is kínálnak. Abban bíznak, hogy a fiatalok
oknyomozó riportok és werkfilmek készítésére is
vállalkoznak majd. Ez utóbbiakat egyébként kü-
lön is díjazzák, épp úgy, mint magukat a film ötle-
teket, amiket várnak a fesztivál facebook oldalára
(www.facebook.com/KRESZemetelj). Székelyhi-
di Tamás úgy fogalmazott, bíznak benne, hogy a
diákoknak köszönhetően olyan, a térségre vonat-
kozó filmválogatást mutathatnak be, ami a lakos-
ság számára is figyelemfelhívó lehet.
A fény és víz – az életnek ez a két fontot eleme

a témája a fotópályázatnak, ami egyben a fesztivál
2016. évi kiemelt témájához is kapcsolódik. Meg-
jegyezte, nem természetfotókat várnak, hanem
inkább olyan alkotásokat, amik a két elem által

lehetséges „játékokat” jelenítik meg.
A pályázatot a Magyar Művészeti Akadémia támogat-

ja.
A beérkezett pályaműveket a nagyközönség is láthatja.

A fotókiállítás anyaga nem csak a Fesztiválon, hanem a
térségben több helyen is kiállításra kerül, míg a filmver-
senynek a fesztivált megelőzően, márciusban külön gálát
rendeznek, a díjazott alkotások pedig külön, kiemelten
kerülnek vetítésre a májusi rendezvényen.
A filmversenyről bővebb információt a www.godol-

lofilmfest.com oldalon találnak az érdeklődők, a fotópá-
lyázatról pedig az azt koordináló Gödöllői Református
Líceum és Gimnázium facebook oldalán.

(bd)

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
AMozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális

Egyesület Gödöllői területi csoportjának következő találkozója

2016. február 3-án, szerdán
16 és 17 óra között lesz,

szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Fő témája, a lakás- akadálymentesítési támogatás,
ami 2016. január 1-jével kedvezően változott.

Előretekintés: A fogadó órák a továbbiakban is minden hónap
első szerdáján 16.00 és 17.00 óra között lesznek.

Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail:mkmore.godollo@gmail.com

Telefon: 06-30-2952456

a diákok is bemutatkozhatNak a természetfilm-fesztiváloN

Elő a fényképezőgépeket és a kamerákat!
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Örökségünk
Sokszor éri a vád korunk emberét, hogy
elfelejtett ünnepelni, elfordul múltjától,
hagyományaitól. Ám ennek ellenére egy-
re több kezdeményezéssel találkozunk,
amelyeknek célja, hogy visszavezessen
bennünket gyökereinkhez, felelevenítse
szokásainkat, és megismertessen azok tar-
talmával, jelentőségével.
Ha népszokásról beszélünk, a legtöbb

embernek a farsangi alakoskodás, a hús-
véti locsolkodás, a szüreti bál, a betle-
hemezés jut elsőként eszébe, az elmúlt
években ismét felelevenedett Szent Iván
éjének, Szent Mihály és Szent Márton
napjának megünneplése.
Ám mindezek mellett sok olyan na-

pot tartunk számon, aminek őseink nagy
jelentőséget tulajdonítottak, részben az
időjárással, a termékenységgel, az egész-
séggel és a gazdasággal kapcsolták össze
az e napokon történteket.
Hagyományaink persze sokat változ-

tak az évszázadok folyamán, a mai ke-
resztény ünnepek között szép számmal

találjuk meg az egyk
„pogány” ünnepeket, csa
éppen újragondolva, a
egyháznak is megfelelő
színezetet öltve.
Balogh Júlia ezeket

az ünnepeket, jeles na-
pokat és a hozzájuk
fűződő hagyományo-
kat szedte egy csokor-
ba, s az ismertebb szoká
olyanokkal is megismerteti az érdeklődő-
ket, mint a dömötörözés, de megtudhatják
az olvasók azt is, miért kell Benedek nap-
ján ültetni a fokhagymát, milyen sokféle
jelentése van a májusfának, mi az a puha-
bál, és mit neveztek búzahétnek.
Érdekes áttekinteni, hogy ülték meg

ünnepeinket az ország egyes vidékein,
hiszen a mondás ez esetben is érvényes:
ahány ház annyi szokás.
A könyv több mind ötven jeles napot,

ünnepet jár körül, ezek között is kiemelten
foglalkozik, a karácsonyi, a húsvéti és a

ünkösdi ünnepkörrel,
alamint a farsanggal.
Persze nem marad-
k ki sok évszázados
gfigyeléseken alapu-
időjárásra vonatkozó
ások sem. Azt ma
okan számon tartják,
szeles idő várható, ha
ugtakor vörös az ég

alja, vagy hogy esőre kell felkészülni, ha a
hangyák erősen futkároznak, az azonban
kevéssé ismert, hogy a kakas éjszakai ku-
korékolása változó időt jósol, és hogy ke-
mény télre számíthatunk, ha a vakondok
ősszel igen magasra túrnak.
Akönyv egyaránt sok érdekességet tar-

talmaz a hagyományok iránt érdeklődők-
nek, és azoknak, akik gyermekeik számá-
ra szeretnék továbbadni az őseinktől reánk
maradt szokásokat.

(Balogh Júlia:

Jeles napokhoz fűződő néphagyományok)

Évköszöntő, juBileumi Évnyitó koncert

Zenei kavalkád a lovardában

kori
ak
az
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alja vagy hogy esőre

Műfaji gazdagság és szép szólók jelle-
mezték a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
idei évköszöntő koncertjét, aminek a
kastély lovardája adott otthont.Anagysi-
kerű hangversenyt január 9-én és a 10 én
hallhatta a közönség, mindkét előadásra
még az óévben elfogytak a jegyek.
A közönséget és a művészeket, va-

lamint az 50 éves Gödöllőt dr. Gémesi
György köszöntötte. Mint mondta, a
„Megújuló értékek városa” című, közel
nyolcvan rendezvényt magába foglaló
ünnepi esztendő gerincét a megszokott
igényes és színvonalas kulturális prog-
ramok alkotják, amiben jelentős helyet
foglal el a helyi kulturális műhelyek
kínálata. A gödöllői művészeti csopor-
tok néhány éve megkezdődött aktív
együttműködésének eredményeképpen
is egyre nagyobb hazai figyelemnek és
rangosabb nemzetközi, érdeklődésnek
lehetünk részesei.

„Az eladott jegyek számának további
növekedése, a rendszeresen telt házas
rendezvények is azt bizonyítják, hogy
van igény színvonalas, értéket és meg-
újuló értéket közvetítő kulturális prog-
ramokra. Gödöllő dinamikus és fenntart-
ható fejlődése mellett talán ez az egyik
legfontosabb üzenete az 50 éves város-
nak” – mondta évköszöntő, és egyben
Gödöllő várossá nyilvánításának ünnepi
évét megnyitó beszédében a polgármes-
ter.
A zenekar Horváth Gábor vezényle-

tével többek között Suppé, Csajkovszkij
és J. Strauss műveket szólaltatott meg.
Méltán kapott nagy tapsot Bizet Carmen
című operája részleteinek feldolgozása.
Valószínű, hogy csak nagyon kevesen
hallhatták eddig J. Strauss Egyiptomi-in-
dulóját, aminek tolmácsolásakor a közön-
séget is megénekeltette a karmester. A
zenekar a szimfonikus könnyűzenében is

otthonosan mozgott, máskor hamisítatlan
big band hangulatot keltettek fúvósaik.
Az est énekes és szaxofonos szólistája

Csányi István volt, akitBubenyák Zol-
tán (dob),Lutz János (bőgő) ésKovács
Zsolt (dob) kísért és aki maga is hívott
vendégeket. Előbb Benedek Krisztiná-
val, majd Micheller Myrtillel énekelt.
Szaxofonos bravúrszámát – a Take Five
örökzöld feldolgozását – a Gödöllői Sza-
xofon Trióban, ifj. Barabás Andrással
ésVörösAttilával játszotta el.
Az estet megtisztelte jelenlétével An-

tall Józsefné, a néhai miniszterelnök
felesége, valamint több diplomáciai tes-
tület tagjai is.

(g)

Különleges művek díszítik a hónap
végéig a Művészetek Háza Gödöl-
lő Konferenciatermét, ahol „Odaát”
címmel nyílt meg január 14-én Vörös

Eszter Anna kiállítása. Az eseményen Gémesi György polgármester
mondott köszöntőt, majd a Gödöllő Táncegyüttes és a Gödöllő Tánc-
színház koreográfiáját láthatták az érdeklődők. Közben a Gödöllői Iro-
dalmi Kerekasztal tagjai a képek ihlette verseket olvastak fel.

