
Könnyűzenei összeállítással zárja jubileumi kon-
certjeit a Gödöllői Városi Fúvószenekar.

(5. oldal)

Szekeres Erzsébet legújabb meseképeiből nyílt ki-
állítás a könyvtárban.

(6. oldal)

A kardvívó válogatott tagjaként Gémesi Csanád
bronzérmet szerzett a padovai csapat világku-
pa-versenyen. (8. oldal)
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TermészeTfilm

Diákoknak is

Az Európai Unió határozata alap-
ján 2023-ban ismét Magyarország
egyik települése lehet Európa kul-
turális fővárosa. A címre Gödöl-
lő is pályázik, erről még a múlt év
szeptemberében döntött a képvise-
lő-testület, amely pályázatot hirde-
tett az eseménysorozat logójának
megalkotására.

A nyílt pályázaton bármelyik magyar
város indulhat. Gödöllő mellett már
több település – így például Tokaj,
Debrecen, Veszprém és Eger jelezte
indulási szándékát. Hogy ki lesz a
befutó, arról 2018 végén egy nemzet-
közi összetételű bírálóbizottság dön-
ti el Brüsszelben, a kiválasztásba a
magyar kormány még csak „ajánlás”
szintjén sem szólhat bele.
Gödöllő 2011-ben, amikor az Eu-

rópai Unió elnökségi rendezvényei-

nek helyszíne volt, már bizonyította,
hogy képesmegfelelni a legmagasabb
elvárásoknak is. Az akkori szlogen a
Gödöllő in Europe, Europe in Gödöl-
lő (Gödöllő Európában, Európa Gö-
döllőn) 2023-ban is érvényes lehet.

Gödöllő kulturális élete nemcsak a
térségben tekinthető kiemelkedőnek,
hanem egyre több országos és nem-
zetközileg is rangos eseménynek ad
otthont. A kulturális tematikus évek
és a GödöllŐsz Fesztivál keretében

megrendezésre kerülő események
nemcsak az itt élők számára vonzó-
ak, a nagy hagyományokkal bíró ze-
nei rendezvényeken – mint például
a Liszt Fesztivál vagy a Nemzetkö-

zi Hárfafesztivál – a gödöllőiek
mellett neves hazai és a külföldi
művészek lépnek színpadra.
A városban működő több mint

ötven kulturális csoport közül
sok országosan és nemzetközi-
leg is elismert, és hosszú, sikeres
múltat tudhat maga mögött. Erre
kiváló példa a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar, amely nemrég
ünnepelte fennállásának 35. év-
fordulóját, és a Gödöllői Váro-
si Fúvószenekar, amely negyed
évszázadot és számtalan szakmai
elismerést tudhat maga mögött.
De említhetnénk a számos nem-
zetközi sikert elért Talamba Ütő-

együttest, a Cimbalibandet, a Gödöllő
Táncegyüttest és a Fricska táncegyüt-
test, amelyek a külföldi színpadokon
is öregbítik a város jó hírnevét.

(folytatás a 6. oldalon,

a logópályázat a 10. oldalon)

A hónap végéig lehet nevezni a III.
Nemzetközi Természetfilm Feszti-
válra, amelyen idén is két filmszemlét
bonyolítanak le, azaz a Nemzetközi
és a Kárpát-
med en c e i
Filmszemle
kere t ében
mutathatják be munkáikat az alkotók.
A három éve indult kezdeményezés
a természetvédelem egyre nagyobb
területén igyekszik megszólítani a
filmeseket, a szakembereket és a
lakosságot. Hogy a civil kezdemé-
nyezésként indult seregszemle iránt
mekkora az igény, azt jól mutatja,
hogy 2017. május 26-28. között már
többek közt Hatvanban, Debrecen-
ben, Miskolcon, Szekszárdon és Ka-
posváron is várják az érdeklődőket
ingyenes vetítésekkel, valamint sok-
színű környezet- és természetvédel-
mi programokkal, kiállításokkal.

(folytatás a 4. oldalon)

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023

Gödöllő már bizonyított!
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Osztott használatban is ma-
radnak iskolai ingatlanok

A képviselő-testület a gödöllői köz-
oktatási intézmények miniszteri 
döntéssel végrehajtott államosítását 
követően osztott használatú ingat-
lanok üzemeltetéséről szóló szer-

ződés megkötéséről rendelkezett a 
Dunakeszi Tankerületi Központtal. 
Többségében sport célú ingatlan-
részek maradnak az önkormányzat 
használatában.
Ezek közé tartozik az Erkel iskola 
tornaterme, a Hajós iskola tornacsar-
noka és uszodája,  a Damjanich is-
kola tornacsarnoka,  a Petőfi iskola 
kosárlabdacsarnoka és Török Ignác 
Gimnázium tornacsarnoka.  Ugyan-
csak megállapodás született a bes-
nyői iskola színháztermének osztott 
használatáról is. 

Szükség van a Gödöllő Állami 
Telepek megállóhelyre

Az érintett munkáltatók és munka-
vállalók érdekeit, valamint a terület  
hosszú távú fejlesztési célkitűzéseit 
figyelembe véve a képviselő-testület 
nem támogatta a Gödöllő Állami Te-
lepek vasúti megállóhely megszün-

tetését. A megállóhely bezárása költ-
ségcsökkentő lehetőségként merült 
fel a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumban, miután a Budapest-Hatvan 
vasútvonal rekonstrukciója a várt-
nál kevesebb Európai Uniós forrást 
nyert el. 
Az önkormányzat a szándékról ér-
tesülve egyeztetést kezdeményezett 
a megálló környezetében működő 
cégekkel. A megbeszélésen a részt-
vevők egyértelmű kérése volt a meg-
állóhely megtartása.
A megállóhely lakóterület kiszolgá-
lásában is érintett és fontos szerepet 
kaphat a város stratégiai terveiben 
szereplő, a területet érintő rekreációs 
fejlesztések (Arborétum, tavak fej-
lesztése) megvalósítása esetén is.  

Pályázat falkép-restaurálásra

A város pályázatot nyújt be a Várka-
pitányi lak díszítő falkép-restaurálási 
munkáinak támogatására a Nemzeti 
Kulturális Alap által kiírt felhívásra. 
Nyertes pályázat esetén rendelkezés-
re bocsátja a megvalósításhoz szük-

séges önerőt leg-
feljebb 13 millió 
forint értékben.
Az épület fel-
újítása a koráb-
bi döntéseknek 
megfelelően sza-
kaszosan törté-
nik. Az I. ütem-
ben a Nemzeti 
Kulturális Alap-
tól elnyert pá-
lyázati támoga-
tásból újulhatott 

meg a tetőzet és a közbenső fafödém. 

Pályázat utak építésére

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
önkormányzati belterületi utak épí-
tésének támogatására kiírt pályázati 
felhívására a Szent-Györgyi Albert 
utca 3-as számú főúttól a vasúti felül-
járóig terjedő szakaszával valamint a 
Fürdő utca Faiskola tér és Isaszegi út 
közötti szakaszával igyekszik forrást 
szerezni a város.  A tervezett projekt 
összköltsége 63,3 millió forint, az 
igényelt támogatás 53,8 millió forint, 
az önerő 9 és félmillió forint.

Új létesítménygazdálkodási 
szabályzat

Felülvizsgálták az önkormányzat 
2013-ben elfogadott, azóta évente 
módosított  létesítménygazdálkodási 
szabályzatát is. Mint ismert, január 

1-jétől az isko-
lák működteté-
sét a Dunake-
szi Tankerületi 
Központ vette 
át. A létesít-
ménygazdálko-
dás rendszeré-
ben az iskolák 
m ű k ö d t e t ő i 
feladatainak el-
vesztése olyan 

mérvű változást jelent, aminek keze-
lése érdekében most új szabályzatot 
készítettek. 

Csoportos áram-közbeszer-
zés

A képviselők ügy döntöttek, hogy  a 
Sourcing Hungary Kft. által szerve-
zett önkormányzati csoportos közbe-
szerzésben vásárolják meg az intéz-
ményi és közvilágítási célú villamos 
energiát.
Az önkormányzat és intézményei, 
egyes gazdasági társaságai már négy 
éve versenypiaci körülmények kö-
zött szerzik be a villamos áramot. Az 
eddigiekben lefolytatott eljárások ré-
vén kedvező árat sikerült elérni.  

Kutyabemutató bázis kerülhet 
Gödöllőre

Szándéknyilatkozatot ad a kép-
viselő-testület a Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesületeinek 
(MEOESZ) Szövetsége részére arról, 
hogy az önkormányzati tulajdonú 
volt vásártér ebrendészeti telepen kí-
vüli területét hosszú távra, kinológiai 
bázis létesítése és fenntartása céljára 
bérbe adja.

A MEOESZ több feladatot ellátó, a 
9 nemzeti kutyafajtát (komondor, 
kuvasz, puli, pumi, mudi, rövidsző-
rű magyar vizsla, drótszőrű magyar 
vizsla, erdélyi kopó és magyar agár) 
bemutató és változatos rendezvé-
nyeknek helyet biztosító bázist sze-
retne kialakítani.  Korózs András, 
a szövetség elnöke és munkatársai 
megtekintették a szóba jöhető terüle-
teket, és az említett ingatlant találták 
a legalkalmasabb helyszínnek, amit 
legalább 20 évre bérbe kívánnak 
venni. 

Röviden

A képviselő-testület a Pest Megyei 
Kormányhivatal törvényességi fel-
hívásában foglaltakkal egyetértve 
módosította a helyi adókról szóló 
rendeletét. 

***
A nemzetiségek jogairól szóló tör-
vény értelmében a képviselő-testület 
felülvizsgálta a helyi önkormányzat 
és a nemzetiségi önkormányzat kö-
zötti együttműködési megállapodá-
sokat.  

***
Bárdy Péter, a Segítség Közalapít-
vány kuratóriumi elnökének halála 
miatt a képviselő-testület kiegészí-
tette a kuratóriumot, tagnak válasz-
totta Szabó Sándort, a Gödöllői Ci-
vil Kerekasztal Egyesület elnökségi 
tagját.

***
A korábbi évek kedvező tapaszta-
latai alapján a képviselő-testület a 
polgármesteri hivatalban a rendes 
szabadság kiadására igazgatási szü-
netet rendelt el július 24-től augusz-
tus 4-ig. Az igazgatási szünet alatt 
ügyeletet kell biztosítani.

***
Havi 50 ezer forint béremelésben ré-
szesül az Erzsébet Királyné Szálloda 
Kft. ügyvezetője, Laurán Csaba. 
Az önkormányzati gazdasági társa-
ságok vezetőinek bérét tavaly má-
jusban rendezték.  Mivel az Erzsébet 
Királyné Szálloda Kft. alapítása óta 
akkor még csak pár hónap telt el, a 
polgármester abban az időpontban 
nem tartotta volna korrektnek az 
ügyvezető bérének megemelését.

