
Hidegben is hatékonyabban lehet kátyúmentesí-
teni azzal az infrared technológiás berendezésével,
amit amúlt héten vásárolt aVÜSZI. (2. oldal)

Számtalan könyv talált gazdára a könyvtárban a
Nemzetközi Könyvajándékozási Napon.

(5. oldal)

A sportlövők légfegyveres országos bajnokságán
szenzációs sikert elérve szerzett bronzérmet a
TIG-DSE ifjúsági csapata. (8. oldal)
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Fúvós tavasz

Best of 25

Idén harmadik alkalommal rende-
zik meg az Erzsébet-bált a Gödöllői
Királyi Kastély lovardájában. A no-
vember 18-án sorra kerülő rangos
esemény a „Bölcsőtől a koronáig –
Gödöllő , a királyné városa” – ahogy
leggyakrabban nevezik – az „Erzsé-
bet Év” kiemelt programja.

Asajtó képviselői február 17-én aGö-
döllői Királyi Kastély dísztermében
tudhattak meg részleteket a bálról, és
a 2017-es gödöllői tematikus évről,
amellyel Gödöllő Erzsébet király-
né születésének 180. és a koronázás
150. évfordulójára emlékezik. A ren-
dezvényt megnyitó keringő egyaránt
megidézte a Monarchia korszakát és
a gödöllői Erzsébet bálokra jellemző
hangulatot.
Az újságírók ez alkalommal talál-

kozhattak az Erzsébet Év arcával és

háziasszonyával, aki nem más, mint
Juhász Anna irodalmár, aki úgy
fogalmazott, a magyarok szeretett
királynéja a XXI. században is pél-
dakép. Képes volt hidat alkotni az or-
szágok között, s hatása sok területen

érzékelhető. Így például irodalmunk
legnagyobb alakjai, Jókai Mór, Mik-
száth Kálmán, Móricz Zsigmond és
Krúdy Gyula is tisztelettel adózott
neki. Kijelentette: mindent meg fog
tenni, hogy felhívja a figyelmet azok-

ra az értékekre, amiket Er-
zsébet királyné képviselt.
A rendezvényen Gé-

mesi György polgármes-
ter elmondta, a kétévente
megrendezésre kerülő bált
a múlt évben azért halasz-
tották el, hogy a kettős év-
forduló kapcsán méltóbb
megemlékezésre adjon le-
hetőséget.
Mint elhangzott, a bál

ismét jótékony célt szol-
gál, ebben az esztendőben
a Habsburg Eilika Alapít-
ványt támogatja, amelyet

Eilika Habsburg-Lothringen hozott
létre 1998-ban, s rászoruló családok-
nak, magánszemélyeknek, valamint
szociális intézményekbe és kórhá-
zakba juttatja el segélyszállítmányait.

(folytatás a 6. oldalon)
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ERZSÉBET KIRÁLYNÉ NEVÉBEN: JÓTÉKONYSÁG ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS

Erzsébet-bál és Koronázási Hétvége Bár a Gödöllői Városi Fúvószenekar
Best of 25 címmel hirdette meg leg-
újabb, szombat esti hangversenyét,
ez valójában az évek óta szokásos
tavaszköszöntő koncertjük volt. A

Művészetek Háza színpadára be is
költözött a tavasz: az együttes tagjai
színes ruhákba öltözve érzékeltették
az elkövetkező évszak virágpom-
páját. Azonban két részben előadott
műsoruk is színgazdag volt. Könnye-
debb műsorszámokat játszottak, per-
sze a megszokott magas színvonalon
gazdag repertoárjukból.A kalapács, a
fütyülő és a csengő mellett az írógép
is a hangszerek közé vegyült ezen a
koncerten. (folytatás az 5. oldalon)

Juhász Anna
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A lakossági kezdeményezésre építendő Antalhegy II. ütem és Meggyes vá-
rosrész csatornázásához a város képviselő testülete a 2017. évi költségve-
tésében elfogadta a projektek önkormányzati támogatását.

A résztársulatok alakuló ülésének helyszíne: Gödöllő, Damjanich J. Álta-
lános Iskola (színházterem).

Az alakuló ülés ideje:

• Antalhegy II. ütem: 2017. március 3., péntek, 18:00
A beruházásban érintett utcák: Erdőszél u. (páratlan oldal: 39-91., páros 
oldal: 34-92.), Kankalin u., Bojtorján u., Boglárka u. (páratlan oldal: 1-15., 
páros oldal: 4034/2 hrsz), Kerengő u., Kökény u. (páros oldal: 30-tól, párat-
lan oldal: 33-tól), Lomb u. (páros oldal: 44-től, páratlan oldal: 45-től), Mályva 
u. (Damjanich u. és Kökény u. közötti szakasz).