(l.t.)

MŰFAJOK TALÁLKOZÁSA

K
v
l
c

Eszter Anna kiállítása Az esem
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KÉT HELYEN A TESTVÉRVÁROSI ALKOTÓ MŰVEI

Gödöllő idén ünnepli várossá
nyilvánításának 50. évforduló-
ját. A településtörténet eme je-
les fordulópontjának szenteli az
önkormányzat 2016 tematikus
évét, aminek címe: Gödöllő 50
— A megújuló értékek városa.

A részletes progra-
mokat a Kulturális
Kerekasztal dolgoz-
ta ki, figyelembe
véve a különböző korosztályok igénye-
it és azt is, hogy a rendezvények és ese-
mények eseménydúsak és attraktívak
legyenek, valamint méltó módon mu-
tassák be Gödöllő 50 évét.
Bár az események már januárban

megkezdődtek a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Újévi koncertjével, a temati-
kus év hivatalos megnyitója március
15-én lesz, egybekötve a Gödöllő Vá-
rosért Díj átadásával. Az eseményen
azokat is köszöntik, akik 1966-ban Gö-
döllőn születtek vagy abban az évben
kötöttek házasságot településünkön.
A tematikus évhez több, mint hetven

program kapcsolódik, így például a
könyvtár február 22-én kezdődő és ok-

tóber 9-én záruló digitális városismere-
ti játéka, ami a 14-18 éves diákoknak
szól, és aHommage áGödöllő időszaki
kiállítás a városi múzeumban (március
19.). Aprogramsorozatot több fesztivál
is színesíti, amelyekbe testvérvárosaink
is bekapcsolódnak. Ilyen lesz a hatod-
szor jelentkező Nemzetközi Gitárze-
nekari Fesztivál az Arpeggio Gitárze-
nekar szervezésében (április 23.) és a
Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivál (július 2-3.).
Június 27-től július 8-ig városunk

egy rangos zenei megmérettetésnek is
a helyszíne lesz: a zeneiskolában és a
Gödöllői Királyi Kastélyban zajlanak
a VII. Budapesti Nemzetközi Chopin
Zongoraverseny városi eseményei a
Gödöllői Chopin-hét keretében.
Zenével kezdődik a II. GödöllŐsz

Fesztivál is szeptember 9-én, kastély
lovardájában a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar a Carmina Buranát adja elő.
A jubileumi programok során nem

feledkezünk meg épített örökségünkről
sem, szeptember 16-án Gödöllő meg-
újuló értékeiről a Barokk Színházban
rendeznek műemlékvédelmi konferen-
ciát.

A jubielumi év egyik kiemelkedő
progamja lesz a GIM-házban októ-
ber 16-án nyíló emlékkiállítás, ami a
Remsey család előtt tiszteleg. A több
helyszínen megvalósuló tárlat Remsey
Jenőtől Remsey Dávidig mutatja be a
képzőművész dinasztia tagjait, nyújt át-
fogó képet munkásságukról. A kiállítás
helyszínei a GIM-ház mellett a könyv-
tár, a kastély, amúzeum és a Levendula
Galéria lesznek. A Duflex Fotográfiai
Egyesület „50 fotó a város 50 legjobb
pillanatáról” című kiállításával színesí-
ti a jubileumi rendezvények sorát (no-
vember 4.).
Az 50 éves jubileumhoz más év-

fordulók is kapcsolódnak. A Gödöllői
Városi Fúvószenekar „felezni” fog,
fennállásának 25. évfordulója alkalmá-
ból ad hangversenyt (november 12.).A
Gödöllői Szimfonikus Zenekar 35. éve
alkalmából várja ünnepi koncertre a
közönséget december 4-én. A 25 éves
Cavaletta koncertje pedig december
17-én lesz a kastély lovardájában.
Mindez persze csak ízelítő a színes

és tartalmas kínálatból, amivel a félév-
százados várossá válásra emlékezünk.

(k.j.)

Jubileumi programok és emlékezések

Gödöllő 50
kulturális célokat is szolgál a feJlesztés

A rend élő jele
Január 16-án délután ünnepé-
lyes keretek között került sor a
Gödöllői Premontrei Perjelség
rendházának és auditóriumá-
nak megáldására.

A Gödöllői Premontrei Perjelség még
2013-ban kezdte el az új létesítmény
munkálatait, aminek eredményeként a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
épületei mellett most elkészült az új
rendház, valamint a közösségi és kul-
turális célokat is szolgáló, ehhez kap-
csolódó kiállítási tér és koncertterem,
ami Takács Menyhért, jászóvári pré-
post-prelátus apát, az egykori gödöllői
premontrei gimnázium alapítójának
nevét viseli.

ArendezvényenThomasHandgrä-
tinger generális apát mondott köszön-
tőt, melyben örömét fejezte, ki, hogy az
egykori premontrei rendház és gimná-
zium – amit 1948-ban államosítottak –,
a mai Szent István Egyetem közvetlen
szomszédságában, a rendi élet élő jele-
ként megépülhetett az új komplexum.
Balogh P. PiuszO. Praem kormány-

zó perjel röviden ismertette a rendi fi-
nanszírozásban történt fejlesztés folya-
matát. Mint mondta, az új létesítmény
egyaránt biztosítja a munka és a fejlő-
dés lehetőségét a rend számára, a kon-

certterem és a kiállítótér pedig kiváló
lehetőséget ad az iskolában folyó mű-
vészeti munka bemutatására. Igaz, itt
néhány munkafolyamat hátra van, hi-
szen például a koncertterem akusztikus
burkolata forráshiány miatt még nem
készült el. A tervezés nem volt könnyű
feladat, mivel a gimnáziummellett egy
olyan létesítményt kellett kialakítani,
ami biztosítja a szerzetesi lét feltétele-
it, és illeszkedik a környezetbe is. Ez
utóbbiról az alsóbb szintek zöldtetői
gondoskodnak, amik szorosan kapcso-
lódnak az iskola kertjéhez.
A tervezés kihívásairól Mészáros

János építész, a kivitelezésről Csaba
Antal, a Huniber-Ház Kft. felelős mű-
szaki vezetője beszélt, majd ezt köve-

tően került sor az épület megáldására
és felszentelésére. Az ünnepség záró
részében a GÖMB tagjainak munkái-
ból rendezett kiállítást nyitották meg.
Az alkotók szakrális témájú műveket
vonultattak fel.
Az eseményt Fejes Rudolf Anzelm

nagyváradi apát, a csornai apát képvi-
seletében Hancz Gábor Tamás perjel
és rendtársai, Ullmann Péter Ágoston
volt kormányzóperjel,Holnapy Dénes
Márton alperjel és a zsámbéki pre-
montrei nővérek is megtisztelték jelen-
létükkel. (k.j.)

Botár László festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás
a Művészetek Házában és a Levendula Galériában ja-
nuár 13-án.
A csíkszeredai Pál Art Galéria és Levendula Art Ga-

léria közös rendezésében megnyílt kiállítást Pecze Dá-
niel alpolgármester köszöntötte és Galambos Ádám
evangélikus teológus nyitotta meg.
A két galéria között már több éves az együttműkö-

dés, aminek eredményeként évente Gödöllőn bemutat-
koznak testvérvárosunk képzőművészei, Csíkszeredá-
ban pedig a gödöllői alkotók munkáit mutatják be.
Botár László képeit február 8-ig tekinthetik meg az

érdeklődők. (ny.f)

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az
év folyamán a Pest Megyei Hírlap segítségével eleveníti fel az ese-
ményeket.