***
Elfogadták a képviselő-testület 2017. 
I. félévi munkatervét. A soron követ-
kező ülésekre február 23-án, március 
23-án, április 27-én, május 25-én és 
június 22-én kerül sor.                     
     lt

Képviselő-testületi döntéseK

Ahogy országszerte, úgy városunk-
ban is jelentős munkát adott a közu-
tak karbantartóinak az a vegyes álla-
gú csapadék, aminek során hó és eső, 
valamint jelentős mennyiségű ónos- 
eső hullott. A városi kezelésben lévő 
utak és járdák csúszásmentesítésén 
folyamatosan dolgoztak a VÜSZI 
munkatársai, a 
hét során több 
mint 80 tonna 
csúszásmentesí-
tő anyagot hasz-
náltak fel. Az 
időjárás miatt 
több faápolási 
munkát később-
re halasztottak. 
Mint azt Do-
monkos Ernő, 
a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatója 
lapunknak elmondta, a városi ke-
zelésben lévő utakon és járdákon a 
rendelkezésre álló személyi és gépi 
kapacitás teljes kihasználásával, fo-
lyamatosan történt a havas és jeges 
felületek csúszásmentesítése, azon-
ban a hét közepén lehullott ónos 
eső pár óra alatt jéggel borította be 
az elmúlt hét során végzett munká-
kat. A legtöbb probléma a járdák 
csúszásmentesítése során keletke-
zett, itt több helyszínen a folyamatos 
gyalogosforgalom által letaposott és 
jegesedett felületre – hiába szórták 
fel – ráfagyott az újabb csapadék. 
Hasonlóan jelentős gondot okoz, 
hogy a napközbeni olvadás után az 
esti órákban újra lefagytak és csú-
szóssá váltak az utak és ez a folya-
mat a meteorológiai előrejelzések 
szerint a közeljövőben is folytatód-
ni fog. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a lakosság vegye komolyan az 
ilyen esetekben a balesetveszélyre 
vonatkozóan, a médiában közzétett 
figyelmeztetéseket és ne megszokás-
ból, a száraz időszakban megszokott 
menetidővel számoljon. A hirtelen 
enyhülés következtében a levegő hő-
mérséklete ugyan pozitív, azonban a 
közel méteres mélységben átfagyott 
talaj felszíne nagyon hamar jegese-
dik, amire a gépjárművezetőknek a 
reggeli és esti órákban erre kiemelten 
figyelniük kell.

A járdák tisztántartását, csúszás-
mentesítését a közterület-felügyelet 
munkatársai is folyamatosan ellenőr-
zik.  Az elmúlt hetekben több eset-
ben kellett figyelmeztetni az ingat-
lanok tulajdonosait és feljelentésre 
is sor került. A múlt héten is folya-

matosak voltak az ellenőrzések, ami 
azonban pozitív eredményt hozott, 
mindössze néhány esetben kezdemé-
nyezték közigazgatási bírság kisza-
bását. A járdák tisztán tartásának, a 
csúszás-mentesítésének, valamint a 
csapadékvíz-elvezetési kötelezettség 
betartásának fokozott ellenőrzése a 
következő időszakban is rendszeres 
lesz. 

Az elmúlt napokban tapasztalt eny-
hébb idő is felhívta a figyelmet a 
csapadékvíz- elvezető árkok karban-
tartásának fontosságára. Nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy a nyílt csa-
padékvíz-elvezető árkok karbantar-
tása – a járdákhoz hasonlóan – annak 
az ingatlantulajdonosnak a kötele-
zettsége, akinek az ingatlana előtt 
található. A múlt héten az eldugult, 
nem tisztántartott árkok néhány he-
lyen már problémát okoztak. 
Az időjárási körülmények miatt 
későbbre halasztották az Alsópark 
tervezett aljnövényzet ritkítási mun-
káit a VÜSZI kertészeti részlegének 
munkatársai, s szintén a hirtelen 
enyhére fordult idő miatt csúszik a 
múlt héten az Úrréti-tó környezeté-
ben megkezdett gallyazási munka is. 
Amennyiben hinni lehet a meteoro-
lógiai előrejelzéseknek és a hét má-
sodik felében ismét hidegre fordul az 
idő, a teljes területen be tudják fejezni 
a megkezdett beavatkozásokat.       bj

Komolyan Kell venni a figyelmeztetéseKet

van, amiKor nem ér semmit a szórás

A Török Ignác Gimnázium sportcsarnoka

Az elmúlt időszak hosszan tartó kemény hidege nehéz feladat elé állította 
a szociális szféra dolgozóit, akik a közterület-felügyelettel és a rendőrség 
munkatársaival együttműködve mindent megtettek annak érdekében, hogy 
senkinek se kelljen a hidegben tölteni az éjszakát.
Folyamatosan ellenőrizték azokat a területeket, ahol rendszeresen előfor-
dulnak a szabadban éjszakázó személyek. 
Az összefogásnak köszönhetően minden esetben sikerült megoldást találni 
az érintettek elhelyezésére, volt, akit a rendőrök miután az utcán találtak, 
szolgálati autóval haza szállítottak, volt akit a gödöllői Forrás Szociális 
Segítő, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központba vittek ahol az éjszakát 
biztonságban tölthette. A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársainak a 
hideg idő nem csak városunkban, hanem a térség településein is sok mun-
kát adott. 
Nem csak az utcai életvitelt folytatók kaptak segítséget, hanem azok a rá-
szoruló családok is, akiknek nehézséget jelent a fűtés megoldása. 
A VÜSZI munkatársai az elmúlt hetekben több mint százharminc rászoru-
ló családnak juttattak el tűzifát. 

ÖSSZEFOGÁSSAL SEGÍTETTEK A HIDEGBEN
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Bár a környezeti, társadalmi és gaz-
dasági fenntarthatóságot hirdető bio-
gazdálkodás termőterülete nem éri el
a hazai mezőgazdasági terület 4 szá-
zalékát, országos érdeklődés kísérte
a témában február 2-án Gödöllőn
rendezett konferenciát. A közel 500
résztvevő jó része a 2000-nél is több
ökológiai gazdaságot képviselte. Az
egész nap zajló plenáris és szek-
cióülések, kerekasztal-beszélgetések
szervezője az Ökológiai Mezőgaz-
dasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a
Szent István Egyetem volt.
A résztvevőket köszöntő dr. Tőz-

sér János rektor kiemelte, hogy az
előző konferenciát napra pontosan öt
éve rendezték ugyanitt. Szorgalmaz-
ta, hogy a jövőben nagyobb figyel-
met fordítsanak az állattenyésztési
ágazatokra, hiszen a biotermékek
fogyasztása iráni kereslet a hús- és
tejtermékek között is növekszik.
Fazekas Sándor földművelés-

ügyi miniszter előadásában leszö-
gezte: olyat termékekre van szükség,
amit a vásárlók szeretnek és meg-
vesznek. Ezeknek mindenképpen
hagyományosnak, egészségesnek,
GMO-mentesnek és természetesnek
kell lenniük. Hozzátette: az
ÖMKi már több mint száz
céggel, kiépített kutatói há-
lózattal szolgálja e termékek
folyamatos piaci megjelené-
sének célját.
Gyuricza Csaba, a gö-

döllői központú Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK) újonnan
megbízott főigazgatója el-
mondta, hogy a teljes me-
zőgazdasági tevékenységet
lefedő hálózat 900 kutató és
a kutatást segítő munkatársá-
val a gyakorlatban hasznosít-
ható eredmények elérésére, például
új fajták nemesítésére és új techno-
lógiák kidolgozására törekszik, két
irányzatot szolgálva. Az egyik a
legmodernebb csúcstechnológiák

alkalmazása a termelésben, a másik
a termelési hagyományok őrzését a
zászlójára tűző ökológiai gazdálko-
dás, amely a legújabb tudományos
eredményekre is támaszkodik.
A NAIK-ot alkotó kutatóintézetek

eredményei között említette a szege-
di 178-as paprikát, amiből a csípős
paprikaszósz túlnyomó része készül,
a hazánkban legnagyobb területen
termesztett Bianca fehérborszőlő
fajtaspecifikus termesztés-technoló-
giáját, a közétkeztetésben használt
mirelit termékeket. Azt is elmond-
ta, hogy a NAIK-ban mutatták ki az
egyes géntechnológiai úton módo-
sított kukoricavonalak kedvezőtlen
környezeti hatásait, ami hozzájárult
a hazai GMO moratórium fenntartá-
sához.
A jövő kiemelt kutatási területei

a mezőgazdasági vízhasznosítás és
öntözés, amiben mélyen lehetősége-
ink alatt teljesítünk, a precíziós gaz-
dálkodás, ami bizonyos területméret
felett már elkerülhetetlen és az öko-
lógiai gazdálkodás.
Posta Katalin, az egyetem Me-

zőgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Karának dékánja felidézte, hogy

1993-ban kezdték el a biogazdálko-
dási szakmérnöki szakon az oktatást.
Az oktatási paletta azóta alaposan
átalakult, de a tudományterületet
végig gondozták Gödöllőn. Február

második hetében indul az ökológiai
gazdálkodási mérnök mesterszakon
az oktatás.
A 2011-ben alapított ÖKMi igaz-

gatója, Drexler Dóra elmondta,
hogy a fenntartható mezőgazdaság
iránt elkötelezett, tehetséges hazai
szakemberek, megfelelő kibonta-
kozási lehetőséghez jutva, érdemi
változásokat tudnak elindítani az
ágazatban. Az úgynevezett on-farm
kutatási hálózat alapvető kérdések-
re ad helyi válaszokat. Ismereteket
szolgáltat például arról, hogy adott
térségben mely búzafajták alkalmaz-
hatók legnagyobb sikerrel az öko-
lógiai gazdálkodásban, és bevezeti
az ökológiai nemesítésből származó
új fajtákat a gyakorlatba. Fejleszti a
garantáltan GMO-mentes ökológiai
szója hazai termesztéstechnológiáját,
növelve ezzel az ökológiai állattar-
tás hazai fehérje-takarmánybázisát.
Szintén az on-farm kutatás érdeme,
hogy a szintetikus állatgyógyászati
szerektől mentes méhegészségügyi
módszerek rohamosan terjednek a
hazai méhészeti ágazatban. A világ
egyre növekvő mézpiaci versenyé-
ben a bioméz révén a hazai termelők

továbbra is előnyben maradhatnak.
Kutatásaik eredménye az elfelejtett
paradicsom tájfajták újra termesztés-
be vonása, ami a gasztronómia szá-
mára is új utakat nyitott meg. (l.t.)

Tudáscsere az ökológiai gazdálkodásról

Kutatások a termelőknek a gazdákkal
egyre Több kórházban Tilos a láTogaTás

Gödöllőn is terjed az influenza
Országszerte több mint százezren
fordultak orvoshoz influenzaszerű
tünetekkel az elmúlt héten – olvas-
ható az Országos Epidemiológiai
Központ (OEK) szerdán közzétett
jelentésében. Az
elmúlt 10 évben
egyetlen influen-
zaszezonban sem
regisztráltak ilyen
magas heti beteg-
számot.
Mint az a je-

lentésekből kide-
rült, a 4. naptári
héten tovább nőtt
az influenzás pa-
naszok miatt or-
voshoz fordulók
száma, másfélszer annyi beteget
regisztráltak a figyelőszolgálatban
résztvevő orvosok, mint az azt meg-
előző héten.
Az influenzajárvány miatt ország-

szerte több egészségügyi intézmény-
ben van érvényben teljes vagy rész-
leges látogatási tilalom.
A gödöllőieknek nem árt tudni,

hogy lapzártánk idején a hatvani Al-
bert Schweitzer kórház Rendelőinté-
zet, a váci Jávorszky Ödön Kórház és
a kistarcsai Flór Ferenc kórházban is
vannak olyan osztályok, ahová nem
mehetnek be a látogatók. Ezekről az
intézmények illetve az ÁNTSZ hon-
lapján érdemes tájékozódni.
Mint azt dr. Varga Ágnes járási

tisztifőorvos lapunknak elmondta,
Gödöllőn is megnőtt az influenza
jellegű tünetekkel orvoshoz fordulók
száma. Városunkban január utolsó
hetében elsősorban a gyermekközös-

ségekben kezdett növekedni a meg-
betegedések száma, ami a múlt héten
már kétszerese volt a korábbinak. A
beküldött mintákból az influenza A
vírusát mutatták ki.

Kérdésünkre, érdemes-e még be-
oltatnunk magunkat, a doktornő úgy
fogalmazott, az időseknek és króni-
kus betegséggel küzdőknek – példá-
ul szív- és érrendszeri problémákkal,
cukorbetegséggel, stb. –mindenkép-
pen ajánlott a védőoltás. Felhívta
azonban a figyelmet arra, hogy a vé-
dettség kialakulásához az szükséges,
hogy az oltást követő két héten belül
a páciens ne találkozzon fertőzött
személlyel. (bd)

A felvételik időszakát éljük, a közép-
iskolások és felsőfokú oktatási intéz-
ményekbe jelentkezők eseménydús
napok elé néznek, nem árt csokorba
szedni, mire kell odafigyelni a követ-
kező napokban.
Aki középfokú oktatási intéz-

ménybe jelentkezik, annak nem árt
tudni, hogy minden olyan iskola
tarthat szóbeli felvételit is, ahol elő-
írták a kötelező írásbeli vizsgát. Eze-
ket az iskolák 2017. február 20. és
március 9. között kell megtartsák, az
időpontokról megfelelően tájékoztat-
va a jelentkezőket. Legalább három
vizsganapot kell meghirdetnie az in-
tézményeknek.