• Meggyes városrész: 2017. március 7., kedd, 18:00
A beruházásban érintett utcák: Barackos u., Alma u. (páros oldal: 2-24., 
páratlan oldal: 1-19.), Őz u. 28.
A Gödöllői Viziközmű Társulat kéri a tisztelt érintetteket, hogy az építés 
sikere érdekében vegyenek részt az alakuló ülésen, vagy akadályoztatás 
esetén küldjék el meghatalmazottjukat! A meghatalmazás két tanú aláírá-
sával érvényes.          
           Halász Levente, a Gödöllői Víziközmű Társulat elnöke

Városszerte folynak a nö-
vényápolási munkák, amelyek 
a következő időszakban is sok 
feladatot adnak a VÜSZI mun-
katársainak. Az elmúlt hetek-
ben nem csak a városi utak 
mentén lévő faállomány rend-
betétele zajlott, hanem olyan 
területen is dolgoztak a szak-
emberek, ahol hosszú ideje 
nem volt erre lehetőség. 

A hosszan tartó kemény hideg lehe-
tővé tette, hogy az Úrréti-tó környe-
zetében lévő fákat megszabadítsák a 
száraz és beteg ágaktól, s megritkít-
sák a tavon a nádat, a korábbinál biz-
tonságosabbá és rendezettebbé téve a 
területet.
A városi utak menti fák karbantartá-
sa a múlt héten új helyen, a  Kossuth 
Lajos utcában kezdődött meg. Itt a 
hatalmas gesztenyefákon végezték el 
a szükséges beavatkozásokat. Bár a 
fák jelenleg szomorú látványt nyúj-
tanak, a markáns visszavágásokat a 
korábbi évek tapasztalatai szerint 
meghálálják.  Az ilyen jellegű sok-
szor csonkolás értékű visszavágás 
célja minden esetben a fa életének 
megmentése, vagy jelentős meg-
hosszabbítása. A vágási felületeket 
minden esetben a megfelelő módon 

kezelik, megelőzendő a sérülésből 
adódó fertőzéseket. A fák kivágására 
csak a legvégső esetben kerül sor, s 
ilyenkor a szakemberek a megfelelő 
időben gondoskodnak az újratelepí-
tésről is. A Kossuth Lajos utcában 
két gesztenyefa volt oly mértékben 
balesetveszélyes, hogy nem lehetett 
megmenteni, az egyik a gyökérnyak-
nál volt teljesen korhadt. 
A Munkácsy Mihály utcában és a 
Paál László közben a nemrég kivá-
gott fák helyére is újak kerülnek a 
következő hetekben. A területre kőri-
seket, juhart és hársakat ültetnek.
Jó hír a Testvérvárosok útján élők-
nek, hogy a múlt évben az út mellett 
kétoldalt kialakított fasor hamarosan 
teljessé válik. A jobb oldalon még az 
útfelújítást követően telepítettek nö-
vényeket, most pedig az út balolda-
lán már korábban is meglévő fasort 
újabb hársakkal egészítik ki. 

Folyamatosan dolgoznak a kertészek 
az Alsóparkban is, ahol az Ady End-
re sétány mentén található fás-bokros 
területet teszik rendbe a Bogor sé-

tány – Rákos patak 
és Zeneiskola által 
határolt részen. Az 
idős és egészséges 
fák megmaradnak, 
a fák alá nőtt bok-
rokat ritkítják, az 
invazív fajok – mint 
például a bálványfa 
– pedig irtásra ke-
rülnek. A cél, hogy 
a rendbetétellel sű- 
rű faállománnyal 
borított, ugyanakkor átlátható terü-
letet alakítsanak ki. A munka ered-
ményeként sikerül jónéhány beteg 

és balesetveszélyes fát eltávolítani. 
Így például azt a közvetlenül a sé-
tány mellett lévőt, amiről – mint az 
a képen is látható – kívülről nem lát-

szott, hogy a belső része jelentősen 
korhadt.  
A faápolási munkák március végé-
ig tartanak, a következő hetekben a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Lum-
niczer Sándor utcában dolgoznak 
majd, ez utóbbi eltávolításra kerülő 
fáit azonban majd csak ősszel pótol-
ják, amikor a területen végzett felújí-
tások teljes egészében befejeződnek. 
Márciusban elvégzik a Köztársa-
ság úti fasor kezelését is. Itt sajnos 
a jelenlegi állományból több fa is  
balesetveszélyes, amiket ki kell vág-
ni. Ezek pótlására azonban csak a ké-
sőbbiekben, a felüljáró megépülése 
után kerül majd sor.                       
    bj
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antalhegy II. ütem és meggyes városrész
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átgondolt növényápolás és telepÍtés
Készülünk a tavaszra

Megviselte a tél a gödöllői közutakat. A VÜSZI folyamatosan végezte a 
kátyúmentesítést, ám a hidegaszfalttal történő burkolatjavítás csak átme-
netileg oldotta meg a problémát. A jövőben azonban már a keményebb 
hidegben is el tudják majd végezni a szükséges munkákat. A múlt héten 
megérkezett és már munkába is állították azt az infrared technológiával 
dolgozó berendezést, ami téli időjárási viszonyok között is képes a tartó-
sabb, úgynevezett meleg aszfalttal történő felületjavításra. 
A gép folyamatosan dolgozik, a következő időszakban 370 négyzetméter-
nyi felületet kezelnek majd ezzel a módszerrel.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gö-
döllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő gyepmesteri telep üze-
meltetője megváltozik.