Mint azt a Pest Megyei Hírlap beszámolójából tudjuk, a városi tanács
alakuló ülésére január első hétfőjén az Agráregyetem dísztermében ke-
rült sor, ahol a rendezvényt Varga Péter, a Pest megyei Tanács elnöke
nyitotta meg, majd Nemes István az MSZMP Gödöllő városi bizottságána
titkára, és Fehér Lajos, a Politkai Bizottság tagja, a kormány elnök
helyettese mondtak beszédet, majd „dr. Barabás Andor, az ünnepi taná

csülés elnök
felolvasta
megyéből, va
lamint az or
szág minde
részéből érke
ő üdvözlő tá
ratokat.” E
követően megvá
asztották a városi tanács végrehajtó bizottságát. A vb
agjai elnökké dr. Gyetvai Józsefet, elnökhelyettessé Ger-
ely Jánost, titkárrá Boda Mihályt választották, majd „dr.
yetvai Józsefnek, Kiss Károly, a Népköztársaság Elnöki
anácsának titkára nyújtotta át az új magyar város alapító
klevelét.”
A lap arról is beszámolt, hogyan zajlott az élet az új

árosban. Mint azt a január 26-i számból megtudtuk, az
lső városi hónapokban a hóeltakarítás, a városi tanács
ületének tatarozása, valamint a városi főmérnöki szék
töltése jelentette a fő feladatokat – ezekről Gergely
nos tanácselnök-helyettes számolt be. Az újság kérdésére
mondta, a városi létnek a lakosság számára is érzékelhető
ső, kézzelfogható eredménye, hogy kibővítették a gázpa-
ck-ellátást.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Köz-
nt segítségét! (bdz)

50 éve történt
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Ariel: 5 kg-os keverék szuka kutyus.
Más kutyákkal jól kijön, tulajdonosai
elköltöztek, őt pedig ottfelejtették. Gaz-
dikereső.

Citrom: Gödöllőn az év elején
beesett egy ház pincéjébe. Élet-
vidám, kedves kis bohóc. Keverék
szuka. Széles piros nyakörv volt
a nyakában. Reméljük, hiányzik
valakinek!

Tünci: Nagyon apró, tartózkodó, nehe-
zen oldódó szuka kutyus. Más kutyákkal
kijön, aktív, pörgős, de kell neki idő a fel-
oldódáshoz. Gödöllőn találták, ezidáig nem
jelentkeztek érte.

Cigi: Lesoványodva, bőrbetegen
került a telepre. Mára megerősödött,
szépen javul, most kapja az utolsó ke-
zeléseket, már nem fertőz. Szófogadó,
tündéri kanocska. Reméljük, valaki be-
leszeret!

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

Január 30-án és 31-én
szombaton és vasárnap

9-11 óráig:

Dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat, vasárnap:

10-19-ig
Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Nem kell megvárNi a tavaszt

Februárban is elkezdhetjük
JeleNtős változás a törvéNyi szabályozásbaN!

Kutyákat tilos tartósan kikötni

az év élőléNyei (1.): a haris

Sok növénymagját már februárban elvet-
hetjük. Ezekből meleg helyen kell palán-
tákat nevelnünk, amelyeket tavasszal kell
kiültetnünk, amikor már a kinti hőmér-
sékleti viszonyok nem árthatnak meg a
fiatal növényeknek.
Már februárban elkezdődik a palán-

tanevelés időszaka, hiszen most kell

azoknak a hosszabb tenyészidejű növé-
nyeknek a magjait elvetni, amelyeknek
magasabb hőmérsékletre van szüksége
a csírázáshoz. A zárt térben történt mag-
vetésből kikelő növénykék végleges,
szabadföldbe való kiültetéséig tart a pa-
lántanevelés időszaka. Fontos, hogy lehe-
tőleg friss vetőmagot használjunk, mert
így nagyobb a csírázási arány. A legtöbb
növény magja háromtól öt évig csírázó-

képes, azaz ennyi ideig használható fel.
Előfordulhat, hogy a régebbi, vagy saját
szedésű magok már elveszítették életké-
pességüket. Ennek ellenőrzésére végez-
hetünk próbacsíráztatást. Lapos tálcára
szórjunk vékony rétegben laza földet,
vagy homokot, erre szórjunk rá néhány
szem magot, majd alaposan öntözzük

be. A fóliával lefedett tálcát kb 20°C hő-
mérsékletű helyen tartsuk. A csírázási
időtől függően elég gyorsan kihajtanak
a magok. Amennyiben az elvetett magok
háromnegyed része kihajt, akkor elsőosz-
tályú a vetőmag. Azonban, ha a magok
negyede sem hajt ki, akkor a vetőmag
már nem életképes.

(folytatjuk)

Forrás: www.gazdalap.hu

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet módosítása értelmé-
ben 2016. január 1-jétől tilos ebet tartó-
san kikötve tartani.
Sajnos, még ma is vannak olyanok,

akik a kutyát egyszerű „jelzőrendszer-
ként” kikötve, kennelbe zárva, vagy egy
hátsó kertbe „száműzve” tartják, egyet-
len elvárásuk az állattal szemben, hogy
riassza el a betörőt vagy a rókát. Miköz-
ben tudjuk, hogy a kutya az egyetlen
olyan állatfaj, mely fajtársaival szemben
is inkább az ember társaságát választja,
és szüksége is van rá, hiszen „társadalmi
lénnyé” vált az emberrel való évezredes
együttélésben. Az emberrel szembeni
kutyatámadások vizsgálatakor azt lát-
hatjuk, hogy a komoly sérüléssel vagy
akár halállal végződő esetek nagy részét
rosszul szocializált, tehát olyan kutyák
okozzák, akiket megfosztottak attól a le-
hetőségtől, hogy megfelelő kapcsolatot
alakítsanak ki az emberekkel.
Több száz, nagyon is eltérő igényű ku-

tyafajtát ismerünk, így rendkívül nehéz
lenne általános előírásokat alkalmazni,
hiszen egészen más a mozgásigénye pél-
dául egy mopsznak és más egy szetter-
nek, más hőmérsékleten érzi jól magát
egy bernáthegyi és máson egy szőrtelen
fajta – a rendkívül változatos keverékek-
ről nem is beszélve. Tehát szinte minden
eset – az alapvető, jogszabályokban rög-
zített kötelezettségeken felül – egyedi el-
bírálást igényelne. Például nem lehet ki-
mondani, hogy az időszakosan használt
lánc rosszabb, mint a kenneles tartás.
Egy jól megválasztott futólánc, melyet
a “történések” közelében, inger gazdag

környezetben helyeznek
el, egyrészt nagy moz-
gásteret biztosíthat a
kutyának, másrészt ke-
vésbé zárja őt ki az em-
berekkel való kapcsolat
lehetőségéből, mint egy,
az udvar végében elhe-
lyezett kennel. Ugyan-
akkor, ha ez a kennel
csak a kutya pihenését
szolgálja, de a nap nagy
részét szabadon töltheti
a kertben és rendszeresen sétálni is vi-
szik, foglalkoznak vele, akkor természe-
tesen megfelelő.
Bármely tartási módban lényeges,

hogy a kutyának biztosítani kell a gaz-
dával együtt töltött idő, a közös séták
(a kertben tartottaknak is!) és a szabad
mozgás lehetőségét!
Törekedni kell arra, hogy minden ku-

tya – még a nehezen kezelhető, harapós
állat is – legalább időnként szabadon
mozoghasson egy biztonságosan beke-
rített, zárt területen, vagy ha ez az állat
viselkedése miatt nem lehetséges, akkor
egyéb, irányított tevékenységgel kell ki-
elégíteni a mozgásigényét.
Vonatkozik ez természetesen a kis la-

kásban egész nap bezárva hagyott, sétál-
ni csak pár percre, pórázon levitt, nagy
mozgásigényű fajtákra is!
A rendelet előírásai tehát egyfajta kö-

vetendő irányt határoznak meg, segítve a
felelős állattartási szokások kialakulását.
Másfelől alapvető, általános előírás,

hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy
kell tartani, hogy az állat tartása lehető-
vé tegye annak természetes viselkedését,

ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a
lakóközösség életét, szokásrendjét. Ter-
mészetesen még ennél is fontosabb az
ember egészségének és testi épségének
védelme!
A két dolgot – a felelős állattartást és

az ember testi épségének védelmét – kell
szinkronba hoznunk, törekedni kell arra,
hogy csak az tartson állatot, aki e két
igénynek meg tud felelni.
A jogalkotó célja, hogy senki ne kezd-

jen kutya tartásába, ha nincsenek meg a
megfelelő, az állat és a lakókörnyezet jo-
gos igényeit is kielégítő feltételek.
Ha valaki az állat kíméletét nem biz-

tosító módon, tartósan láncon tartott
kutyán szeretne segíteni, akkor a jegy-
zőt illetve a hatósági állategészségügyi
szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgá-
lást követően elsősorban a hibák, hiá-
nyosságok javítására kötelezhető az állat
gazdája, ennek meg nem történte esetén
kiszabható állatvédelmi bírság, melynek
alapösszege 15.000 Ft. Ez az összeg
minősített esetekben – jogszabályban
meghatározott mértékben – szorzókkal
növelhető. (Forrás: NÉBIH)

Magyarországon minden évben
megválasztják, általában közön-
ségszavazással, az év élőlényeit,
minden „kategóriában” – növé-
nyekésállatokközött egyformán.
Ebbenazesztendőbensincsmás-
ként: elsőként az Év madarát, az
egyre ritkább haristmutatjuk be.