Aközépfokú felvételi eljárás során
jelentkezési lapokat, valamint tanu-
lói adatlapot kell benyújtania:
• minden olyan általános iskolai

tanulónak, aki középfokú iskolában
kívánja tanulmányait folytatni;

• minden tanköteles korú tanuló-
nak, aki ebben a tanévben a 8. év-
folyamra jár (kivéve a 8 vagy 6 év-
folyamos gimnázium 8. évfolyamát
végző tanulókat, valamint a többcélú
intézmények azon tanulóit, akiknek a
továbbhaladása az iskola pedagógiai
programjának szabályai szerint hely-
ben biztosított);
• annak, aki általános iskolai (vagy

más, ennek megfelelő) tanulmányait
külföldön végezte, azonban Magyar-
országon kíván középfokú intéz-
ményben továbbtanulni.

A 8 vagy 6 évfolyamos gimnázi-
um 8. évfolyamát végző tanulóknak
nem kell leadniuk jelentkezési la-
pot, valamint azoknak sem, ahol az
iskola pedagógiai programja alapján
helyben biztosítják a középfokú to-
vábbtanulásukat. A tanulói adatlapon
kell feltüntetni majd a középiskolák
jelentkezési sorrendjét. Ezt egyik fel-

vételiztető intézmény sem ismerheti
meg.
Atanulói adatlapot és a jelentkezé-

si lapot az általános iskola állítja elő.
Minden diáktól begyűjtik a szüksé-
ges információkat, a megjelölni kí-
vánt középiskolákat, majd rögzítik
egy elektronikus rendszerben, ezzel
kizárva a diákok és szülők által el-

követhető apró bakik
lehetőségét.
Minden szülő és

diák ügyeljen arra,
hogy az iskolában
minden adat rendel-
kezésre álljon! Az
általános iskola feb-
ruár 15-ig továbbítja
a jelentkezéseket az
Oktatási Hivatalnak-
derül ki az Eduline.
hu tájékoztatásából.

Nem egyszerű a
felsőfokú oktatásba
jelentkezők dolga
sem.
A magyarországi

központi felsőoktatási felvételi eljá-
rásban jelentkezni kizárólag elektro-
nikusan lehet, a Felvi.hu E-felvételi
szolgáltatásán keresztül. Itt az adato-
kat egy webes felületen kell rögzíte-
ni. Az E-felvételit a Felvi.hu-n törté-
nő regisztráció után lehet használni.
A 2017. évi általános felsőok-

tatási felvételi eljárás jelentkezési

időszakában – azaz 2016. december
22. és 2017. február 15. között – az
E-felvételi kizárólag jelentkezésre,
ezt követően 2017. február 20-ig
a jelentkezés hitelesítésére szolgál
(e-jelentkezés). Az eljárás ezt köve-
tő szakaszában – az adatfeldolgozási
folyamat befejezésével – pedig a je-
lentkezéssel kapcsolatos folyamatos
online tájékoztatás, illetve az ügyin-
tézési funkciók (pl. adatmódosítás,
dokumentum-feltöltés, sorrendmó-
dosítás, betekintés a személyes ada-
tokba, jelentkezésekbe, pontszámok-
ba) érhetők el.

A jelentkezés határideje: 2017.
február 15.
A hitelesítés határideje: 2017. feb-

ruár 20.

A jelentkezési határidőt követően
NEM lehet benyújtani jelentkezést,
illetve a hitelesítési határidőn túl
NEM lehet hitelesíteni a benyújtott
felvételi jelentkezési kérelmet! – tá-
jékoztat a www.felvi.hu.

(ny.f.)

közelednek a legfonTosabb haTáridők

Ismét felvételi
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A Diverzitás Alapítvány 2017. ja-
nuár 27-én immár negyedik alka-
lommal tartott képzést óvodai és 
bölcsődei dolgozók részére a megú-
jult Civil Házban. A képzés a koráb-
ban megrendezett Autizmus napon 
felmerült kérdések és nehézségek 
mentén felszínre került témakö-
rökre reflektált, melynek célja az 
intézményi dolgozók ismeretének 
bővítése az autizmus és egyéb el-
térő fejlődés tekintetében. A prog-
ram célja volt még továbbá, hogy 
a gyermekekkel napi kapcsolatban 
álló óvónők, gondozónők számára 
a szélesebb körű ismeret által előse-
gítse a korai felismerést annak érde-
kében, hogy az érintett gyermekek 
mihamarabb megfelelő fejlesztés-
ben és ellátásban részesülhessenek. 
A kommunikációról szóló rész pe-
dig abban nyújtott segítséget, hogy 
mindezt a megfelelő módon, a szü-

lőkkel hosszú távon együttműködő, 
egymást támogató módon tehessék 
meg. 
A korai fejlesztés szempontjából 
nagyon fontos az, hogy a lehető 
leghamarabb felismerjék az „első 
vonalban” a kisgyermekkel találko-
zó intézmények dolgozói, ha elté-
rést tapasztalnak, és ezt jelezzék is. 
Továbbá nagyon fontos még, hogy 
segítséget kapjanak a már odajáró 
autista gyermekek viselkedésének, 
működésének megértésében is. Azt 
gondolom, hogy a szülők és a pe-
dagógusok elfogadó, egymást tá-
mogató hozzáállása, az információ 
megfelelő áramlása, a szereplők 
közti összefogás és egymás ismere-
te nagy mértékben megkönnyítheti 
a pedagógusok munkáját, enyhíti a 
szülők amúgy is küzdelmes hely-
zetét, erősíti az elfogadást, példája 
szemléletet formál. Az egész na-

pos programban nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati ismereteket is 
szerezhettek a résztvevők. Hering 
Mónika gyógypedagógus „Az 
autizmus nem betegség” című át-
fogó, könnyen érthető előadását 
az egész délutánt betöltő tréning 
követte Ilyés-Dubecz Dorottya 
tréner vezetésével. Ennek során az 
asszertív kommunikáció témában 
olyan konfliktuskezelési techniká-
kat lehetett elsajátítani, amelyek a 
szülőkkel való könnyebb kommu-
nikációt, a „nehéz” helyzetek mind-
két fél számára előnyös megoldását 
segítik elő. 

Az alapítvány a résztvevők számára 
ingyenes képzést NEA Szakmai pá-
lyázatból valósította meg. A képzé-
seken eddig Gödöllő óvodáiból ösz-
szesen 60 fő vett részt. Azt hiszem, 
megtettük az első lépések egyikét…

Neuberger–Vass Rita

Ismét képzés az autizmusról

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

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

A TELEKI PÁL EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

(Folytatás az 1. oldalról) 

Mint azt Székelyhidi Tamás, a 
fesztivál főszervezője lapunknak el-
mondta, már eddig is több mint száz 
nevezés érkezett, pedig még csak-
nem három hét hátra van a nevezési 
határidőből, s a jelentkezők nagy ré-
sze csak az utolsó napokban adja be 
a pályázatát. 
Bár idén már több nagyváros is be-
kapcsolódik a programba, azért a 
rendezvény gödöllői marad. Itt zajlik 
majd a versenyprogram és itt lesz az 
eddig megszokott, nagy sikerű kísé-
rőprogramok legszélesebb kínálata. 
Az első ízben bekapcsolódó vidéki 
városokban a tervek szerint három-
napos vetítési program lesz az Art 
Mozi hálózaton keresztül. Az egyes 
települések kapcsolódó eseményeit 
a helyi természetvédelmi szerveze-
tek és az önkormányzatok rendezik. 
Mint mondta, az újabb helyszínek 
bevonása mellett azért döntöttek, 
mert láthatóan nagy az igény a kör-
nyezettudatosságra, a szemléletfor-
málásra és a filmekre. Mindezek 
mellett ezek az alkotások megérdem-
lik, hogy publicitást kapjanak. 

A fesztivál egyik újdonsága az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával 
és a Filmdzsungel alkotóműhellyel 
szakmai együttműködésben meghir-
detett  Természet – és Tudományos 
Ismeretterjesztő Filmterv pályázat, 
amely a 30 év alatti fiatal alkotóknak 
szól. 

A rendezvény kiemelt célközönsé-
ge továbbra is az iskolások, akik az 
eddig tapasztalatok szerint rendkívül 
nyitottak a természetvédelem iránt. 
Épp ezért a nagy sikerű pénteki di-
áknap mellett ismét – és a tervek 
szerint ezentúl miden esztendőben 
– megszólítják a gödöllői és a tér-
ségben élő diákokat az „Ember és 

természet” film- és fotó pályázattal. 
Ezt a kezdeményezést a múlt évben 
indították el a Gödöllői Református 
Líceum szakmai irányításával, s idén 
is velük közösen, valamint Gödöllő 
önkormányzatának támogatásával 
valósítják meg. A diák fotó- és film 
pályázatot három témakörben – 
Természetfotó vagy természetfilm, 
Harmónia-összhang, „Ezek is mi va-
gyunk” Természet és környezetvéde-
lem – hirdetik meg.  Erre április 25-
ig várják a diákok jelentkezését. A 
pályázatról bővebben a godollofilm- 
fest.com/ember-es-termeszet-fo-
to-es-film-palyazat oldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.  
    kj

Diákok pályázatát is várják a gödöllői Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivál szervezői
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Különös dolog az emlékezet. 
Van, amikor csak a régmúlt 
eseményeit őrzi meg, a jelent 
pedig feloldja. Pontosan ez 
történik Mauddal is, aki egyre 
kevésbé van tudatában a min-
dennapoknak. Lánya, Helen 
és a szociális gondozók min-
den igyekezete ellenére egyre 
rosszabb állapotba kerül, az 
idő múlásával jóformán csak 
egyetlen dolog köti a jelen-
hez, a barátnője Elizabeth, aki 
azonban egyik napról a másik-
ra nyomtalanul eltűnik. 

Maud számára Elizabeth a kapasz-
kodó a valósághoz, és egyben a híd, 
ami összeköti a múlttal és egy má-
sik rejtéllyel: nővérének Sukeynek a 
II. világháború után veszett nyoma. 
Családja gyanúját azonban, hogy 
megölték, semmi se bizonyította. 
Miközben az asszony szinte meg-
szállottan igyekszik megtalálni ba-
rátnőjét, egyre elevenebbé válnak 
gyermekkori emlékei, a félelmek, 
a nélkülözés, az elfeledett barátok, 

akikkel együtt próbálták kideríteni, 
hová tűnhetett Sukey. Talán emiatt 
az ifjúkori kudarc miatt nem adja fel 
a keresést. 
„Felkavaró, megrázó regény” – 
ezekkel a szavakkal jellemzi a kiadó 
Emma Healey könyvét, amely kü-
lönös világba enged bepillantást. A 
szinte Maud naplójaként is értelmez-
hető írás az Alzheimer-kóros bete-
gek életének nehézségeivel ismerteti 
meg az olvasót, ám ezúttal nem le-
írásokból, a hozzátartozók elbeszélé-

seiből, hanem a beteg szemszögéből.  
Ahogy Maud számára, úgy nekünk 
is eltűnik az idő, csak tippelhetünk, 
hogy, az apróságok elfelejtésétől egy 
hónap vagy egy év telik el addig, míg 
már a saját lányát sem ismeri meg. 
A papírcetlik is csak kezdetben se-
gítenek. Apró cédulák, fontos tud-
nivalókkal: „ Csak tizenkét óra után 
szabad megenni.” „Semmiképpen se 
főzz!”  „Nem kell több barack kon-
zerv:”

Apró figyelmeztetések, amik segí-
tenek túlélni egy olyan embernek, 
aki egyre kevésbé van tisztában az-
zal, hol van és kik azok, akik körül-
veszik. Elindulhatunk vele céltalan 
sétáira, amelyeken a választ keresi, 
hogy hová tűnt… Ki is? Mert Maud 
egyszerre keresi Sukey-t és Elizabet-
het – talán nem véletlenül. Hiszen az 
utca, a tengerpart ugyanaz, mint het-
ven évvel korábban. 
S miközben a jelen egyre inkább 
érthetetlen és sokszor félelmetes 
káosszá válik számára, a múlt egy-
re tisztább és összeálló darabkáiból 
Maud ráébred a megoldásra, s szinte 
rákényszeríti Helent, fejezze be az 
általa megkezdett munkát. 
(Emma Healey: Elizabeth eltűnt)   kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Feledés

A gödöllői kulturális kínálat 
idén is bővelkedik színházi 
produkciókban, amelyek kö-
zött valamennyi korosztály 
képviselői találnak számukra 
izgalmas előadást. Február 
19-én, vasárnap a Belvárosi 
Színház egyik kacagtató víg-
játéka várja a közönséget, az 
Orlai Produkció legújabb da-
rabja egy apró hibával indul.