A VÁLTOZÁST KÖVETŐEN 
A GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TELEFONSZÁMOK AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULNAK:

Kóbor ebek bejelentése:
06-70-648-0200, naponta 8-20 óráig

Gyepmesteri telep: 
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

Állattetem bejelentés: 
06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő vá-
ros közigazgatási határain belül.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Új Berendezés segÍtI a vüszI 
munKáját

FIGYELEM! 
VÁLTOZÁSOK A GYEPMESTERI TELEPNÉL

Hogy ne tudjanak hol megbújni a rágcsálók

A múlt nyáron jelentős problémát okozott a belvárosban a rágcsálók elsza-
porodása, aminek számtalan oka között a szakemberek kiemelték, hogy az 
egyébként rendkívül népszerű talajtakaró növényzet szinte felkínálja a bú-
vóhelyet az állatoknak.  A méreggel történő irtás mellett szükségessé vált 
a környezet átgondolása is, a szakemberek pedig úgy döntöttek, lecserélik 
a talajra boruló növényeket, helyükre egyes helyeken álló cserjéket, egy, 
valamint kétnyári növényeket, valamint gyepet telepítenek. 
A növényzet átalakítása, a HÉV vonalától a Petőfi térig terjed és érinti a 
Tulipános-szökőkút környezetét is. A munka márciusban kezdődik, az nö-
vények pótlása azonban hosszabb időt vesz igénybe, ezt is folyamatosan, 
az időjárási viszonyokhoz is igazodva végzik majd, de feltehetően csak 
ősszel fejeződik be.
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MEGVÁLTOZNAK
A FŐTÉRI PADOK

Második helyen a gödöllői egyeteM

Elismerés a nemzetközi hallgatóktól

szakgiMnáziuMi fejtörő

Érettségi – miből is?

Új hulladékszállítási rend

Áprilistól változás!
ATempus Közalapítványmegbízásá-
ból dr. Malota Erzsébet, a Budapesti
Corvinus Egyetem docense kutatást
végzett a hazánkban teljes és rész-
képzésben tanuló külföldi hallgatók
véleményének feltárása céljából. A
kutatás alapját 72 különböző ország-
ból származó, 27 hazai felsőoktatási
intézményben tanuló, 1566 külföldi
hallgató válaszai adták.
Az országos összehasonlításban

18 intézmény közül a Szent István
Egyetem az előkelő 2. helyen vég-
zett az intézményi szolgáltatások te-
rületén, illetve 3. helyen a „segítség
az eligazodásban” kategóriában. Az
összehasonlítást a legalább 100 fős
mintát adó egyetemek körében (Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem, Debre-
ceni Egyetem, Pécsi Tudományegye-
tem, Szegedi Tudományegyetem és
SZIE), a gödöllői intézmény négyből
három kategóriában 1. helyen vég-
zett: az intézmény és oktatás szín-
vonala, segítség az eligazodásban és
intézményi szolgáltatások.

*
Amásodik legtöbb hallgatót – 602

főt – a Szent István Egyetem vette

fel a februárban indult keresztfél-
éves képzésekre. Az Oktatási Hivatal
tájékoztatása szerint közel 4300-an
kezdhették meg tanulmányaikat ke-
resztféléves képzésben hazai intéz-
ményekben, döntően az egyeteme-
ken.
A legtöbb hallgatót a Budapes-

ti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (969) vette fel, ezt a Szent

István Egyetem (602), a Debreceni
Egyetem (381), a Budapesti Corvi-
nus Egyetem (330) és a győri Szé-
chenyi István Egyetem (317) követi.
Az egyetem gödöllői Gazdaság-

és Társadalomtudományi Kara 214,
Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kara 158, Gépészmérnöki
Kara 76 hallgatót vett fel.

(l.t.)

A lakossági igények alapján kiegészítőt kapnak a főtér padjai. A múlt év
nyarán több kisgyermekes szülő jelezte, hogy az ülőhelyeket balesetveszé-
lyesek a legifjabb használók számára, mivel a háttámlánál több kisgyerek
is kiesett. A szakemberek a jelzésekre reagálva úgy döntöttek, hogy mivel
fontos a gyerekek biztonsága – bár a padok megfelelnek az előírásoknak és
sok településen használják ezt a típust –, kiegészítik a háttámlát egy újabb
léc beépítésével. A következő hetekben valamennyi főtéri ülőhely átesik az
átalakításon.