Az Év madara a haris (Crex crex) lett.
A galamb méretű, fürjszerű megjelenésű
madár tudományos latin nevét jellegzetes,
recsegő „két-kés”-nek is hallható hangjá-
ról kapta.
Különösen kedveli az olyan magas

füvű gyepeket, amelyeket kisebb-na-
gyobb bokorcsoportok tarkítanak, de akár
szántóföldeken is fészkelhet. A talajon, a
sűrű növényzetben bujkálva keresi rova-
rokból, gilisztákból, csigákból, gyíkokból,
békákból, alkalmilag kisemlősökből álló

táplálékát, amit a füvek és gyo-
mok magjai egészítenek ki.
Az egyik legnehezebben

megfigyelhető madárfaj, gyak-
ran csak a hangja alapján lehet
tudni, hogy a közelben van. Rej-
tő színe és bujkáló életmódjami-
att ritkán repül fel, ekkor is csak
rövid távokat tesz meg.
A haris vonuló madár, a telet

Afrika Szaharától délre húzódó térségei-
ben tölti. A hazai állomány augusztus vé-
gén, szeptember elején indul útnak, a tava-
szi érkezés április vége-május eleje.
Az 1,3-2 millió párra becsült világál-

lomány közel 80 százaléka Oroszország
európai területein él. Állománya az utóbbi
évtizedekben drasztikusan csökkent, el-
sősorban az élőhelyéül szolgáló nedves
kaszálórétek megfogyatkozása miatt.
Becslések szerint a hazai költőállomány

500-2000 pár között ingadozik. Magyar-
országon fokozottan védett madár, termé-
szetvédelmi értéke 500.000 Ft. A hazai
Vörös Könyv besorolása szerint aktuáli-
san veszélyeztetett madárfaj.
A hazai állomány zöme a Bodrogköz-

ben él, kisebb számban költ az Őrségben,
Mártély és Ócsa környékén, a Káli-me-
dence és a Kis-Balaton térségében, illetve
a Dél-Dunántúl nedves patakparti rétjein
és a Heves-Borsodi dombságban. (ny.f.)
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Hétvégén is
nyitva tartó

állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo 800–1700

tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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NŐI RÖPLABDANB I., 18. forduló
2016. 01. 31. vasárnap 18 óra

TEVAGRC – Linamar Békéscsabai
RSE

NŐI RÖPLABDANB I., 19. forduló
2016. 02. 06. szombat 18 óra
TEVAGRC – Jászberényi RK

(SZIE Sportcsarnok)

Jól sikerültek az év első verse-
nyei a GEAC atlétika szakosz-
tályánál. Bécsben nemzetközi
fedett pályás viadalon vettek
részt a GEAC felnőtt sportolói,
ahol három arany- és egy ezüs-
térmet nyertek, míg a gödöllői
atléta palánták Dunakeszin vet-
tek részt évadnyitó versenyen
és gyűjtöttek összesen három
arany-, három ezüst- és hat
bronzérmet.

Az előző évek hagyományait követve
a GEAC felnőtt és utánpótlás sprin-
terei Bécsben, a Dusika Sportcsarnok-
ban szerepeltek az év első versenyén,
ahol született néhány kiemelkedő

eredmény. A felnőtt hölgyek 60 m-es
síkfutásában Komiszár Kriszta ki-
váló, 7,63-as idővel, míg a férfiaknál
200 m-en Vígvári Szabolcs 21,97-es
egyéni csúccsal nyerte meg a versenyt.
Az U18-as mezőnyben kiemelhető
Csernyánszky Flóra (1999) arany-
érme 60 gáton (9,36) és Király Adél
(2000) egyéni csúcsa és ezüstérme
200 m-en (25,84). Edzők: Karlik Pál
ésKaptur Éva.
Kétnapos évadnyitó regionális ver-
senyt tartottak Dunakeszin, ahol a
GEAC atlétái a gyermek korosztály-
ban (2005-2006) 4 fővel, míg az újon-
cok (2003) között 8 fővel vettek részt.
Kiemelkedő eredményt ért el a legki-
sebbek (2006) között Kriszt Sarolta,

aki a dobó legfelső fokára állhatott 60
m-en (9,0 mp), távolugrásban pedig
negyedik lett (359 cm). Érmeket ho-
zott hazaTóth-Sztavridisz Szófia, aki
két számban lett bronzérmes.Afiúknál
Roska Dániel (2005) a dobogó máso-
dik fokára állhatott 60 m-en (8,7), míg
távolugrásban (393) a harmadik he-
lyen zárt. Az újoncoknál (2003) Soos
Levente kiváló eredménnyel (12,10
m) nyerte az ötösugrást és aranyér-
mes lett távolban (461) is. A fiúknál
ezüstérmet nyert még Ajkler Ákos 60
m-en (8,7), míg bronzérmet 60 gáton,
továbbá Bánovics József és Ladányi
Viktor is 3. helyezett lett távolban, ill.
60-on. A lányoknál kiváló idővel (8,5
mp) ezüstérmet nyert Stefko Eszter
60 m síkon. Edzők: Kovács Gábor,
Kovács Zoltán és Körmendy Kata-
lin. -kb-

AtlétikA – Fedett pályás Felnőtt és utánpótlás versenyek

Aranyos évkezdet

Január elején rendezték meg
Kőbányán a Soudal Cyclocro-
ss Magyar Bajnokságot. A cy-
clocross a terepkerékpározás
téli szakágán a Bike-Zone Gö-
döllő és a KTM Test Team Gö-
döllő bringásai is kitettek ma-
gukért, 12 éremmel, köztük

három bajnoki címmel zártak.
A pálya sáros, helyenként fagyott,
havas talaja nagy kihívást jelentett a
versenyzőknek. A versenyek a gye-
rek kategóriákkal kezdődtek, ők egy
rövidített, de könnyűnek nem mond-
ható nyomvonalon versenyeztek a
bajnoki címért és nagyot küzdöttek
egymással és az elemekkel, A gö-

döllői Bike-Zone versenyzői közül
Rónay Kristóf és Kiss Emma Lot-
ti (a bal oldali képen) nyert bajnoki
címet, míg számos versenyző szerzet
még dobogós helyet.
Utánpótlás eredmények: U7 fiú
kategória, 1. hely: Kiss Máté Zalán;
U9 fiú, 1. hely: Rónay Kristóf, 2.

Sike RolandAndrás, 3. Hargittai
Máté.; U11 lány, 1. hely: Kiss
Emma Lotti , 2. Kiss Nikoletta
Bettína.; U11 fiú, 1. hely: Rónay
Bálint, 3. Kiss Vince Dániel, 5.
Sógor Bence, 7. Benedek Le-
vente.; U13 lány, 2. hely: Sike
Lili Alexandra.; U13 fiú, 4. hely:
Hargittai Bence.
A felnőttek futamait hosszabb

és technikásabb pályán rendezték.
Ezekben a futamokban is volt bőven
gödöllői, akiket nem riasztottak el a
zord körülmények. Kiemelkedik kö-
zülük a férfi Master 1 kategóriában a
2. helyen végzett Kovács Attila (Bi-
ke-Zone), valamint a Master 2-ben
bajnoki címet szerző Megyeri Ba-
lázs (a jobb alsó képen), aki a KTM