Tényleg apró hiba, talán azonnal 
észre sem veszi az ember, hogy 
rossz helyre ment el egy e-mail. 
Ilyenkor általában elég egy elnézést 
kérő másik elektronikus levél, és 
jöhet az újraküldés az eredeti cím-
zettnek. Általában. De nem akkor, 
ha a levél a szeretőnknek szólt, és a 
feleségünknek küldtük el.
A történet központi alakja Stepha-

nie, aki boldogan éli a hű feleségek 
életét: gondoskodik a háztartásról, 
neveli a gyerekeket, amíg egy na-
pon saját számítógépet kap, majd 
egy furcsa üzenet a férjétől, amit 

talán nem is neki szánt. Továbbítja 
a levelet barátnőjének, Pegnek, aki 
azonnal nyomozásba kezd, s hamar 
szembesíti Stephanie-t a szomorú 
ténnyel, hogy férje nem éppen a 
hűség mintaképe. A rivális, Wanda, 
aki Richard egyik munkatársa. A 

férfi természetesen próbálja mente-
ni a menthetőt, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy elhitesse 
feleségével, nincsen viszonya. A 
levélláncba bekapcsolódik maga 
Wanda és Richard barátja, George 
is.

A történet az öt sze-
replő levelezésein és 
telefonhívásain keresz-
tül bontakozik ki. Az 
egyetlen hosszú asztal 
mellett játszódó komé-
dia valós történet, valós 
e-mailekből, de ha va-
laki a nézőtéren magára 
ismer, az csakis a vélet-

len műve!
A díszletként szolgáló asztal mellett 
Kovács Patrícia (a képen), Mé-
száros Máté, Schruff Milán, Járó 
Zsuzsa, valamint Péter Kata foglal 
helyet, az előadást Paczolay Béla 
rendezte.    bj

A múlt év decemberében két 
teltházas koncerttel ünnepelte 
fennállásának 25. évfordulóját 
a Gödöllői Városi Fúvószene-
kar. A jubileumi koncerteket 
az idei tavaszváró koncert zár-
ja, ami ez alkalommal más ne-
vet kapott: Best of 25. 

Bizony nem könnyű a zenekart ve-
zető Ella Attila dolga a műsor ösz-
szeállításánál, lapunknak elárulta, 
a zenekari tagok javaslatai alapján 
mintegy négyórányi kedvencet vá-
logattak össze, ezt a listát kell leszű-
kítenie kétszer háromnegyed órára a 
jövő hét szombatig. Február 18-án a 
Művészetek Háza ad otthont a jubi-
leum jegyében megrendezésre kerü-
lő koncertnek, melyen az elmúlt 25 
év legnépszerűbb dallamai csendül-
nek fel, a válogatás ez alkalommal 

a könnyűzenei repertoárból készül. 
Soul, pop, funky, jazz, big-band, mu-
sical és filmzene szórakoztatja majd 
a közönséget. A felcsendülő dalla-

mok között biztosan lesznek ABBA, 
Santana és Phil Collins slágerek, a 
filmzenék között pedig a kihagyha-
tatlan „A Karib-tenger kalózai” jól 
ismert részleteit is megszólaltatják a 

fúvósok. Ella Attila úgy fogalmazott, 
egyfajta interaktív közös emlékezés-
re invitálják a közönséget.
A zenekarnak idén sem lesz sok le-
hetősége a pihenésre, koncertnaptá-
rukban a fellépések mellett már most 
több kiemelt esemény szerepel. Így 
például a Koronázási hétvégén a Bad 

Ischl-i fúvósokkal 
közösen színesí-
tik a programot, 
fellépés vár rájuk 
Csehországban 
és Horvátország-
ban, decemberben 
pedig a negyedik 
minősítő koncer-
ten kell helytáll-
niuk – hogy csak 
néhányat emeljük 
ki a hangverse-

nyek sorából. 
Most azonban még egy kicsit ün-
nepel a zenekar, a február 18-i kon-
certre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!     jk

A Proton Színház Látszatélet című 
színdarabját az elmúlt év 8. legjobb 
előadásának választotta a legjelentő-
sebb német színházi kritikai portál, a 
nachtkritik.de. közönsége.
A portál szerkesztősége minden év-
ben összeállítja saját listáját az előző 
év 50 legjobb előadásáról, amelyek 
közül a nézők választhatják ki a legjobb 10-et. Mundruczó Kornél társu-
lata már másodszor szerepelt ezen az előkelő listán: a Szégyen 2013-as je-
lölése után most a Látszatélet-tel. „A Proton Színház előadása fölöslegessé 
teszi az összes formáról való diskurzust és mindent egyben kínál: együttér-
zést, könnyeket, radikális politikai tiltakozást, merő ostobaságot, örökké-
valót és megfoghatatlant, félelmet, örömet, egy látszatéletet. Csodálatos!” 
– írta az előadásról a nachtkritik.de szerkesztősége a darab jelölésekor.
A Mundruczó Kornél rendezte előadás írója Wéber Kata,díszlettervezője 
Ágh Márton, aki Domán Melindával együtt a jelmezeket is jegyzi, fény-
tervezője Éltető András, zeneszerzője Asher Goldschmidt. Az egyes 
szerepeket a Proton Színház virtuális társulatának tagjai, Monori Lili, 
Láng Annamária és Rába Roland mellett Jéger Zsombor, az Örkény 
Színház társulatának tagja és Kozma Dáriusz játsszák. A darab producere 
Büki Dóra, a Proton ügyvezetője.        (Forrás: Origo.hu)

Bocs, félrement!

tAvAszvárás és juBileum

Fúvós visszatekintés

Átadása óta számtalan esemény 
helyszíne volt már a Királyi Váró, 
lemezfelvétel azonban most először 
készült ezen a helyszínen. A Cimba-
liband ugyanis úgy döntött, ezt vá-
lasztja élő – azaz koncert keretében 
történő – lemezfelvétele helyszí-
néül. 
Február 2-án teltház előtt rög-
zítették a BIO című albumot, 
amivel a zenekar lényegében 
visszatért a gyökerekhez, s teljes 
egészében autentikus népzenei 
válogatással lepi meg a közönséget. 
Unger Balázs válogatásában magyar 
népzenét és a Kárpát-medence zené-
jét szólaltatták meg Annus Réka és 
Czelleng Réka közreműködésével. 
Az albumra többek között soproni, 
bánáti, kárpátaljai dallamok kerültek 
fel, elfeledettnek hit hangszereken 
megszólaltatva, úgy, ahogy azt déd-
szüleink hallhatták egykor. A dalok 

megszólaltatásában természetesen 
ez alkalommal is a cimbalom kapott 
központi szerepet.  
S, hogy miért a Királyi Várót válasz-
tották a felvétel helyszínéül? Unger 
Balázs lapunknak elmondta, nem 

steril stúdió körülményeket, hanem 
az élő játék hangulatát szeretnék 
visszaadni azoknak is, akik CD-ről 
hallgatják majd meg ezeket a dalo-
kat, s ez a helyszín, kiváló, családi-
as-barátias hangulatú koncertre adott 
lehetőséget. A saját kiadású lemez-
hez a tervek szerint áprilistól a Cim-
baliband koncertjein juthatnak hozzá 
az érdeklődők.   jb

Autentikus népzenei AlBum A CimBAliBAndtől

Bio – csak tiszta forrásból

A legjoBBAk közé válAsztották 
mundruCzó kornél rendezését



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2017. február 7.

Magyar filMtörténeti ritkaság Hollandiából

Hegedűs Gyula némafilmjére bukkantak

európa kulturális fővárosa 2023

Gödöllő már bizonyított!

szekeres erzsébet kiállítása

Képbe foglalt mesék
Hegedűs Gyula az 1900-as évek első
felének meghatározó színművésze
volt, de alakításait – eddig – csak
a fotókról és az írott dokumentu-
mokból ismerjük. Nemrég azonban
az amszterdami EYE Film-
museumban egy 1915-ben be-
mutatott némafilm került elő a
máriabesnyői temetőben nyug-
vó színművész főszereplésével
– a hírről a napokban az Index
számolt be.
A munkászubbony című

alkotás az egyik legrégebbi
fennmaradt magyar játékfilm,
egyben a korszak színész
sztárjának, Hegedűs Gyulának
egyetlen fennmaradt filmje. Az
alkotás hamarosan átkerülhet a
Magyar Nemzeti Filmarchívum
gyűjteményébe, ahol restaurál-
ják és digitalizálják.
A Bródy István rendezésé-

ben készült A munkászubbonyt
1915. január 12-én mutatták
be. Főszerepét Hegedűs Gyula
játssza, akinek játékáról semmilyen
mozgókép nem maradt fenn, noha
egyéb források szerint korának olyan
meghatározó színészegyénisége volt,
hogy egykori teátruma, a Vígszínház
közelében utcát is elneveztek róla.
A holland kutatók első ránézésre

azt hitték, hogy a gyűjteményükben
található némafilm egy osztrák alko-

tás, mivel a tekercseken német fel-
iratokat találtak, a dobozokon pedig
(tévesen) Lehár operettjének, a „Ci-
gányszerelemnek” a német címe volt
feltüntetve. A film története azonban

nem egyezett az operettével, ezért
alaposabb kutatásba fogtak. Így ta-
láltak rá a hangosfilm.hu filmtörténe-
ti adatbázisban „A munkászubbony”
címet viselő magyar filmdrámára,
ennek alapján végül sikerült azonosí-
taniuk a szereplőket és a fennmaradt
kritikák segítségével rekonstruálták
a történetet.

Az 1900 és 1930 közötti némafilm-
korszakból mindössze néhány alko-
tás maradt fenn eredeti hosszban. A
fennmaradt filmek nagyrészt hiányo-
sak vagy töredékesek, gyakran csak

fényképek, cikkek maradtak
meg róluk. Amunkászubbony
előkerülése nagy szenzáció-
nak számít, mert a Filmarchí-
vumnak korábban semmilyen
anyaga nem volt belőle, holott
egyike az első hosszabb ma-
gyar játékfilmeknek.
A kalandos módon előke-

rült kópia hazahozataláról
már folynak a tárgyalások
EYE Filmmuseum és a Fil-
marchívum között.

(forrás: Index)

Hegedűs Gyula színművész
és felesége, Berzétey Ilona
színművésznő is azok közé
a művészek közé tartoztak,
akik villát tartottak fenn Gö-
döllő máriabesnyői részén.

Az I. világháborút követően a mű-
vészházaspár egyre több időt töltött
itt. Berzétey Ilona azonban nem csak
színésznőként, hanem múzsaként is
jelentős, hozzá írta ugyanis Kosz-
tolányi Dezső az Ilona című verset.
Hegedűs Gyula és felesége a mária-
besnyői temetőben nyugszanak.