(ny.f.)

Adózási szempontból a tél vége és a
tavasz egyet jelent az adófizetéssel.
Egymás követik a határidők, mikor,
kinek kell benyújtania bevallását,
és fizetni. A hónap végén az egyéni
vállalkozóknak és az ÁFA fizetésére
kötelezett magánszemélyeknek kell
odafigyelni, nekik február 27-ig kell
benyújtaniuk 2016-ról szóló szemé-
lyijövedelemadó-bevallásukat. Ez az
evások és katások határideje is - hív-
ja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV).

Az egyéni
vállalkozóknak
– idén már a ki-
egészítő tevé-
kenységet vég-
ző „nyugdíjas”
egyéni vállalkozóknak is – elektro-
nikusan, az Ügyfélkapun keresztül
kell eljuttatniuk bevallásukat az adó-
hatósághoz a 16SZJA jelű bevallás
benyújtásával. Egyes áfa fizetésére
kötelezett magánszemélyek papíron
is beadhatják az szja-bevallást, pél-

dául, ha nem minősülnek munkál-
tatónak, kifizetőnek, vagy nem kell
áfaösszesítő jelentést benyújtaniuk.
A február 27-i bevallási és befi-

zetési határidő az evás egyéni vál-
lalkozókra és a katás adózókra is
vonatkozik. Az éves elszámolást

az eva-alanyoknak a 1643-as, a
kata hatálya alá tartozóknak pedig
a 16KATA nyomtatványon kell be-
nyújtaniuk. A pénzforgalmi szám-
lanyitásra kötelezetteknek átutalás-
sal kell befizetniük az adót, a többi
adózó a kijelölt ügyfélszolgálatokon
bankkártyával és csekken is fizethet.
Azoknak, akik 2016-ban meg-

szüntették vagy az év egy részében
(de még december 31-én is) beje-
lentetten szüneteltették vállalkozá-
sukat, május 22-ig kell bevallásukat
benyújtaniuk, és ki kell tölteniük a
bevallás egyéni vállalkozói részét
is. Azoknak pedig, akik az elmúlt
év egészében bejelentetten szünetel-

tették tevékenységüket, és nem volt
adóköteles jövedelmük, nem kell
egyéni vállalkozóként bevallást be-
nyújtaniuk. Amennyiben 2016-ban
munkáltatótól vagy más kifizetőtől
származó jövedelmet szereztek, a
NAV elkészíti adóbevallási terveze-
tüket.
Korábbi adatok szerint 2015-ről

162,5 ezer egyéni vállalkozó nyújtott
be vállalkozói szja-bevallást, adófi-
zetési kötelezettségük 12,5 milliárd
forint volt. A bevallók száma 2,1 szá-
zalékkal, adófizetési kötelezettségük
15,7 százalékkal volt magasabb az
egy évvel korábbinál.

(ny.f.)

Sajnálatos módon az új oktatási
rendszer évek óta folyamatos témá-
ja a hazai sajtónak, így lapunknak is.
Szinte nincs olyan hét, hogy ne buk-
kanna fel valami újabb probléma,
ami egyaránt megkeseríti a diákok,
a tanárok és a szülők életét. Ilyen az
idei évtől a szakgimnáziumok tanu-
lóinak előírt szakmai érettségi is, ami
az oktatásügyi oktatásügyi ombuds-
man szerint igencsak jogsértőnek
ígérkezik.
Még január végén fordult nyílt

levélben a döntéshozókhoz és a
nyilvánossághoz tíz szakképzésben
tanuló diák, akik levelükben a köte-
lező szakmai érettségivel kapcsola-
tos problémákat vetettek fel:
1./ Csak 2016 decemberében de-

rült ki, hogy milyen tantárgyakat,
milyen szinten, milyen feladattípu-
sokkal kérnek majd számon, az ál-
landó átszervezések és a tanárhiány
miatt rengeteg szakmai óra elmaradt;
2./ A diszlexiások és egyéb, tanu-

lási nehézséggel küzdő tanulók sok
esetben nem élhetnek az őket megil-
lető felmentésekkel;

3./ Úgy emelték meg az idegen
nyelvi érettségi követelményszint-
jét, hogy ahhoz nincsenek gyakor-
ló-könyvek, minta-feladatsorok.