Teszt Team versenyzője. Ugyani itt
18. lett Kiss András (Bike-Zone).
A hölgyeknél is volt gödöllői siker,
ahol az Elit kategóriában Szekeres
Viktória (KTM Test Team, jobb
felső képen) az előkelő harmadik
helyen ért célba, míg a Hobbi férfi
kategóriában Láng Rudolf hatodik,
míg Benedek Gábor a 17. helyen ért
célba (mindkettő Bike-Zone). -bz-

kerékpársport – CyCloCross MAgyAr BAjnokság

Három bajnoki arany

Befejeződtek a legidősebb - érett-
ségi előtt álló -, VI. korcsoportos
tanulók megyei labdajáték diáko-
limpiai döntői, ahol a megyei dön-
tőkben egy első és egy harmadik
helyet szereztek a Premontrei
Gimnázium csapatai.
Teremlabdarúgásban (futsal) 30 csapat
nevezett, a premis legények csoportju-
kat megnyerve jutottak a váci közép-
döntőbe, ahol három helyi riválissal
szemben kellett kiharcolni a továbbju-
tást. Sikerrel, ismét csoportgyőzelem-
mel vették az akadályt, majd a megyei
döntőre megint Vácra utazhattak a fia-
talok. A gödöllőiek a döntőben sem ta-
láltak legyőzőre, így veretlenül, megye-

bajnokként jutottak a Váci Boronkay és
Madách gimnázium csapatait megelőz-
ve a január végén, Békéscsabán meg-
rendezésre kerülő országos döntőbe.
A képen látható futsal csapat tagjai:
Kifor Dániel, Varsányi Áron, Dékány
Gergely, Lovász Bar-
nabás, Dolhai Gergő,
Méhes Pál, Horváth
Marcell, Prehoda Ba-
lázs, Dékány József,
Józsa Tamás.
A kézilabdás fiúk is
kiválóan szerepeltek,
a kik a 12 csapatos
mezőnyben a harma-
dik helyet érték el a

házigazda dabasi és az ezüstérmes váci
fiatalok mögött.
A csapat tagjai: Durucz Miklós,
Durucz Tamás, Herman Norbert, Koncz
Máté, Szakály Domonkos, Pitlik Mar-
cell, Varga Roland, Pintér András, Ben-
ke Sándor. Felkészítő tanár: Mácsár
Gyula.

-mgy-

diákoliMpiA kézis és tereMFoCi döntők

Remekeltek a premis diákok

A hatodik fordulóból elma-
radt mérkőzését pótolta a
Gödöllői Sakkbarátok Egye-
sülete az NB II-es csapat-
bajnokságban, amelyen a
Pásztót fogadták és verték
két pont különbséggel, ezzel
előztek a tabellán.

A Pásztó elleni párharc duplán volt
fontos a GSBE számára. Egyrészt a
sikeres évkezdet, másrészt az előzés
is motiválhatta őket. A gödöllőiek
küzdeni tudására jellemző, hogy több

partiban is hátrányos állásból sikerült
nyerni.Acsapat tehetsége, amindösz-
sze tíz éves Pervai László is így nyert
és már a harmadik győzelmét aratta a
szezonban zsinórban. A Sakkbarátok
győzelmükkel feljöttek a 10. helyre
az NB II. Erkel-csoportjában.
NB II Erkel csoport, 6. forduló
GSBE – Pásztó 7-5
Győzött: Veréb G., Sillye K., Kozma
G., Bajnóczi P., Tóth M., Pervai L.;
Döntetlen: Szabó Z., Fehér M.; Vesz-
tett: Bándy A., Nagyajtai G., Hönsch
P., Veres I. -vb-

sAkk – előzött A gsBe
Mattal induló év

Lassan a célegyenesbe kanya-
rodik a női NB I-es röplabda
bajnokság alapszakasza, ahol
a TEVA-Gödöllői RC együttese
jelenleg az ötödik helyen áll a
bajnoki tabellán.

Horváth András tanítványai a téli szünet-
ben sem tétlenkedtek, a decemberi zárásunk
óta öt bajnoki, egy hazai kupa- és két ME-
VZA Liga meccsen vannak túl. A mérleg:
hat győzelem mellett, három vereség. A
bajnokságban négy siker mellett mindössze
aVasastól kaptak ki amieink, aMagyarKu-
pából búcsúzott a csapat a bajnoki címvédő
Békéscsaba ellenében és az idén nem jutott
be a legjobb négy közé a csapat, míg a Kö-
zép-európai Ligában (MEVZA) az osztrák
Post Schwechat csapatát verték Széles Pet-
ráék, ám a Vasassal itt sem bírtak.
A bajnoki folytatás igen sűrű lesz a TE-
VA-GRC számára. Január 29-én Nyíregy-
házán lép pályára a csapat, majd 31-én a
címvédő Békéscsaba lesz az ellenfél hazai
környezetben, végül február 6-án a Jászbe-

rényt fogadják a mieink.
A tabellán jelenleg 31 ponttal az ötödik he-
lyen álló gödöllői hölgyek három egységre
vannak a negyedik helyen álló jászberényi-
ekmögött, míg azMTK-t egy ponttal előzik
meg jelen állás szerint.

Diákolimpia – Negyedik a TIG
csapata
Január 22-24. között Veszprémben rendez-
ték a tanévi Diákolimpia röplabda országos
döntőit a legidősebb, V-VI. korcsoportos
lányoknál. A gödöllői Török Ignác Gimná-
zium együttese Pest megye legjobbjaként
jutott a nyolcas döntőbe, ahol végül a ne-
gyedik helyen végzett, miután a Nyíregy-
háza ellen alulmaradt a bronzmeccsen 3-1
arányban. Szabados István edző tanítvá-
nyai a csoportmeccseken a nyírségiektől
3-0-ra kaptak ki, a Kaposvárt 3-1, míg a
Békéscsabát 3-2-re verték, így jutottak el
a legjobb négy közé, ahol az elődöntőben
jobbnak bizonyult a Kecskemét a gödöllői
lányoknál (3-1).

-li-

röplABdA – CélegyenesBen Az AlApszAkAsz

Ötödik helyről hajrázhat a TEVA-GRC

A 2016-os riói olimpiára már
csak csekély eséllyel pályázó
Gémesi Csanád kardvívó, a Va-
sas csarnokában megrende-
zett nemzetközi felnőtt váloga-
tó versenyen hosszú idő után
ismét dobogóra állhatott.
Az 52 fős mezőnyben, amely egyben
U23-as Európa körverseny is volt, Csanád

mellett Gémesi Bence (6. hely), Gémesi
Huba (32.),MészárosÁron (39.) ésHol-
ló Áron (41.) is pástra állt a gödöllőiek
közül. Utánpótlás fronton is érmeket ho-
zott a hétvége. A Gerevich-Kovács-Kár-
páti Reménység kardversenyen gyerek
és újonc női kard kategóriában Missurai
Pálma mindkét korcsoportban a második
helyen végzett. -tt-

vívás – MissurAi pálMA ezüstök

Gémesi Csanád második helye



Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Január 27. szerda 17.30
A vonós tanszak kiemelt

hangversenye

Január 28. csütörtök 17.30
A zongora tanszak továbbképzős

növendékeinek hangversenye

Január 29. péntek 18.00
Bali János (furulya) növendékeinek

hangversenye

Január 31. vasárnap 15.30
Gálné Bagi Márta (hegedű)

növendékeinek hangversenye

www.chopinzeneiskola.hu
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Az állandó kiállítások felújítása alatt
a látogatóink kedvezményes belépő-
jegyet válthatnak, mivel a kiállítóte-
rek korlátozottan látogathatóak!

Meseszép 2016-os falinaptár
kapható a múzeumi boltunkban

1000 forintos áron. Szeretettel
ajánljuk Tündérkert-rajongóknak és

nem-rajongóknak egyaránt.

A Gödöllői Városi Múzeum – tekin-
tettel a küszöbön álló évfordulóra:
Gödöllő várossá avatásának 50.
évfordulójára, felélesztve Polónyi

Péter, a múzeum egykori igazgatója
kezdeményezését – ismét króni-

kaíró-pályázatot hirdet. Egyéni és
csoportos kategóriában várjuk a

dolgozatokat.

Részletek:
www.godolloimuzeum.hu

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvvvány
tisztelettel meghívja Önt és családját

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparműűűvészeti
kiállításának megnyitójára

2016. február 6-án (szombat) 17 órakor,
a GIM-házban (Körösfői u. 15-17...)

A kiállítást köszönti: Gémesi György polgggármester
Megnyitja: Galambos Ádám, evangélikus ttteológus
Közreműködnek: Klimászné Varga Zsófia (fffuvola),

Juhász Anikó (gitár)

Kiállító művészek: Bajkó Dániel, Balla Vera,
Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zoltán, Kovács

Gabriella, Kőhalmi Ákos, Mácsai Mária, Madarász
Gergely, Márvány Miklós, Mészáros János, Pirók
Irén, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szenti-
ványi-Székely Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi

Erzsébet, Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás megtekinthető 2016. áprilisss 24-ig,
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráiggg, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!