(j)

Vidám színek, gyermekkorunk me-
sevilágát megidéző rajzok, melyeket
jó volt nézegetni egykor, ma pedig
szép emlékeket hoznak elő, és mo-
solyt varázsolnak arcunkra. Szeke-
res Erzsébet rajzait, aki újabb Be-
nedek Elek-gyűjteményhez készített
illusztrációkat, most a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pontban láthatja először a közönség.

Szekeres Erzsébet textilművész
kiállítása igazi csemege, ugyanis az
érdeklődők a megjelenés előtt cso-
dálhatják meg a Benedek Elek me-
seválogatás harmadik kötetét díszítő
alkotásokat.
Ludas Matyi, Furulyás Palkó,

Szegfűhajú János, a varjú király,
Kígyós Jancsi és Tündér Erzsébet
– hogy csak néhányukat említsük
generációk gyermekkorának hősei
öltöttek testet Szekeres Erzsébet jó-
voltából –, s
ez már a Ka-
irosz kiadó
harmadik kö-
tete lesz „Elek
apó” meséi-
ből, amit a
gödöllői mű-
vész rajzai
díszítenek. Ez
alkalommal
ötven rajz ke-

rült a falakra az olvasó- és a konfe-
renciateremben.
A február 28-ig megtekinthető ki-

állítást dr. Lábadi Károly néprajz-
kutató nyitotta meg, aki kiemelte a
rajzoknak a mesékhez alkalmazko-
dó színvilágát, s felhívta a figyelmet
arra, Szekeres Erzsébet látásmódja
és képzelete alkalmazkodik a mesé-
ket hallgató gyermekéhez, illusztrá-

ciói tükrözik a történetek lényegét.
A „Tündér Erzsébet” című kiál-

lítás rajzai február végéig láthatók,
ám a könyvtár nem marad meseké-
pek nélkül. A Benedek Elek korábbi
A palacsintás király című kötetéhez
készült rajzokat ugyanis Szekeres
Erzsébet a könyvtárnak ajándékozta,
így azok a gyermekkönyvtár rész-
leget díszítik, ott csábítják a mesék
megismerésére a legifjabb olvasókat.

(ny.)

(folytatás az 1. oldalról)

Városunk neve a képző- és ipar-
művészetben is jól cseng, s ez nem
csak a XX.század eleji szecessziós
Gödöllői Művésztelep tevékenysé-
gének köszönhető, hanem az en-
nek szellemiségét őrző GIM-házat
működtető Gödöllői Iparművésze-
ti Műhelynek is, ami tárlataival,
tanfolyamaival a kortárs művészet
élvonalába tartozik, de épp így em-
lítést érdemelnek a GÖMB alko-
tócsoport és a Levendula Galéria
kiállításai.
Városunk több kulturális köz-

ponttal büszkélkedhet: a Művésze-
tek Házában már nem csak a helyi
művészeti csoportok színvonalas
produkciói, hanem a hazai színházak
élvonalbeli előadásai is várják a kö-
zönséget.
A Királyi Kastély barokk színhá-

za, díszterme és lovardája is a művé-
szeti élet rangos helyszíneinek szá-
mítanak.Az intézmény kiállításaival,
zenei és tematikus rendezvényeivel
nem csak a kultúrának, hanem a tu-

risztikának is fontos központja épp
úgy, mint a 2011-ben megújult Kirá-
lyi Váró.
Aváros vezetése mindig kiemelten

kezelte a kultúra támogatását, ennek
köszönhetően épülhetett meg az ere-
deti funkciójánál jóval többet nyújtó
városi könyvtár és újulhatnak meg a
városi múzeum állandó kiállításai.
A gödöllői kulturális programok

nem csak városunk és a hazai kö-

zönség számára jelentenek vonzerőt,
hanem egyre több külföldi érkezik
hozzánk a különböző fesztiválok-
ra. Ezek körét a helyi művészeti
csoportok is gazdagítják, elég ha a
nemzetközi fúvószenekari fesztivál-
ra, vagy a nemzetközi gitárzenekari
fesztiválra gondolunk, amelyeknek
rendszeres résztvevői a testvérvárosi
együttesek is.
Ezek a kiragadott példák is jól lát-

tatják, Gödöllőnek sem helyszínek
tekintetében sem a programkínálattal
nem jelenthet problémát, hogy meg-
feleljen a „Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023” címnek, ami nem csak
kötelezettségekkel jár majd, hanem
hozzárendelt forrással is. A címet
viselő városnak ugyanis az EU hoz-
zájárulásaként a Melina Mercouri ju-
talom ítélhető meg (forrása a Kreatív
Európa Program). Ennek összege je-
lenleg 1,5 millió euró, ami kulturális
programokra fordítható. (k.j.)

tt tté l é t A I
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AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

A közigazgatási rendszer át-
alakítása során több, az ál-
lattartásra vonatkozó hatás-
kör is a járási hivatalokhoz 
került.  Ilyen többek között a 
kutyaharapás is.  A 41/2010. 
(II. 26.) Kormány rendelet ér-
telmében az eb okozta fizikai 
sérülés (pl. kutyaharapás) 
esetén a járási állat-egész-
ségügyi hatóság (Gödöllői 
Járási Hivatal) jár el, függet-
lenül attól, hogy az eb a sérü-
lést embernek, másik ebnek 
vagy más állatnak okozta. 

Ezekben az esetekben a járási ál-
lat-egészségügyi hatóság az ebtar-
tót:
a) írásos figyelmeztetésben része-
sítheti;
b) az eb közterületen való vezetése-
kor szigorúbb szabályok betartásá-
ra kötelezheti;
c) az eb tartási körülményeinek 
megváltoztatására és szigorúbb 
tartási feltételek kialakítására kö-
telezheti;
d) az ebek viselkedésének megíté-
lésében jártas szakértővel egyezte-
tett képzés elvégzésére kötelezheti.
A járási állat-egészségügyi ható-
ság nem csak az állat tulajdonosá-
val, hanem az állattal szemben is 
eljárhat. Amennyiben indokoltnak 

tartja, elrendelheti az eb ivartalaní-
tását, az ebet veszélyesnek minősít-
heti, vagy – például ha az halálos 
kimenetelű sérülést okoz ember-
nek, és az ebek viselkedésének 
megítélésében jártas szakértő meg-
állapítja, hogy az eb viselkedése 
egyértelműen a sérülés okozására 
irányult – elrendelheti az eb életé-
nek kioltását. Ennek feltételeit az 
1998. évi XXVIII. törvény – ahogy 
leggyakrabban nevezzük, az állat-
védelmi törvény – határozza meg.  

A szankció természetesen sok té-
nyezőtől függ. A sérülés keletkezé-
sének kivizsgálása során vizsgálni 
kell az eb által okozott sérülés 
bekövetkezésének körülményeit, 
különösen a sérült ember vagy ál-
lat magatartását. Szükség esetén az 
eljárásba be kell vonni az ebek vi-

selkedésének megítélésében jártas 
szakértőt.
Amennyiben ebek falkában okoz-
nak sérülést, a falka összes tagja 
tekintetében jogkövetkezményeket 
kell megállapítani és alkalmazni.
A fenti szabályozás alól csak a 
Magyar Honvédségben, rendvé-
delmi szervben, nemzetbiztonsági 
szolgálatban, közfeladatot ellátó 
őrszolgálatban szolgáló ebek jog-
szerű alkalmazása,  a magántulaj-
don védelmére irányuló hivatásos 
őrző-védő feladatot ellátó ebek 
jogszerű alkalmazása, valamint a 
vadászat során alkalmazott vadá-
szebek kivételek. 
A veszélyeztetett ebekre, valamint 
az ebek életének kioltására vonat-
kozó szabályozással sorozatunk 
későbbi részeiben foglalkozunk. 

jb

Állati jogok (IV. rész): 
Mikor kell a járási hivatalhoz fordulni?

Ez a feltűnően nagy fekete szemű, ap-
rócska rágcsáló Magyarországon vi-
szonylag gyakori. Az alig 10 cm-nyi, 
15-25 g súlyú, vöröses szürkéssárga 
bundájú mogyorós pele mancsa pár-
názott, hogy az ágakon futva jól meg 
tudjon kapaszkodni. Nagy szeme éj-
szakai életmódjára utal. Október vége 
felé téli álomba merül egészen áprili-
sig. A mogyorós pele az alföldektől a 
fahatárig terjedő erdők lakója. Cser-
jésekben és parkokban ugyancsak 
előfordul. Tápláléka magvak, rügyek, 
bogyók és fák gyümölcsei; de kora 
tavasszal rovarokat és azok lárváit 
is elfogyasztja. Körülbelül 4 évig él, 
de a fiatalok közel 70%-a elpusztul. 
Létszámcsökkenésének fő oka élő-
helyeinek megszüntetése, téli álmuk 
megzavarása, téli hőmérséklet-inga-
dozások, erős lehűlések után hirtelen 
enyhülések, valamint jelentős szám-
ban válnak macska, róka, vaddisznó 
áldozatává. Védett faj.

2017 év emlőse – mogyorós pele

Miért káros a hirtelen fel-
melegedés, ha azt újabb 
hideg követi? A fagyos 
időn kívül  leginkább 
az ónos eső okozta jég-
páncél veszélyezteti a 
termőrügyek épségét. A 
lombhullató fák – de kü-
lönösen a gyümölcsfák – 
jóllehet a lombhullás óta 
nyugalmi állapotban vannak, egyáltalán nem érzéketlenek az időjárás szél-
sőségeivel szemben.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a téli zimankós hideg csak akkor tesz kárt a 
termőrügyekben, ha a hőmérséklet -15 fok alá csökken. Egyébként ebben az 
időszakban csak az ónos eső okozta jégpáncél veszélyezteti a termőrügyek 
épségét.
A növények mélynyugalmi állapota január végén, február elején ér vé-
get.
A népi hagyomány pálfordulásnak (január 25.) nevezte ezt a kritikusnak vélt 
napot és a gazdaemberek azt tartották, hogy ha a télire eltett élelem és takar-
mány fele még megvan, akkor nincs baj: a család és az állatállomány kitelel. 
Pálnak fordulása, fél tél elmúlása – szólt a bölcs mondás.
Februárban azt kívánom, tartson még ki a tél!
Február elejétől előbb a csonthéjasok, később az almástermésű fák kezdenek 
ébredezni. Megindul a gyökértevékenységük, vizet vesznek fel a talajból, 
a sejtjeik megduzzadnak, állományuk hígabb lesz, aminek következtében 
könnyebben megfagy. Ilyenkor egy átmeneti meleg időszak utáni fagyhul-
lám katasztrofális lehet, a kajszi, az őszibarack, a mandulafák termőrügye-
inek a szövetállománya elbarnul, ezekből már nem lesz virág és abból gyü-
mölcs. Aggodalmasan néztem tehát most is az álságos, tavaszi napsütést és 
azt kívántam, hogy tartson még egy kicsit ki a TÉL és akkor érkezzék el a 
tavasz, amikor a tél visszatérésére már nem kell számítanunk.
Mikor érdemes palántázni?
Az előrelátó kertész már beszerezte a tavaszi vetéshez szükséges magvakat 
és gondol a zöldségfélék és a virágok palántázására is. Palántázni azokat 
a hosszabb tenyészidejű zöldségféléket érdemes, amelyek közvetlenül az 
állandó helyükre vetve csak 
későn érlelik be a termésüket 
vagy egyáltalán nem érnek 
be. Ha viszont a 6-8 hét alatt 
növényházban vagy fóliasá-
torban felnevelt palántákat a 
fagyveszély elmúltával ültet-
jük ki a szabad földbe, akkor 
ezzel meghosszabbítjuk a ve-
getációs idejüket, több és jobb 
termést takaríthatunk be róluk. 
Palántázással termeljük a ká-
posztaféléket, a karalábét, az 
uborkát, a dinnyét, a cukkinit, 
a paprikát, a paradicsomot.

Mire kell vigyázni februárban a kertben?