Ez az utolsó probléma 30.000 di-
ákot, vagyis az összes érettségizőt
sújtja.
A diákok leveléhez eddig több

mint háromezer fő csatlakozott, eb-
ből 800-an érintettek közvetlenül, ők
2017-ben a szakképzésben érettsé-
giznének.
A Független Diákparlament az

összes érintetthez, így a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumhoz és az EM-
MI-hez, Balog Zoltán miniszterhez
is eljuttatta a diákok kérését., amire
azonban nem kaptak választ.
Ugyaninnen Palkovics László

közoktatásért felelős államtitkár el-
utasító választ küldött, egy olyan
jogszabályra hivatkozva, mely nem
kapcsolódik közvetlenül a diákok
felvetéseihez. Ezek után február 10-
én diákok, szülők, pedagógusok és
szakértők személyesen adták át szá-
mára a kinyomtatott levelet és aláírá-

sokat, de az államtitkár megismételte
az elutasítást.
Fogadta viszont a diákokat az

oktatásügyi ombudsman, Aáry-Ta-
más Lajos, aki elismerte a panasz
jogosságát, a jogsértés tényét, s ha-
sonlóan nyilatkozott Székely László,
alapjogokért felelős ombudsman, aki
szerint a szakgimnáziumi rendszer
bevezetése és a továbbtanulás nyelv-
vizsgához való kötése sérti a diákok
alapjogait.
A diákok most azt szeretnék elér-

ni, hogy az ötödik érettségi tantárgy
szabadon választható legyen, és ha-
lasszák későbbre a nyelvi érettségi
átalakítását. Aáry-Tamás viszont
csak annyit tehet, hogy megállapítja
a jogsértést, és indítványozza az ügy
mielőbbi megoldását államtitkári és
minisztériumi szinten. A megoldás-
hoz viszont törvénymódosítás lenne
szükséges, amihez össze kellene hív-
ni a parlamentet.
A diákok tehát egyelőre úgy tűnik,

mindössze egyet tehetnek: készülnek
– csak éppen nem tudni miből.

(bdz)

adóhatáridő közeledik

Ketyeg az óra...

A városunkban hulladékszállítást végző Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása szerint április elején változik a szelektív gyűjtés rendje, mivel a
társaság április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre.
2017. március 29-én még a szokásos rend szerint történik a szelektív hul-

ladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom
2017. április 5-én lesz az egész településen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési
rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése
között. Ezt követően kéthetente, minden páros héten lesz mindkét település-
részen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 19-én, május
3-án és így tovább.
Akommunális, szelektív és zöldhulladék gödöllői gyűjtési napjait az alább

gyűjtési naptár tartalmazza.
A Zöld Híd egyúttal közzétette az idei lomtalanítási időpontokat is. Esze-

rint ebben az évben 2017. május 20-án és május 27-én lesz a LOMTALANÍ-
TÁS és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS Gödöllőn. (a)
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Múlt hétfőn a Palánta Családi 
Napközi emeleti nagytermében 
megrendezésre került a Diverzitás 
Alapítvány által szervezett Társa-
dalmi Párbeszéd Színház rendez-
vény.

A Társadalmi Párbeszéd Színház egy 
különleges módja a párbeszédnek és 
az együtt-gondolkodásnak, amely le-
hetővé teszi egymás meghallgatásán 
alapuló közös célok megfogalmazá-
sát, különböző érdekcsoportok közös 
értékekből kiinduló együttműködé-
sét. A színház szakmai megvalósítá-
sának gazdája az ikladi Értelmi Sé-
rültek Gyöngyház Egyesülete volt, 
közösen a műfajt megalkotó Donáth 
Attilával és a Vitakultúra Egyesü-
lettel. Az esemény azzal a céllal jött 
létre, hogy egy asztalhoz ültesse a 
fogyatékossággal élő, megváltozott 

munkaképességű embe-
rekkel kapcsolatban álló, 

velük dolgozó szervezetek képvise-
lőit, önkénteseit, érintett szülőket, 
hogy egymást megismerve, együtt 
gondolkodva, hálózatot alkotva dol-
gozhassanak tovább. A szakértők és 
az érintettek kiscsoport beszélgetések 
során megvitatták a fogyatékkal élők 

és megváltozott munkaképességűek 
helyi foglalkoztatásának jelenlegi 
helyzetét, a fennálló problémákat 
és a megoldási, együttműködési le-
hetőségeket. Szó esett a Diverzitás 

Alapítvány átalakulásáról, melynek 
során kibővíti a tevékenységeit más 
hátrányos helyzetű csoportok mun-
kaerő-piaci segítése irányában, vala-
mint kibontakozott egy közös elkép-
zelés fogyatékossággal élő, hátrányos 
helyzetűeket foglalkoztató, fejlesztő 
szociális kert létrehozásáról. Az ese-
mény rendhagyó módja volt egymás 

megismerésének , 
szakítva a frontális, 
illetve egyéb csopor-
tos tréningszerű for-
mával. 
Sikerült úgy kapcso-
latot teremtenünk, 
hogy megmozdult 
bennünk valami, ott 
legbelül, a szívünk 

mélyén, ettől együtt könnyeztünk, 
ahogy a fejünk tetejétől a lábujjunkig 
átjárt valami bizsergő érzés, a közös-
ség, az összetartozás élménye.  
             Neuberger Vass Rita