GGGÖMB A
GGGIM-BEN
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Január 25-február 1-jéig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551

Február 2-8-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36-30/621-2968

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

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822

ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS!
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. sz. 4. sz. alatt
található üres garázsát.
A garázs alapterülete: 14 m2.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2016. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonke-

zelő Iroda ügyfélszolgálati helyiségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28/529-153/171-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterületbérlőit és haszonbérlőit,
hogy a Képviselő-testület a 223/2015. (XI.19.), 224/2015. (XI.19.), valamint a 225/2015. (XI.19.) határozata

szerint 2016. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.
A lakásbérleti díjak a Képviselő-testület 2015. december 10-én elfogadott 18/2001 (V.11.) sz. rendeletének mó-

dosítása szerint 2016. évre 5%-kal emelkednek.
Lakásbérlőink levélben kapnak tájékoztatást az aktuális lakbérekről.

FELHÍVÁS!
AGödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörre.
Amunkakörbe tartozó feladatok: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlanfoglalások, helyszí-

nelések, ellenőrzések.
Képesítési előírás: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szer-

zett szakképzettség, gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási fel-
sőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
Bérezés:A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város

jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

OKMÁNYIRODAI TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2016. február 1. nap-
jával a Gödöllői Okmányiroda telefonszámai az alábbiak sze-
rint megváltoznak:
(Előhívószám: 06-28)
520-860: információ, időpontfoglalás
520-861: egyéni vállalkozói ügyek
520-862: gépjármű ügyek
520-863: vezetői engedély ügyek
520-864: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási
igazolvány ügyek
520-865: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási
igazolvány ügyek
520-866: gépjármű hatósági ügyek
520-867: gépjármű hatósági ügyek
520-868: gépjármű hatósági ügyek.

Kérjük, hogy 2016. februártól az előző számokat hívják. A szá-
mok normál tarifával hívhatóak, az átállással kapcsolatos kelle-
metlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérjük.

A TORMAYKÁROLY
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2 fő takarítói állást hirdet
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás), illetve részál-
lású (4 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be. Próbaidő
3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott

objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvé-

nyes rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe. Munkabeosztás: osztott

munkaidős napi munkavégzés.
Amunkakör betöltésének általános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• orvosi alkalmasság.

A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gya-
korlat.
Jelentkezni lehet személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi

Sándor utca 1-3. I. emelet) Novákné Finta Erzsébet gazdasági vezetőnél.

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

TÁJÉKOZTATÁS
A Magyar Kémény Kft. értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról,
valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rende-
let és a 347/2012. (XII.11.) Kormányren-
delet értelmében előírt kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat – a települési önkormányzat
közigazgatási határain belül – a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottai látják el.

A társaság alkalmazásában álló dolgo-
zók fényképes igazolvánnyal, illetve név-
re szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Gödöllőt 2016. január 4. és december
5. között keresik fel.

Gödöllő Város Önkormányzata a „Mikor, mit és ho-
gyan szelektáljunkGödöllőn?” című pályázatához kötő-
dően kreatív-rajz pályázatot hirdet.

TÉMA: NINCSENHULLADÉK, CSAK ÉRTÉK
Pályázni lehet olyan festménnyel, rajzzal vagy kol-

lázzsal, amelyben a pályázó felhasznál legalább egy
újrahasznosított anyagfajtát az alábbiak közül: papír,
műanyag. Pályázni egyénileg lehet.
Segítő kérdések a témához:
• Mi történik a hulladékkal, amit elvisz a kukásautó?
• Te mit tudsz tenni, hogy kevesebb hulladék kelet-

kezzen?
• Szerintedmiért jó szelektíven gyűjteni?
•Miért fontos az újrahasznosítás?
• Szerinted hová kerül a szelektíven szétválogatott

hulladék, mi lesz a sorsa?
A pályázatot 2 korosztályban hirdetjükmeg:
7-10 éveseknek és 11-14 éveseknek.

A pályázatok beküldésnek határideje:
2016. február 22.

Hely: Gödöllő,Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér6.
(Postai úton vagy zárt borítékban a portán leadható.
Az elkészült alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni: a
készítő nevét, korát, címét, iskoláját, szülő telefon-
számát.)

JUTALMAK, DÍJAZOTTAK
Minden pályamunkát jutalmazunk.
Mindkét korosztályban három első helyezést külön

is jutalmazunk. A helyezettek díja: családi belépő a Ga-
teway to Space kiállításra Budapesten, a Millenárisba
és Gödöllői Művészetek Házában megrendezésre kerü-
lő színházi előadásra belépőjegyek.
Díjkiosztó: 2016. március 5-én, szombaton 10

órakor a Zöld Híd Régió Nkfttft. Kerepes Ökörtelek-völgyi
Központjában, a Családi Nyílt Napon.
A pályamunkákból ugyanitt kiállítást is rendezünk.

FIGYI! KREATÍV-RAARAJZ PÁLYÁZAT!
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

FELHÍVÁS!
AVárosi Piac

csarnoképületében
üzlet kiadó!
Információ:

Vilhelm Ferenc vagy
telefonon: 06-30/5030777



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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI KOVÁCS GERGELY TÖRTÉNELEM
– FÖLDRAJZ szakos tanárunknak humorral, derűvel és jókedvvel meg-
tartott óráiért. Azt kívánjuk, hogy maradjon meg ilyennek továbbra is.
Szeretettel, volt diákjai, a gödöllői Petőfi suli 7.c és 8.c osztálya.

+Elhunyt KÖNNYŰ ANDRÁSNÉ, született ÁRVAI MÁRIA, életének 86.
évében. Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Úgy
hunytad le szemed, ahogy éltél; csendben, szerényen. Örökké szere-
tünk! A gyászoló család

+Köszönetet mondunk mindazoknak, akik január 8-án utolsó útjára
kísérték MEGYERI GYÖRGY drága jó férjet, édesapát, nagypapát, aki
nyugdíjba vonulásáig évtizedeken át a Gödöllői Távfűtőmű üzemveze-
tőjeként dolgozott. A gyászoló család

+Köszönjük mindazoknak, akik DR LÁSZLÓ GÉZA DEZSŐ temetésén
részt vettek és gyászunkban osztoztak. Köszönettel a gyászoló család.

INGATLAN
+Egyedi vétel, Gödöllőn kertvárosban, központhoz közel 4 szoba+
nappalis, garázsos, dupla komfortos, 132nm-es újszerű, jó beosztású
ikerház eladó I.ár: 34,9MFt 20-772-2429

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

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

+Eladó a kertvárosban egy háromszobás felújított ház, új tető,
nyílászárók, szigetelés, fűtésrendszer, pince, garázs! Iár:24.4 MFt.
(20)804-2102

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

+Gödöllő kertvárosában, 720m2-es telken található, 80m2-es, 3szo-
bás, vályogház eladó! 15.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3 szoba+ nappalis,
garázsos, extrákkal(gardróbszoba, központi porszívó, klíma) felsze-
relt sorház eladó saját kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+Királytelepen, 983m2-es széles utcafrontú telek bontandó házzal
eladó! 15.8MFt! 20-539-1988

+Eladó 3 szobás, 80 nm-es, jó állapotú, erkélyes,garázsos lakás az
Egyetem közelében, a Nagyfenyvesi részen, a Béri Balogh Ádám ut-
cában Iár: 18.5 MFt (20)804-2102

+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sürgősen eladó!
Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+Sürgősen eladó 2 szobás, felújított lakás az Egyetemnél Iár: 14.3
MFt! (20)804-2102

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó állapotú lakás
erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

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

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi ház
1145m2-es telekkel eladó! Iár:33,9MFt 20-218-8591

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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a kastély mögötti részen egy téglából épült, 3szoba
összkomfortos+tetőtérben kialakított 1szoba összkomfortos lakóház
400nm-es telken 40nm-es garázzsal. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm összterületű, 2szin-
tes, garázzsal ellátott lakóház, melynek az alsó szintjén jelenleg 100nm
szalon van kialakítva. Egy kevés ráfordítással 3szoba összkomfortot
lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben egy nappali+2szoba, étkezős,
színvonalas, igényes, luxus kialakítású lakótér található. Ehhez a fenti
részhez egy nagyméretű, déli fekvésű terasz, keleti irányban pedig egy
nagyméretű erkély tartozik. Az ingatlan 600nm-es rendezett, parkosí-
tott telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