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Február 11-én, szombaton 

9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 Tel.: 06/20-38-55-726

A vadalmafa, a magyar erdők ritka 
különlegessége, természetes előfor-
dulásainak megőrzéséhez ma már 
szükség van az ember segítségére. 
Bár hazánkban a síkvidékektől a kö-
zéphegységekig egyaránt megtalálja 
létfeltételeit, ritka, kis számú, sok-
szor csak egyetlen egyedet számláló 
populációi miatt veszélyeztetett faj-
nak számít. Leginkább az április má-
sodik felében mindössze egy hétig 
tartó, erős illatú virágzásakor, illetve 
termésének érésekor figyelünk fel a 
6-10 m magasra növő, 20-25 cm tör-
zsátmérőjű fára. Kora őszi, zöldes-

sárga színű, apró ter-
mésének íze nagyon 
fanyar, húsa kemény 
–különösen szarva-
sok, vaddisznók ked-
vence, de madarak, 
kisemlősök is szíve-
sen fogyasztják.
A vadalmára számos veszély lesel-
kedik – magoncait és sarjait a vadak 
károsítják, beltenyészettséget okoz a 
kölcsönös beporzás hiánya, mivel a 
termőkorú fák gyakran nagy távol-
ságra találhatók egymástól. Pedig a 
vadalmának fontos szerepe van az 

erdei biodiverzitás fenntartásában 
– virágai méhlegelők, ezenkívül a 
lisztharmattal, az alma mozaikvírus-
sal, a varasodással és a faggyal szem-
ben teljesen ellenálló a vadalmának 
fontos szerepe lesz a nemes alma re-
zisztencia-nemesítésében. 

2017 év fája – vadalma



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2017. február 7.

Két megmérettetésen is re-
mekül teljesítettek a junior 
korú gödöllői kézilabdázók. A 
Gödöllői KC csapata a Mogyo-
ródon megrendezett Boskó 
Péter Emléktornán lett első, 
míg a Premontrei Gimnázium 
csapata a IV. korcsoportos ké-
zilabda Diákolimpia körzeti 
döntőjén nem talált legyőzőre.

Mogyoródon rendezték meg janu-
ár végén a már hagyományosnak 
mondható téli junior felkészülési 
teremtornát, a Boskó Péter Em-
léktornát. A hat csapatot felvonul-
tató mezőnyben a Gödöllői KC 
fiataljai száz százalékos teljesít-
ménnyel végeztek az első helyen. 

A csapat tagjai: Durucz Miklós, Gombás 
Máté, Kiss Tamás, Kocsis Gábor, Laczkó 
Szilárd, Dajka Miklós, Pitlik Marcell, Pozs-
gai Károly, Kutrovics Kornél, Varga Roland, 
Vilhelm Tamás, Kovács Bálint, Kőműves 
Márton, Pásztor Imre, Durucz Tamás. Edző: 
Mácsár Gyula, Kocsis Olivér
Végeredmény: 1. Gödöllő 2. Mogyoród. 3. 
Tököl. 4. Dunaharaszti. 5. Pesterzsébet. 6. 
Martonvásár

Diákolimpia – Területi döntő-
ben a Premi

Február 2-án került megrendezésre a gödöl-
lői körzet IV. korcsoportos fiú kézilabdá-
zóinak diákolimpia döntője. A Premontrei 
Gimnázium csapata a veresegyházi Fab-
riczius iskola csapatával mérkőzött meg 
végül a csoportelsőségért, amelyet 15-12-re 
meg is nyertek, ezzel a területi döntőbe ju-
tott a gödöllői alakulat.
A csapat tagjai: Kőműves Márton, Cser-
mely Ábel, Farkas Domonkos, Vilhelm Ta-
más, Kurucz Benedek, Hidvégi Zsombor, 
Mácsár Hunor, Ferencz Márton, Korzensz-
ki Bence, Farkas Boldizsár. Edző: Mácsár 
Gyula.
Végeredmény: 1. Premontrei Gimnázium, 
2. Veresegyház, 3. Gödöllő Hajós, 4. Mo-
gyoród. 5. Gödöllő Petőfi, 6. Csömör.      -ll-

Kézilabda – Utánpótlás siKereK

Gödöllői arany és továbbjutás

A felnőtteknél a FISE-SZIE csapa-
tának továbbra sem sikerül a pont-
szerzés, ezúttal is mindkét ellenfele 
ellen alulmaradt, annak ellenére, 
hogy 20 percig állta a sarat riválisai 
ellen. Az utánpótlás bajnokságban 
ellenben brillírozott Covritas-GSK 
az U11-es korosztálya, akik az orszá-
gos fináléba jutottak.

Szabó György együttese az NB II-es fut-
sal bajnokság Keleti-csoportjában játszott 
két mérkőzést az elmúlt héten. A csoport-
jában sereghajtó és még pont nélkül álló 
FISE-SZIE előbb a listavezető Debrece-
ni EAC ellen maradt alul 10-3-ra, majd a  
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark SE 
ellen kapott ki 10-4-re. Érdekessége volt 
mindkét párharcnak, hogy az első 20 perc-
ben egyenrangú ellenfele tudott lenni mind-
két ellenfelének a gödöllői alakulat, de a 
második félidőben mindkétszer kiütközött a 
tudáskülönbség. 
NB II., Keleti-csoport, 18. forduló
Főnix ISE-SZIE – Debreceni Egyetemi AC 
2-10 (2-3) Gólszerzők: Mánfai Milán, Rába 
Tamás.

NB II., Keleti-csoport, 14. fordulóból 
elmaradt mérkőzésen: Főnix ISE-SZIE – 
Kincsem Lovaspark SE 4-10 (4-4)
Gólszerzők: Mánfai Milán, Tóth Roland, 
Csajbók Árpád, Beregszászi Béla.

Utánpótlás – Országos döntőben a 
Covritas-GSK

Országos döntőbe jutott a Covritas-Gödöl-
lői SK U11-es csapata, miután az összesen 
48 nevezőt felvonultató Pest megyei U11-es 
Futsal7végének a megyei döntőjét magabiz-
tosan nyerte meg. Székely Gábor együttese 
a csoportmeccseken és a negyeddöntőn vé-
gig veretlenül,126-12-es gólarànnyal jutott 
el a megyei négyes döntőig, ahol előbb az 
elődöntőben a Solymár csapatát verték 11-
2-re, majd a döntőben a Dunakeszi Kinizsit 
múlták felül 3-1-re a gödöllői fiatalok.      
                   -tt-

FUtsal – OrszágOs döntőben az U11-es csapat

Húszperces FISE-SZIE

Az elmúlt hétvégén, Nyíregyhá-
zán rendezték meg a röplabdázók  
Diákolimpia országos döntőjét a 
V-VI. korcsoportosoknál, ahol a lá-
nyok mezőnyében a gödöllői Török 
Ignác Gimnázium csapata a harma-
dik helyet érte el.

Az országos döntőbe bejutott legjobb nyolc 
csapatot két négyes csoportba sorsolták, 
ahonnan mindkét csoportból az első kettő 
jutott az elődöntőbe, majd keresztbe ját-
szás után küzdhettek a lányok az érmekért. 
A Szabados István edző vezette gödöllői 
gimnázium csapata a csoportmérkőzések 

során két győzelemmel és egy vereséggel a 
csoport második helyén jutott tovább. A TIG 
egyaránt 3:0 arányban győzte le a kecske-
méti Katona József Gimnázium együttesét, 
illetve a budapesti Veres Pálné Gimnázium 
alakulatát, míg 3:2-re veszített a kaposvári 
Táncsics Mihály Gimnázium formációjával 
szemben. Az elődöntőben a végső győztes 
nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium csapata 
ellen 3:0-ra kaptak ki a mieink, így a bronz-
meccsen vigasztalódhattak a gödöllői höl-
gyek. Meg is tették, ugyanis a szombathe-
lyi Nagy Lajos Gimnáziumot 3:1-re verték 
a törökös lányok, ezzel a harmadik helyen 
zárták az idei Diákolimpia küzdelmeket eb-
ben a korcsoportban.
Csapat tagjai voltak: Harangozó Lili, Fi-
lipovics Nóra, Hemmert Yvon, Tóth Bagi 
Réka, Juhász Enikő, Scelsa Elisa, Albert 
Anna, Rausch Blanka, Balogh Zsuzsanna, 
Barta Karolina és Harangozó Laura, edző: 
Szabados István.                    -tt-

Névadójukra emlékeztek a Gödöl-
lői Hajós Alfréd Általános Iskolában 
február 1-jén, az első olimpiai győz-
tes úszó születése napjának 139. év-
fordulóján.

Az iskola névadója Hajós Alfréd, az 1896-
os athéni olimpia kétszeres olimpiai bajnoka 
1878. február 1-én született. Születésnapjá-
ra ünnepi műsorral, jó hangulatú sport- és 

úszóversenyekkel, szellemi vetélkedővel 
emlékeztek. Az iskolában található Hajós 
Alfréd-kép előtt koszorút helyeztek el Lan-
tai Csaba, Gödöllő város alpolgármestere, 
Lehmann László a Magyar Olimpiai Aka-
démia főtitkára, és a jelen lévő iskolák kép-
viselői. A rendezvé-
nyen résztvevőket 
az olimpiai eszme 
ápolásában elhiva-
tott olimpiai iskola 
vezetője, Zmák 
Julianna és a világ-
bajnoki bronzérmes 
kardvívó, Gémesi 

Csanád kardví-
vó köszöntötte.
A szellemi 
vetélkedőn a 
pesterzsébeti 
Hajós, a gödöllői Damjanich, Erkel, Petőfi 
és Hajós iskola csapatai mérték össze a riói 
olimpiáról megszerzett tudásukat. A ver-
senyt a Petőfi Sándor Általános Iskola ta-
nulói nyerték, második lett a gödöllői Hajós 
csapata, majd az Erkel iskola diákjai követ-
keztek, megelőzve a pesterzsébeti Hajós és 
a Damjanich iskola tanulóit.
Az aranyérmes olimpiai bajnokoknak em-
léket állító olimpiai falon a MOB és a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia részéről Lehmann 
László avatta fel a riói olimpia tábláját.   
                   -ha- 

Hajós nap – Hajós alFréd 139. évFOrdUlója

Névadójukra emlékeztek

Február 4-5. között rendezték a bu-
dapesti BOK csarnokban a fedett 
pályás idény első országos bajnok-
ságát, ahonnan több értékes he-
lyezéssel térhettek haza a GEAC 
atlétái, míg az idei első Szuper Liga 
többpróba versenyen Kriszt Botond 
ezüstérmes lett.

A serdülő (U16) és az újonc (U14) kor-
osztályokban, ahol a GEAC 13-15 éves 

atlétái szerepeltek az első napon a legjobb 
eredményt Szőke-Kiss Anna (a képen bal-
ra) érte el, aki 1500 m síkon kiváló idővel 
(4:52.41) lett negyedik. Az első éves serdülő 
Soos Levente egyéni fedettpályás csúcs-
csal (173 cm) ötödik lett magasugrásban, 
míg a nyolcadik helyen végzett 300 m-en. 
Szintén egyéni csúccsal (9,39) Dobránszky 
Laura az értékes hatodik pozíciót szerez-
te meg 60 m-es gátfutásban, rúdugrásban 
Simonváros Zille U14-ben hatodik (220 
cm), testvére Simonváros Csenge U16-ban 
ötödik (280cm), Schmutzer Csilla, pedig 
hetedik helyet szerezte meg. A második 
napon Szőke-Kiss Anna folytatta szárnyalá-
sát. Gadanecz György ifjú tanítványa 800 
m-en 2:19,32-es idővel, okos versenyzéssel  
ezüstérmet nyert. Fiú rúdugróink hozták a 
papírformát, Orbán Andor bátor ugrások-

kal, 320 cm-es egyéni csúccsal 5. lett, míg 
Bánovics József ugyanitt a hetedik helyen 
végzett. A 4x200 m-es váltók is jól szere-
peltek: az újonc fiúk Szabó Zoltán, Bar-
na Tamás, Szajdek Bendegúz, Schwartz 
Benedek összeállításban éppen lemaradtak 
a dobogóról, míg a serdülő lányok 20 (!) 
csapatból az értékes ötödik helyet szerezték 
meg (Novák Kíra, Eszenyi Napsugár, Né-
meth Nóra, Dobránszky Laura). 
Edzők: Gadanecz György, Körmendy 
Katalin, Kovács Gábor, Kovács Zoltán, 
Máté Alpár, Szörényi István.