Megtartotta tisztújító közgyűlését a 
Teleki Pál Egyesület. A Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium aulájába 
meghirdetett rendezvényen az új 
vezetés megválasztása mellett elis-
merések átadására is sor került. 
Nagy és összetartó közösség a Tele-
ki Pál Egyesület, amely nem csak az 
egykori miniszterelnök, főcserkész 
emlékét ápolja, hanem aktív részese 
a városi rendezvényeknek – mint ez 
az elmúlt évi beszámolóból is ki-
derült. A tagság rendszeresen részt 
vállal a társadalmi munkákban, töb-
bek között a Teleki tér és környéke 
rendben tartásában, szépítésében. 
Mindezekről ez alkalommal is át-
fogó képet nyújt az egyesület év-
könyve, amit hagyományosan erre 
az alkalomra jelentettek meg.
Szintén hagyomány, hogy a köz-
gyűlésen adják át a 2001-ben alapí-

tott Teleki Pál Emlékérmet, amivel 
az egyesületben kiemelkedő mun-
kát végzők tevékenységét köszönik 
meg. Az elismerésben az idén Kis 
Antalt részesítették, aki – mint az a 
méltatásban elhangzott – a társadal-
mi munkák szervezésében és lebo-
nyolításában és a közösségépítés-
ben is jelentős szerepet vállal. 
Az emlékérem mellett két új kitün-
tető cím is átadásra került, mindket-
tővel első alkalommal ismerték el az 
egyesületért végzett tevékenységet. 
Dobrányi Zoltánnénak 26 éven át 

végzett munkájáért „Örökös 
tiszteletbeli tag”, Bálvá-

nyossyné Gelencsér 
Katalinnak pedig az  
„Örökös tiszteletbeli 
elnök” címet adomá-

nyozták. A közgyűlés 
egyik fontos feladata volt 

a tisztújítás. A tagok a követ-
kező öt évre egyhangúlag dr. Fábri 
Mihályt bízták meg az elnöki, dr. 
Jeney Lászlót a titkári és dr. Sü-
pek Zoltánnét a gazdasági ügyek 
intézésével. Az elmúlt időszakban 
több fájdalmas veszteség érte a Te-
leki Pál Egyesületet, a résztvevők 
kegyelettel emlékeztek Bárdy Pé-
terre, a premontrei gimnázium egy-
kori igazgatójára, Guba Lajosra, a 
Török Ignác Gimnázium volt igaz-
gató-helyettesére, Szabó Lászlóra, 
aki személyszállító vállalkozóként 
segítette az egyesületi programokat 
és a napokban elhunyt Pál Sándor-
néra, aki évek óta végezte az admi-
nisztrációs feladatokat.

Diverzitá(R)s Pár-beszéd

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 2017. február 27-én, hétfőn 17 órai kezdettel évi rendes 
közgyűlést tart. Helyszín: Civil Ház nagyterme, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
A közgyűlésre meghívunk és várunk minden tagot, továbbá minden kedves érdeklődőt!
További információ: www.godolloi-civilek.hu

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület – közgyűlés

Aktív évet zárt A teleki egyesület
Emlékezés és elismerés 

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gödöllői területi csoportja továbbra is havi 
rendszerességgel tartja fogadóóráit, minden hónap első szerdáján.
A következő alkalom 2017.  március 1-én, szerdán 16-17 óra között lesz, szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.  E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
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Vannak témák, amelyekkel 
könnyű darázsfészekbe nyúl-
ni. Ilyen a férfiasság kérdése 
is. Hogy milyen az igazi férfi, 
arról igencsak eltérőek a véle-
mények, s biztos vagyok ben-
ne, hogy nem csak a külön-
böző generációk nézeteiben 
jelentős az eltérés, hanem a 
nők és a férfiak, és az azonos 
korosztályhoz tartozó nők kö-
rében is más az ideál. 

De vajon férfiak-e a férfiak? Vagy 
inkább pasik, srácok, arcok, tagok, 
fejek, fiúk? Jó hosszan sorolhatnánk 
a szavakat, amiket manapság a társa-
dalom hímnemű részének meghatá-
rozására használunk. Nos, a kérdés 
elgondolkodtató: Mitől is férfi valaki 
a XXI. században? 

Erre keresi a választ Bedő Imre, aki 
azzal a céllal hívta életre 2013-ban 
a Férfiak Klubját, hogy segítsen a 
férfiaknak helyreállítani önbecsü-
lésüket, és motiválja őket, járják be 
a számukra rendelt utat, váljanak a 
család és a társadalom erős támaszai- 
vá, merjenek visszatérni azokhoz 

a tradicionális értékekhez, amiket 
évezredeken át jellemezte azokat, 
akikre felnéztek a nők, akiket társul 
választottak, s akikre számított a szű-
kebb és a tágabb közösség. 