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

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

+Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 4. emeleti 76nm-es 3szo-
bás, erkélyes öröklakás. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 120nm alapterületű, összközmű-
ves, nappali+3szobás, 2fürdőszobás családi ház 500nm-es telken. A
telken garázslehetőség, kút és egyéb melléképületek találhatóak. A
szobák parkettásak. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szintes, szuterénes,
nappali+4szobás családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz egy déli
fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szintén egy
nagy terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi beállás. A
szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas helységek vannak kiala-
kítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt Első emeletig
2szobás, erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappali+3szobás csa-
ládi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített örökzöldekkel,
igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal. I.á.: 34,9mFt 20-919-4870

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

+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes, szute-
rénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll:
földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben
garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további két szoba van
kialakítva befejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett
egy 580nm építési telek eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan
akár egyben vagy külön-külön is megvásárolható. 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás
szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy te-
rasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpa-
norámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm összterü-
letű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet
és lakás vagy csak üzlet vagy csak lakásként használható. Az ingatlan
előtt ingyenes parkoló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szobás,
duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház 1000nm-
es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2 helység található,
amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos társasházzá
alakítató oly módon, hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosó-
konyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali hatékony kandallóval,
pince és egyéb helységek 500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik
nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es
telekkel. Így lakásonként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben
szeretné megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. január 26.12 gödöllői Szolgálat



+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában egy
nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm
szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi
rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból
egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, nappali+3szobás
családi ház 440nm-es telken. A nappaliból teraszkapcsolat nyílik és
egy kandalló található benne. I.á.: 18,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy téliesített hétvégi ház
550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára nyíló, teljes
közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes közművel
ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal van
telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, nappali+2szobás, 2 szintes, igé-
nyes, téglaépítésű lakóház. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes, téglából
épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étkező-kony-
ha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és egyéb
helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos terasz nyí-
lik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb belvárosi részén egy 22nm-
es, klimatizált, felújított, kamerával felszerelt üzlet beépített riasztó-
val 33nm-es telken. Irányár 11,9 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Kölcsey utcában egy 1100nm-es építési telek tel-
jes közművel, tervvel, engedéllyel. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy panorámás, 827nm-es családi ház építésére al-
kalmas telek, melyen egy 30nm-es faház áll. A telekre minden közmű
be van vezetve. I.á.: 11,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy nagyméretű, 1926nm-es építési telek. Közművek
a telekre be vannak vezetve. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren egy 2szobás, 2.emeleti, téglaépí-
tésű öröklakás I.á.: 14,3 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Ibolya utcában egy 930nm-es, 28m utcafrontú
építési telek. I.á.: 14,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás, 2szintes, kifo-
gástalan állapotú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos, garázzsal
ellátott lakóház 800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán 2473nm területű, összközműves építési telek
széles utcafronttal, gyümölcsfákkal, panorámás kilátással. El-
adási ára: 17 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő belvárosában egy nappali+3szobás 140nm alapterüle-
tű, téglaépítésű családi ház 500nm-es telken. I.á.: 40mFt 20-919-4870

+Pál – Gödöllő és környéke ingatlan, vállalja ingatlanok értékesítését
vagy a kívánt ingatlan felkutatását. Tel: 30/9528-228

+Gödöllőn a Fácán soron családi ház eladó. Iár: 25 M Ft. Érd:
70/4906-700

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

+KIRÁLYTELEPEN 2,5 szobás, otthonos, hangulatos, tégla családi
ház szép kerttel (gyümölcsfák, kút, lombház), jó állapotban eladó. Iár:
25,8 M Ft. Érd: 30/273-5290

+Gödöllő Szőlő utcai 2 szobás, 4.emeleti, 64 nm-es, gázkonvektoros
lakás tulajdonostól eladó. Iár: 20/911-5992

ALBÉRLET KIADÓ
+Máriabesnyőn, újszerű épület emeletén 3 szoba+ nappalis össz-
komfortos lakrész külön bejárattal kiadó egyetemistáknak, bútoroz-
va. Ir.ár. 90.000 Ft + rezsi. Tel: 20/372-3824

+Gödöllőn összkomfortos, 70 nm-es családi ház szuterén része kü-
lön bejárattal kiadó. Tel: 30/6643-092

+Gödöllő központjában 1,5 szobás, kis rezsijű lakás hosszútávra ki-
adó. Kaució szükséges. 20/540-8164

+70 nm-es felújított, szigetelt, önálló családi ház hosszútávra kiadó.
30/9343-424

+Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld övezetben 80 nm-es, bútoro-
zott, teraszos, panorámás tetőtéri lakás 1-2 főnek külön bejárattal,
kocsibeállóval kiadó. 70/678-3556

+Gödöllőn zárt kertben egy 40 nm-es, illetve a Lidl mellett egy 50
nm-es lakás kiadó. Érd: 30/992-6683, 30/9467-702

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, felújított 86 m2-es, (3 iroda+
mosdó+ előtér mini konyhával) klímával és riasztóval felszerelt bér-
lemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Nagy for-
galmú hely, kedvező bérleti díj, minimalizált rezsi költségek, ingyenes
parkolási lehetőség, központi elhelyezkedés. Tel: 06-20-572-3807

+Gödöllő központjában, belső udvarban lévő 30 nm-es helyiség
többféle célra, hosszútávra kiadó. Saját parkolója, cirkó fűtése van.
Érd: 20/3303-396

+Gödöllőn a Hunyadi J. u. 22.sz alatt lévő szuterén kiadó – vagy
befektetői társat keres. Kb. 80 nm. Bármilyen üzleti tevékenységre
alkalmas. 20/420-5555

+GARÁZS beállóhely hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szt. János u. 42-
ben. Érd: 28/411-088, 30/336-5279

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

ÁLLÁS
+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.

+A Gödöllő Coop Zrt. kereskedelemben jártas, szakmaszerető, vevő-
központú munkatársakat keres Gödöllőn és környékén található élel-
miszer üzleteibe és központjába: hálózatirányító, boltvezető és bolti
eladó munkakörökbe. További információk és a jelentkezés feltételei:
www.godollocoop.hu/index.php/allasok.

+Személyi edzőt keresünk a Curves-Gödöllő Női Fitnesz termünk-
be szakirányú képzettséggel. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
curves@godollofitness.hu

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

+Bővítjük csapatunk! SZAKÁCSOT, KONYHALÁNYT és részmunkaidős
FUTÁRT keresünk Gödöllőre a Donatella Restaurant & Pubba. Elvárások
vendéglátásban szerzett szakmai tapasztalat. Amit kínálunk versenyké-
pes jövedelem, hosszú távúmunkalehetőség, támogató vezetőség, jó csa-
pat! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, vavaenergy@gmail.com címre!

KÍNÁLATUNKBÓL: Kertvárosi, 168 nm-es, N+5 szobás,
karbantartott cs. ház üzlethelyiséggel eladó. Iá:47 mFt.
*Az Antal-hegyen 2002-ben épült, N+ 6 szobás ele-
gáns családi ház eladó. Irányár: 45,4 mFt.
*Központ közeli, 1. emeleti, 77 nm-es, 3 szobás, felújí-
tott, erkélyes lakás eladó. Irányár: 21 mFt.
*Az Antal-hegyen 808 m-es, panorámás üdülőtelek
22 nm-es házikóval eladó. Iá:6,9 mFt.
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Pénzügyi előadót, TB ügyintézőt
keres bővülő csapatába

Cégünk magyar tulajdonú középvállalkozás, 23
éve veszünk részt a gépjárműjavításban és

a gépjármű kereskedelemben.

Ha Ön szeretne hosszútávra egy kiszámítható,
stabil munkahelyen dolgozni, csatlakozzon hozzánk.

Feladatok: banki terminálba történő utalások
rögzítése, folyószámla egyeztetése, kintlévőség
kezelése. Gépkocsik készletfinanszírozásának
adminisztrációja és számlázása. TB ügyintézés,
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Elvárások: középfokú pénzügyi- számviteli végzett-
ség. Min. 3 év hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat. Önálló, felelős, precíz munkavégzés.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés. Színvona-
las munkakörnyezet. Kiváló fejlődési lehetőség.

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi
email címen, nettó fizetési igény megjelölésével.

gaalautohaz@opelgaal.hu
2100 Gödöllő, Dózsa György út 67.