Szuper Liga – Kriszt Botond ezüstje

A fenti bajnoksággal egy időben rendezték 
a többpróbázóknak az év első Szuper Liga 
pénzdíjas versenyt, ahol hárompróbában 
Kriszt Botond két egyéni csúccsal (110 gát 
8,7 mp, rúd 400 cm) ezüstérmes lett. Edzők: 
Szörényi István, Zsivóczky Attila.  
                      -il-

atlétiKa  – serdülő és ÚjOnc Fedettpályás Ob, szUper liga

Egy érem és sok értékes helyezés

röplabda – diáKOlimpia OrszágOs döntő

Bronzérmes a Török csapata

Az olaszországi Padovában rendez-
ték meg a férfi felnőtt kard Világ-
kupa-sorozat következő versenyét, 
ahol Gémesi Csanád egyéniben az 
50. helyen végzett, míg a magyar 
csapat tagjaként bronzérmes lett.

Egyéniben ezúttal nem sikerült az áttörés 
a 184 fős mezőnyben, miután a gödöllői 
Gémesi Csanád (a képen jobbról a máso-

dik - fotó: hunfencing.hu) a legjobb 32 
közé jutásért elvérzett francia ellenfele 
ellen és összességében az 50. helyen 
végzett. 
Csapatban aztán vígaszra és egy  
bronzéremre talált a gödöllői kardo-
zó. A Decsi Tamás, Szilágyi Áron, 
Gémesi Csanád és az egyéni Vk-t 

megnyerő Szatmári András alkotta férfi 
kard válogatott 22 csapat közül az előkelő 
harmadik helyen végzett. A nyolcaddöntő-
ben a törököket verték a mieink 45:26-ra, a 
negyeddöntőben a franciákat 45:39-re, míg 
az elődöntőben a házigazda olaszok nyertek 
45:43-ra. A bronzmeccsen végül Iránt verték 
Csanádék 45:32-re. 
Végeredmény: 1. Korea, 2. Olaszország, 3. 

Magyarország (Decsi Tamás, Gémesi Csa-
nád, Szatmári András, Szilágyi Áron, edzők: 
Decsi András, Decsi István, Gárdos Gábor, 
Navarrete József, válogatott edző: Decsi 
András).

Utánpótlás – A Hanzl testvérek érmei

Ugyan már nem Gödöllőn vívnak, hanem az 
MTK Budapest színeiben, de az ízig-vérig 
gödöllői kötődésű Hanzl Lilla és Hanzl 
András remekül teljesítenek klubjukban. 
A Török Ignác Gimnázium tanulói egyaránt 
bronzérmesek lettek csapatban az U20-as 
tőrvívó országos csapatbajnokságon.
Missurai Pálmáról is csak jó hírek jönnek. 
A fiatal, midössze 14 éves GEAC kardívó 
ezúttal a három évvel idősebbek mezőnyé-
ben, a Kadett (U17) Magyar bajnokságon 
tette le a névjegyét és ért el hetedik helye-
zést.                         -tl-

vívás – Felnőtt FérFi Kard vK, padOva

Gémesi Csanád: csapatban bronz
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Február 20., hétfő, 17.00:
Az akkordikus tanszak kiemelt 
hangversenye
Február 21., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A zongo-
ra tanszak rendezvénye
Február 22., szerda, 17.30:
Áll a bál – Kicsinyek hangversenye 
– A vonós tanszak rendezvénye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt 
2017. február 11-én (szombaton) 16 órára 

Beszámoló kiállítás a GIM-Házban működő művészeti 
tanfolyamok munkájáról c. kiállítás megnyitójára

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

Február 13-19-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÜGYELETEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 28/520-873 (éjjel-nappal) 

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

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

határozata szerint 
2017. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.

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

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

Partnerségi egyeztetés

1. Pályázat célja: Gödöllő Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet 
testvérvárosi hatáskörű közfeladat 
ellátására, civil kezdeményezések 
támogatására, amelyek kizárólag 
Gödöllő városához és Testvérvá-
rosaihoz kötődnek. Városunkban 
rendszeresek a testvérvárosokból 
történő vendégek fogadása, és a vá-
ros viszont látogatása, a civil szer-
vezetek és az intézmények közötti 
tanulmányutak, tapasztalat és esz-
me, tudás cserék. Az ezzel kapcso-
latos költségekhez – kiutazás, kint 
tartózkodás, közös rendezvények, 
szállás, étkezés, részvétel kulturá-
lis programokon – nyújt támogatást 
Gödöllő Város Önkormányzata.
2. A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, ma-
gyarországi adószámmal és számla-
számmal rendelkező intézmények, 
egyesületek, civil szervezetek, ala-
pítványok, gödöllői és annak test-
vérvárosaival együttes hatáskörű 
feladat ellátására. (Amennyiben 
magánszemély kíván pályázni, ab-
ban az esetben befogadó szerve-
zeten – intézmény, civil szervezet, 
alapítvány – keresztül tud csak pá-
lyázni!)
Pályázatot nem nyújthatnak be: 

egyházak, cégek, gazdasági tevé-
kenységet folytató intézmények, 
valamint azok, akik Gödöllő test-
vérvárosain kívüli településsel kí-
vánnak kapcsolatot létesíteni.
3. A támogató rendelkezésére álló 
forrás megnevezése: 
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat 
ellátására, civil kezdeményezések 
támogatása. Támogatás összege: 
1.500 E Ft.
4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem 
térítendő, egyszeri támogatás.
5. A pályázati tevékenység meg-
valósításának időtartama: 
2017. január 1 - 2017. december 31.
6. A támogatás folyósítása, elszá-
molása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a 
„Támogatási megállapodás” alá-
írását követően - a szerződésben 
foglaltak alapján -, a Pályázó bank-
számlájára utalja a támogatás ösz-
szegét. 
A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást köve-
tően, de legkésőbb 2018. január 31-
ig az összeg felhasználásáról elszá-
molni, a jelen pályázati felhívásban 
szereplő szabályok szerint. Csak 
olyan számla (pénzügyi bizonylat, 

pénzügyi dokumentum) fogadható 
be, amelyről kideríthető, hogy a pá-
lyázati cél megvalósításához köz-
vetlenül kapcsolódik. 
7. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 
2017. március 1. (szerda) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban kell 
eljuttatni postai úton az alábbi 
címre (Polgármesteri Hivatal Pol-
gármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank volt 
épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 6.).
A pályázati adatlap 2017. feb-
ruár 8-tól beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal portáján (Budapest 
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.) vagy letölthető a 
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyel-
mét, hogy a pályázat beadása előtt 
ellenőrizzék, hogy a követelmé-
nyeknek megfelelően állították-e 
össze a dokumentumokat, mert az 
ettől való – akár formai, akár tar-
talmi – eltérés esetén a pályázat – 
értékelés nélkül – elutasításra kerül. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az Európai Unió határozata alap-
ján 2023-ban Magyarország egyik 
települése viselheti az Európa Kul-
turális Fővárosa címet. A kandidá-
ló városok pályázatáról várhatóan 
2018 végén dönt egy nemzetközi 
összetételű bírálóbizottság Brüsz-
szelben. Az Európa Kulturális Fő-
városa (EKF) címre azok a városok 
pályáznak a legnagyobb eséllyel, 
amelyek hosszú távon fenntartható 
kulturális stratégiát mutatnak be. 
Fontos szempont a pályázatok ér-
tékelésekor az európai dimenzió, az 
államhatáron átnyúló együttműkö-
dés, a helyben élők minél nagyobb 
számú bevonása, a társadalmi sze-
repvállalással kapcsolatos témák 
fókuszba állítása és a tudatos kö-
zönségfejlesztés, a kultúrafogyasz-
tók körének szélesítése. Az EKF 
program a korábbiaknál jobban re-
flektál a helyi közösségek igényei-
re, a város élhetőségi tényezőire, a 
program közép és hosszú távú tár-
sadalmi, valamint gazdasági hatá-
saira. Gödöllő város képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy Gödöllő 
történelmének, kulturális értékei-
nek, testvérvárosi kapcsolatainak, 
valamint a 2011-es Európai Uniós 
elnökségben elfoglalt szerepének 
köszönhetően részt kíván venni az 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 
pályázaton. Ennek egyik első lépé-

seként az arculat fontos elemének 
megjelenítésére pályázatot ír ki.
A pályázat célja: A Gödöllő 2023 
logó megtervezése. Szempontok a 
logó megtervezéséhez: 
A logónak kötelezően tartalmaz-
nia kell a következő szöveges ele-
met: Gödöllő 2023 Olyan logót 
kell tervezni, amelyhez szervesen 
illeszthető az Európa Kulturális 
Fővárosa, illetőleg az European 
Capital of Culture szöveg. Az 
illeszkedést a tervekben be kell 
mutatni. A logóterveket színes, va-
lamint fekete-fehér verzióban is el 
kell készíteni.
Részvételi feltételek: A pályázat 
nyilvános. A beérkezett pályamű-
veket szakmai bírálóbizottság véle-
ményezi – az ebben szereplők nem 
ismerhetik a pályázók kilétét. A be-
érkezett pályaműveket egy kiállítás 
keretén belül Gödöllő lakossága is 
megismeri, véleményezi. Gödöllő 
Város Önkormányzata jogosultsá-
got szerez a győztesként kiválasz-
tott pályamunka teljes és kizáróla-
gos felhasználására, használatára. A 
győztes kiléte csak a végeredmény 
kihirdetésekor derül ki. 
A pályázat benyújtása: 
Kizárólag emailben 
(Godollo2023@godollo.hu) lehet- 
séges egy összevont pdf-doku-
mentum formájában (maximum 15 

MB). A pályaművet kísérőlevéllel 
kell ellátni, aminek tartalmaznia 
kell a pályázó személy nevét és el-
érhetőségét. Az anyagot a beérke-
zés után Gödöllő2023 elnevezéssel 
és egy négy számjegyű kóddal lát-
ják el. A beérkező pályázatokat ke-
zelő, erre felhatalmazott személy az 
elbírálási folyamatból ki van zárva. 
A pályamunkákat legkésőbb 2017. 
március 5-én éjfélig várjuk az aláb-
bi címre: godollo2023@godollo.hu 
maximum 15 MB terjedelemben. 
Személyes egyeztetési lehetőségre 
van mód, időpontot előre egyeztet-
ni kell a 06-70-8868706, vagy a 06-
70/8868745 telefonszámon, vagy a 
megadott email címen.
A pályaművek 2017. március 13-
19. között kiállításra kerülnek a 
Művészetek Háza előterében, ahol 
a lakosság is véleményezheti. Ezt 
követően a szakmai bírálóbizottság 
véleményezésére kerül sor és az 
így született döntés kerül Gödöllő 
Város Képviselő-testületének Kul-
turális, Sport és Nemzetközi Bi-
zottsága, majd Gödöllő Város Kép-
viselő-testülete elé, amely a végső 
döntést meghozza.
A pályázat díjazása: A pályázati 
győztes díjazása nettó 300.000 Ft. 
Döntés a pályázat eredményéről: 
2017. március 23-án

Dr. Gémesi György polgármester

Pályázati felhívás

gödöllő 2023: logó tervPályázat

Gödöllő Város Önkormányzata  pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi 
kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, 

alapítványok részére.
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ munkatársat keresünk!