Miért van erre szükség? Nos, a múlt 
század igencsak kifordította sarkai-
ból a világot, többek között a női és 
a férfi szerepek is összemosódtak, az 
elvárások az aktuális divathullámok 
és filozófiák hatására megváltoztak. 
Hogy mindez jó-e? Erre a kérdésre 
mindenkinek magának kell megadni 
a választ, a kimerült, túlhajszolt em-

berek, a csonka családok, az egyre 
extrémebb ideológiák eredménye-
ként azonban egyre többekben fel-
merül az igény: a férfi legyen férfi! 
De tudják e a pasik, srácok ( stb.), 
hogyan is kell férfinak lenni? Van-e 
egyáltalán előttük példa? A csonka 
családban felnőtt gyerekeknek alig. 
Nincs apa, az óvodában óvónéni van, 
a legtöbb iskolában tanítónő, tanár-
nő, foglalkozik az ifjúsággal...
A Férfienergia című könyv a gyö-
kerekhez nyúlik vissza, azokhoz 
a sokak által elavultnak tartott ér-
tékekhez, amelyek iránt egyre na-
gyobbak az igények, s amelyekhez 
elengedhetetlen a másik nem, a nők 
partnersége: engedjék férfivá válni a 
férfiakat! Ne versenytársként, hanem 
társként tekintsenek rájuk, a min-
dennapokban kölcsönösen segítsék 
és ne akadályozzák egymást, s ne 
gondolják, hogy a másik felesleges. 
Fekete és fehér, jing és jang, sötét-
ség és világosság – összetartoznak, 
nem ellentétek, hanem egymás ki-
egészítői. Egyik nélkül sem létezik 
a másik! Erre hívja fel a figyelmet 
a könyv, amit nem csak a helyüket 
kereső férfiaknak, hanem a nőknek is 
érdemes elolvasni.
Bedő Imre: Férfienergia – Uralt erő a 
család és a társadalom szolgálatában  
             (ny.f.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Az igazi férfi

(Folytatás az 1. oldalról) 

Ella Attila karnagy a közönséget 
köszöntve szívet melengető érzés-
nek nevezte a telt házat. Műsoruk-
kal – és erre utalt  annak címe is – 
mintegy lezárták a fennállásuk 25. 
évfordulója alkalmából elindított 
hangversenysorozatot.
Két részben, számos ráadással két 
és fél óráig játszott a zenekar. Hall-
hattunk többek között Deep Purple, 
Santana, Abba és Frank Sinatra át-
iratokat, musical és filmzenéket - 
stílusok és kontinensek között szár-
nyalt szabadon a zene.
Első számként Bill Halley és a Co-
mets 1955-ös örökzöldje, a Rock 
éjjel-nappal csendült fel, már csak 
azért is, mert a zenekar elsők kö-
zött ezt a slágert tanulta meg a Bör-
zsönyben egy kemencei szálloda 
pincéjében. Innen azután a világ 
mind a négy tája felé elkalandoztak. 

Az 1988-as olimpia megnyitóján 
énekelte Szöulban az One moment 
in time című dalt Whitney Houston, 
s ezt most az együttes játszotta el. 
Rögtön ezután a múlt évi olimpiá-
ra emlékezhettünk, hiszen a Copa-
cabana Rio de Janeiroba repítette a 
közönséget. 
A műsorban nagy szerepe volt a vá-
logatásoknak, egyvelegeknek is. A 
sort musical, a Hegedüs a háztetőn 
kezdte, aminek feldolgozását közel 
20 éve játsszák városunk fúvósai. 
Az Abba, a Deep Purple, Carlos 

Santana, Phil Collins és az Earth, 
Wind & Fire sem maradt ki a sor-
ból, így a pop, a progresszív rock 

és a soul emlékek is felidéződtek a 
múlt század harmadik harmadából.   
Ismét kiderült, Michael Flatley-t 
nem csak táncolni lehet, de ebbe a 
sorba tartozott az Írógép polka is, 
amin természetesen egy ma már 
muzeális ritkaság volt a főszereplő.  
Frank Sinatra örökzöldje, a My Way 
a zenekar útját is jelképezte – szép 
szaxofon és trombita szólókkal!
A műsort olyan filmzenék is színe-
sítették, mint például a Mission Im-
possible és a Karib tenger kalózai  
muzsikái.    lt 