+VÜSZI Nonprofit Kft. szakmunkást keres járdák, térburkolatok építésé-
re, fenntartására, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésére, karban-
tartására. Keresünk még továbbá fa- és fűvágó munkakörre gyakorlattal
és a képzést igazoló okirattal rendelkező, jól szituált szakembereket.
Önéletrajzot a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk 2016. január 30-ig.

+FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, gödöllői kávézóba, rész és
teljes munkaidőbe munkatársat keresünk. Jelentkezni: 70/5543-358

+Gödöllői élelmiszerbolt gyakorlattal rendelkező PÉNZTÁROST
keres váltott műszakba. Számítógépes ismeret előnyt jelent.
Érd: Kis Péter 30/6389-788

+Gödöllői nyomda keres női, férfi, dolgozni akaró betanított munkáso-
kat. Feladatok: hajtogatás, csomagolás, anyagmozgatás, kötészeti gé-
pek kiszolgálása. Jelentkezését telefonon (munkanapokon 8-16 óráig):
20/968-5135, vagy e-mailben várjuk: gaspar.viktor@primerate.hu

+Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT keresünk részmunkaidős
foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu e-mail címen.

+Keresek anyagbeszerzői vagy sofőri állást, vállalkozásban is tudom
végezni. Tel: Pál 30/9528-228

+Gyakorlattal rendelkező CUKRÁSZT és jó megjelenésű, mosolygós EL-
ADÓT keresünk a gödöllői és veresi Sulyán Cukrászdába. 30/353-9498

+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedel-
mi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali
kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a jövedelem
kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+Ügyfélszolgálati és képzési felelős munkatársat keresünk azon-
nali belépéssel. Elvárások: excel felhasználói ismerete, angol nyelv
alapfokú tudás. Fizetés megbeszélés szerint. Jelentkezés: szakmai
önéletrajz az ili.godollo@gmail.com címre.

+Házvezetőnőt és takarítónőt keresünk Gödöllő belvárosában élő
családhoz. Email: mayerm937@gmail.com

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

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
65.) felvételt hirdet ÁPOLÓImunkakör betöltésére kétműszakban. Feltétel:
ápolói végzettséget igazoló bizonyítvány. Jelentkezni önéletrajzzal az intéz-
ményvezető ápolónál lehet: Kissné Beáta 28/410-364 125mellék.

+SZEMÉLY- és VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllő és környékére!
24/48 beosztásban, számítástechnikai ismeretekkel, szakmai ta-
pasztalattal, érvényes papírokkal ipari objektum őrzésére. Önélet-
rajzát hr@jusec.hu e-mail címen várjuk. Tel:+3629/351881

+Németországba ügyintézésre alkalmas embert keresek alkalman-
kénti munkára. Tel: 30/992-6683

+Egyedülálló hölgy háztartásvezetést vállalna ottlakásért. 20/456-1421

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

2016. január 26.14 gödöllői Szolgálat



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

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

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

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

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

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

+ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők szigetelését, faházak
és faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munkákat
vállalunk garanciával Gödöllőn és környékén. 20/451-1319

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS,
Thai masszázs, Thai kismama masszázs, Thai babamasszázs okta-
tás. Érd: 20/5733-977.

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

OKTATÁS

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+ANGOL oktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés kicsiknek, na-
gyoknak, egyénileg vagy max. 3 fős csoportban. Kedvező ár. Hívjon
bizalommal: 70/249-6739 (16.00 – 20.00 között).

+Törökös diákként korrepetálást vállalok általános iskolásoknak MA-
TEMATIKÁBÓL és ANGOL nyelvből. Tel: 20/401-5844

+KORREPETÁLÁST vállalok általános iskolásoknak MATEMATI-
KÁBÓL Gödöllőn és Szadán. Kérésre házhoz megyek. B. Gergely
30/60-83-986

+Korrepetálás, matematika, fizika, kémia tantárgyakból 5-12 osztá-
lyig, középszintű érettségire felkészítés fizika, matematika tantárgyak-
ból, magántanulók oktatása a fenti tantárgyakból. Tel: 30-908-4130.

TÁRSKERESŐ

+69 éves nő, férfi társát keresi, aki táncolni, úszni, sportolni is sze-
ret; Gödöllő és környékéről. Hívjon a 20/446-6578-as tel.számon.

ADÁS~VÉTEL

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

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (ro-
mosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tár-
gyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

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

+ZOKNIFELHÚZÓ SEGÉDESZKÖZ. Ha fáj a hátad, csípőd és
nagy a pocakod, erre van szükséged! 1.500 Ft/db (+postakölt-
ség). Érd: 20/2410-500

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+FÉKTÁRCSÁK és FÉKDOBOK
SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA. Fék
és kuplung alkatrészek javítása,
forgalmazása. Érd: 20/3303-396

EGYÉB

+PADMINTON! AMATŐR TOLLAS-
LABDA KLUB várja a sportág iránt
érdeklődőket csütörtökönként 18
órakor a Líceumban. Tel: 70/256-
9954, e-mail: zoju001@gmail.com

+Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hár-
sméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét
kapható CSÁNYI ALMA. Idared, KR-
11-es (Jonatán-Starking keveréke).
Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és léalma.
Ár: 80 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. FEBRUÁR 2.
Megfejtés: Haydn egyik operájának a címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kaszó Pálné, Magyar Kázmér
köz 2., Rapai Ferencné, Tábornok u. 37.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Halmágyi Leventéné, Méhészet 8.,
Gulyás Lászlóné, Munkácsy M. u. 5.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Borbás Zoltánné, Zombor u. 1.,
Fehér Istvánné, Ősz u. 14.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:Utassy Veronika,
Balassi B. u. 30., Hajdú Lajos, Móricz Zs. u. 11.

Utazz velünk
Bologna környékére I.
Folytatva olaszországi kalandozásunkat a Bo-
lognától 1 órányi autóútra lévő Ravennát keres-
sük fel először. A város az 5. században rövid
ideig még a Római Birodalom székhelye és
kelet felé a legfontosabb kikötővárosa is volt,
ma már több kilométeres csatornarendszer köti
össze azAdriai-tengerrel és a turizmus az egyik
fő bevételi forrás. Nem véletlenül, hiszen 5-6.
századi ókeresztény templomai (Unesco vi-
lágörökség), mozaikjai, hangulatos terei és
utcácskái és a közeli tengerpart odavonzzák a
látogatókat.
Sikerül a központ közelében leparkolnunk és
gyalogosan indulunk el a város felfedezésé-
re. A főtér, a Piazza del Popolo felé haladva
megállunk Dante síremlékénél, majd a bizán-
ci stílusú, mozaikokkal gazdagon kirakott San
Vitale székesegyházat nézzük meg (a belépőt
nem a bejáratnál, hanem a templomhoz veze-
tő utca egyik üzletében vehetjük meg). Mire
végigjárjuk, már ebédidő van, így megkóstol-
juk a frissen sült piadinát (lepénykenyér) és a
fagyizás sem maradhat el. Belülről még a San
Apollinare Nuovo bazilika oszlopcsarnokát és
mozaikjait csodáljuk meg, de sietnünk kell,
mert délutánra még Ferrarát is beterveztük a
programba.
Ravennából Ferrarába egy szinte nyílegyenes
2x2 sávos út vezet át, ami annyira kihalt ottjár-
tunkkor, hogy olyan érzésünk volt, mintha egy
lezárt autópályán haladnánk. Itt is találunk par-
kolót a belvárosban, így közel a vizesárokkal
körülvett hatalmas várkastélyhoz - a Castello
Estenséhez - állunk meg. Innen néhány perc
séta a hármas homlokzatú katedrális, gyönyö-
rű, emeletes kapuboltozattal. A főtéren hatal-
mas tömeg vesz körül 2 utcazenész fiút, akik
dobolásukkal mindenkit jókedvre derítenek.
Bolognához hasonlóan itt is sok a kerékpáros
és péntek este lévén pezseg az élet az utcán, a
boltokban és az éttermekben is. Este fél 7-ig
egyébként itt sem nyitnak ki a beülős ven-
déglátóhelyek, ezért a lányok és asszonyok
legnagyobb örömére vásárolgatással ütjük el
a vacsoráig fennmaradó időt. A vacsorát az Il

Ciclone étteremben költjük el, finomak a piz-
zák, a tészták és a húsételek is, így a vacsorát
követő 40 percnyi autózás után jóllakottan hajt-
juk álomra fejünket bolognai szállodánkban.

www.sissytravel.hu/utazz-velunk

Ferrara katedrális