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



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen he-
tilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását ná-
lunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló közpon-
ti részén, aszfaltozott utcában, széles tel-
ken közműves ház eladó! 89 m2: 3 szoba,
1 konyha+étkező, 1 veranda, 1 fürdőszo-
ba+WC. Telek: 1570 m2 CSOK képes! Ár:
6.4 M Ft. (www.jofogas.hu hirdetésazonosító:
53061809) Tel.: 06309252027

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

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

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

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

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

+ Eladó 1,5 szobás, 44 nm-es, földszinti kon-
vektoros lakás a központban Iár: 12.8MFt.
(20)804-2102

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

+ Gödöllőn, központban harmadik emeleti,
55m2-es, távhős, azonnal költözhető lakás el-
adó! Iár:14.7MFt! 20-539-1988

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

+ Gödöllőn, Haraszti részen, masszív téglaház
melléképülettel, közel 1000m2-es telken el-
adó! Iár:27MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, ösz-
szközműves saroktelek ikerház építésére
vonatkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt
20/772-2429

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

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

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

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

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KI-
ADÓ!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!)
(20)804-2102

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

+ Eladó Szadán 2db építési telek, melynek
méretei 2586nm és 1795nm. Az építési tel-
kekre ikerházak építhetők közművek az ut-
cában. I.á.: kisebbik telek: 12mFt, nagyobbik
telek: 14mFt 0620-919-4870

+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai kony-
hás nappali, fürdőszobás, tetőtérben egy tér-
ben lévő helység, erkéllyel, terasszal, garázs-
zsal. I.á.: 7,9 mFt 0620-919-4870

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

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

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

+ Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás, 2für-
dőszobás, igényes kivitelezésű lakóház, mely
csodálatos panorámával rendelkezik, innen az
egész gödöllői dombság belátható. A nappali-
hoz tartozik egy nagyméretű terasz és egy han-
gulatos cserépkályha. Elsődleges fűtést gázka-
zán biztosítja. I.á.: 37 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
örökpanorámás nappali+3szobás, 2fürdő-
szobás, kertkapcsolatos teraszos lakóház mi-
nőségi kivitelezésben. Az ingatlan telepített
örökzöldekkel, cserjékkel, épített medencé-
vel, játszótéri elemekkel rendelkezik. I.á.: 43
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy
599nm-es, örökpanorámás építési telek,
örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve, tel-
jes közművel ellátva, melyen egy 20nm-es
pince található, amire egy 3helységes faház
van építve. I.á.: 10,9 mFt 0620-919-4870

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

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

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, mely-
ben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltöz-
hető részben egy nagyméretű nappali, kony-
ha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén található.
I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 100nm-es, duplakomfortos lakás,
mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, ren-
delő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt
ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9 mFt
0620-919-4870

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

+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából épült,
100nm-alapterületű családi ház pincével, külön
borospincével, kúttal, melléképületekkel, kon-
vektoros fűtéssel. I.á.: 10 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy panorá-
más, 929nm-es, 26m széles, összközműves
építési telek. I.á.: 15,3 mFt 0620-919-4870

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

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

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

+ Gödöllő belvárosi, 2 szoba nappalis, 66 nm-
es, egyedi fűtésű, földszinti lakás részben bú-
torozva, hosszútávra kiadó: 95.000 Ft/hó+
rezsi+ 2 havi kaució. Irodának is alkalmas.
30/9617-621

+ Gödöllőn 2 szobás, loggiás, felújított, be-
rendezett lakás kiadó február 15-től. (75.000
Ft+rezsi, 1 havi kaució.) Tel: 30/9446-816

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
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+ Rendszerető, kedves, idős asszony albérle-
tet keres Gödöllőn és környékén. Lakás, ház-
rész, szoba is érdekel, megegyezés szerinti
bérleti díjjal. 30/526-3440, 20/3435-180

+ Gödöllőn a Rét utcában 75 nm-es, 3 szobás,
földszinti, padlófűtéses, 2 fürdőszobás, tera-
szos társasházi lakás konyhabútorral, garázs-
zsal, parkolóval, saját 200 nm-es kerttel kiadó
márciusi beköltözéssel. Bérleti díj: 220.000
Ft+ rezsi, 2 havi kaució. Tel: 70/9432-462

+ Kiadó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen, egy
3. emeleti, 3szobás, loggiás, bútorozott, jó ál-
lapotú, 70nm-es lakás hosszú távra. 90.000
Ft 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es ÜZ-
LETHELYISÉG kiadó! Irodának és fodrászat-
nak is alkalmas. Jó parkolási lehetőséggel.
Tel: 30/231-7508

+ Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig),
irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás
portaszolgálat, nyerges vontató beállási lehe-
tőség. 20/218-8591+ Petőfi téren teremga-
rázs-kocsibeálló KIADÓ!! 14EFt/hó (Félév
esetén kedvezmény!) (20)804-2102

+ Gödöllő belvárosában 56 m2-es,utca front-
ra néző, saját zárt parkolóval, légkondicioná-
lóval rendelkező helyiség (üzlet, bemutató te-
rem, iroda hasznosítására is alkalmas) hosszú
távra kiadó. Tel.: 06-20-9443-356

ÁLLÁS

+ Vendégkörrel rendelkező FODRÁSZ részére
fodrász szék kiadó. Érdeklődni: 30/2110-765

+ FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe
munkatársat keresünk gödöllői kávézóba. Je-
lentkezni: 30/400-4762

+ Táblagéppel, okostelefonnal végezhető mun-
ka! Internetes weboldalunk ügyfélkezeléséhez
keresünk munkatársakat! Részletek: Károlyi
Péter 20/3685-888, vagy furkeszotoborzo@
gmail.com

+ Gödöllői büfébe gyakorlattal rendelkező
PULTOST és PIZZASÜTŐ SZAKÁCSOT fel-
veszünk. Érd: 70/606-2773, 70-279-8986

+ Gödöllő központjában lévő kereskedelmi
egységbe nem dohányzó, gyakorlattal rendel-
kező BOLTI ELADÓT felveszünk! Fényképes
önéletrajzokat az allasgodollo2017@gmail.
com címre várjuk.

+ Egyéni vállalkozó saját cégbe keres – beje-
lentett munkakörbe – száraz építésben jártas
(GIPSZKARTONSZERELÉS), valamint FES-
TŐ munkákban jártas szakembereket azonna-
li kezdéssel Gödöllőn és vonzáskörzetében.
Bérezés teljesítmény, ill. megegyezés szerint.
Tel: 70/397-4089

+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj
mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését vá-
rom! Tel: 20/495-2420

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

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

+ Gödöllői étterembe gyakorlattal rendelkező,
angolul beszélő FELSZOLGÁLÓT keresünk.
Fényképes önéletrajzot a yellow@yellow.pub.
hu címre várjuk.

+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és 2
műszakos munkára folyadék és poraroma
gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy vegy-
ipari végzettség. Versenyképes fizetést+ ka-
fetériát biztosítunk. Fényképes önéletrajzokat
várunk: info@foodbase.hu

+ Gödöllői Csíkos ABC-be gyakorlattal ren-
delkező BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel:
70/772-7850

+ Töltőállomásra keresünk kereskedel-
mi végzettséggel nemdohányzó kollégákat
PÉNZTÁROS és GYORSÉTTERMI, ill. férfit
KÚTKEZELŐ munkakörbe. Pályakezdőket is
várunk! Tel: 06/28-513-115

+ Ha idős szerettének társaságra van szük-
sége, aki lelkiismerettel és szeretettel próbál-
ja kitölteni hétköznapjait, kérem, keressen:
30/394-4291. Hivatalos
ajánlólevelekkel rendelke-
zem.

+ Gödöllői műanyagüzem
felvesz három műszakos
munkarendbe betanított
munkásokat. Tel: 70/365-
5010

+ Gödöllői cég KARBAN-
TARTÓ kollégát keres. Je-
lentkezni fényképes Önélet-
rajzzal: evocool@evocool.eu,
06 20 775 1917

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezmé-
nyes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-
1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com

+ Betegségeket kiváltó
lelki okok oldása Gödöl-
lőn. További információ a
www.thetagodollo.hu olda-
lon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

+ KÖNYVELÉS, cégalapí-
tás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűz-
toronyház, Kossuth utca
13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-
784-752
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KÍNÁLATUNKBÓL: * Nagytarcsán, a Fü-
zesligetben, nappali+4 szobás kétszintes,
új építésű ikerházfél eladó. Iá:35 mFt.

*Valkón, nappali+ 5 szobás, stílusosan felújított
parasztház 2590 nm-es telken eladó. Iá:16 mFt.

*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es,
N+3 szobás sorházi lakások kis kerttel,
kocsi beállóval, választható színekkel, bur-
kolatokkal márciusi átadással leköthetők!
CSOK igényelhető! Iá:29,8 mFt.



+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

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

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

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

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁR-
MIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, abla-
kok beállítása, zárszerelés, biztonsági zárak
felszerelése. Bútorszerelés és gyártás (kony-
ha és gardrób). 06-70-201-1292

+ ÁCS MUNKÁKAT, tetőjavításokat, lapos
tetők szigetelését, faházak, faépítmények épí-
tését, kémények javítását vállaljuk garanciával
Gödöllő és környékén. 20/4513-119

+ Párás, penészes az otthona? Aereco lég-
bevezetők bemarása 1 héten belül! Elérhe-
tőségünk: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöl-
lő, Kossuth L.u.26. Tel.: 30/280-93-75;
30/398-48-15.

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak ge-
nerál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron kulcsrakész állapotban,
műszaki tartalommal. 0620-919-4870

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

OKTATÁS

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőké-
szítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+ Diplomás, tapasztalt pedagógus ANGOL
nyelvből felkészít érettségire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra. Kezdőtől – haladóig, rugalmas
időbeosztás. Általános iskolások korrepetálá-
sa hatékony módszerekkel. 90 perc 3.000 Ft
kisgalamb57@gmail.com 20/3993-610.

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz mi-
nőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630
8518 763
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+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle
régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel hétvégén is. 30/308-9148

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

+ Eladó női irha bunda (42), kormányoz-
ható szánkó, Tolnai világlexikon (20 kötet),
autó csomagtartó, bogrács állványok. Érd:
30/709-1097

+ Fél áron eladó műanyag nyílászárók: 1db
100cm-es átmérőjű kör ablak (fix/bukó)
45.000Ft; 1db Bejárati ajtó, 1oldali arany-
tölgy színben, elektromos zárral, felülvilágító-
val 107x278cm (felülvilágító nélkül 225cm
magas) 140.000Ft; 2db BNY erkélyajtó 3
rét.üveggel 45.000Ft/db. Érd: Kor-Mon Nyí-
lászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos utca 26.
Tel.:06-30-280-93-75, 06-28-423-739.

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, hasz-
nált vérnyomásmérő 4.000Ft, krómozott új
bárszék 8.000Ft, használt ellipszis tréner
16.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu

TÁRSKERESŐ

+ Közepesen iskolázott, becsületes, kivétele-
sen csinos, szép, nagyon jó alakú, feszes, nem
puhány, kb. 30 éves, fekete hajú roma, esetleg
szőke, hosszú hajú lányt keresek komoly szán-
dékkal, házasság céljából ápolt, gondozott, jól
öltözött legyen. Gödöllő. 70/508-8727

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöl-
lő, Lovas u.3. 28/417-913

+ Kartonpapír ingyen
elvihető! A gödöllői Csí-
kos ABC-ből a kidobás-
ra kerülő kartonpapírok,
nejlon zacskók ingyen,
rendszeresen elvihető-
ek. Tel: 70/772-7850
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Beküldési határidő:
2017. február 14.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Dömsödy Beáta, Szent János u. 36.,
Horváth Győző, Semmelweis u. 31.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Fődi Jánosné, Blaháné u. 34.,
Pollák Emil, Táncsics M. út 30.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: dr. Horváth
Bánk, Antalhegyi u. 71.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Var-
ga Lászlóné, Kossuth L. u. 44., Fodor
Nagyezsda, Kossuth L. u. 14/7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Takács Ferencné,
Batthyány L. u. 60., Lencsés János,
Remsey krt. 4.