Tizenkettedik alkalommal rendezték 
meg a Királyi Kastély Barokk Szín-
házában a hagyományos Balassi es-
tet február 14-én, Valentin-napon. Az 
angolszász kultúrából a középkorban 
elterjedt ünnep valójában egy tavasz-
köszöntő, hiszen a szigetországban 
ilyenkor már a madarak is udva-
rolnak egymásnak, tudhatta meg a 

nagyérdemű Csörsz 
Rumen Istvántól, 
a fellépő, 1988-ban 
alakult Musica His-
torica együttes mű-
vészeti vezetőjétől.
A Musica Historica 
egyike a legtöbbet 
koncertező magyar régizenei együt-

teseknek. 1100-nál több fellépé-
sük volt már országszerte.
Az esten a törökverő Balassi 
Bálint költeményeiből hallhatott 
egy csokorra valót a közönség, 
melyek témája a szerelem kö-
rül forgott, hiszen a reneszánsz 
vitéz hitvallása szerint a sze-
relemtől nem iszonyodni kell, 

hanem a lelket nemesíteni általa. A 
költő egyik írói példaképe Sylvius 
Piccolomini, a későbbi II. Piusz pápa 
volt, akinek antik példákat követő, 
erotikus novellája adott ihletet Ba-
lassinak.
Az est gödöllői vendégei, Joób 
Emese énekes, kobzos és Széphalmi 
Pál táncművész tették teljessé a kö-
zépkori hangulatot.    lt

Huszonöt év legjoBBjAiBól válogAtott A zenekAr  

Fúvósok A Föld körül

A lelket nemesítő szerelem Számtalan kedvezmény és ajándék 
várt a betérőkre a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ-
ban február 14-én, Bálint napon. 
Az intézményben minden a szere-
lem körül forgott, 
a szerelmes párok 
beiratkozási ked-
vezményt kaptak, 
s ráadásnak aján-
dékba egy roman-
tikus könyvvel is 
meglepték őket.
Az ajándék kü-
lönösen fontos 
volt ezen a na-
pon, február 14. ugyanis – igaz, ezt 
kevesebben tartják számon,  mint a 
szerelmesek napját – a Nemzetközi 
Könyvajándék Nap, amiről idén sem 

feledkeztek meg a könyvtáro-
sok. Az első meglepetéseket 

a legifjabb generáció képviselő ve-
hették át. A szerencsések a Palota-
kert Óvoda Mókus csoportjába járó 
gyerekek voltak, akik a ezen a napon 
vettek részt egy könyvtári foglalko-

záson. A kicsiknek Fülöp Attiláné 
igazgató és munkatársai adták át a 
gyermekkönyv kiadóktól kapott me-
sekönyveket.   jk

Szerelmes irodalom 
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A királyné nevében: Jótékonyság és hAgyományőrzés

Erzsébet-bál és Koronázási Hétvége
tűzzománcból álmodott világ

Levendula Galéria: A Kert
A hosszan tartó télben, a szűnni nem
akaró szürkeségben vágyunk a sza-
badba. Színek után áhítozunk, amik
felmelegítenek, eltávolítanak a min-
dennapoktól. A Levendula Galéria
legújabb, február 25-én 17 órakor
nyíló kiállítása ezt az élményt is
megadja.

Ez alkalommal Bartha Ágnes zo-
máncművész, ötvös munkáit láthatja
majd a nagyközönség. „A KERT“
címet viselő, vadonat új tűzzománc-
sorozatot először mutatják be, de a
tűzzománcalkotások mellett különle-
ges, egyedi ékszerei is helyet kapnak
a tárlaton.

„A zománc a fémek virága. Any-
nyira meleg, sugárzó, érzelmeket
közvetít. A zománcot már 1200-ban
vígan csinálták, de ez a kor egy má-
sik anyagot is kíván. Akkor jött az
üvegplexi, kezdte pótolni a zomán-
cot a színei miatt és a kettőt össze-
kombináltam.

A zománc tulajdonképpen szerel-
mi kérdés. Beteszed a kemencébe
és nézed, ahogy izzik és kiveszed, a
színek kijönnek az izzó fémből. An-
nál nagyobb öröm egyszerűen nem
létezhet „ – így vall Bartha Ágnes a
munkájáról Sz. Jánosi Erzsébet Ki-
rakatmesék című könyvében. (k.j.)

(folytatás az 1.oldalról)

Az esemény fő támogatója a Heren-
di Porcelánmanufaktúra Zrt., amely-
nek vezérigazgatója, dr. SimonAttila
úgy fogalmazott: a „Herendi” közös-
sége feladatának tekinti a magyar ér-
tékek ápolását, megőrzését és átörökí-
tését a következő generációk számára.

Mint mondta, a kastély és a Herendi
Porcelánmanufaktúra között a kapocs
a Gödöllő nevét viselő minta, ami-
vel eredetileg egy teáskészletet – és
később több porcelánt is – díszítet-
tek, amit Ferenc József ajándékozott
Erzsébet királynénak, s amiből ide,
a kastélyba is rendelt az uralkodó. A
bálra azonban nem ilyet választottak,
ez alkalommal is kék Apponyi-mintás
különlegességgel terítenek majd.

A rangos esemény mindig bővel-
kedett a látványos és színvonalas be-
mutatókban, idén ezek közé tartozik
majd a Silka Fashion bemutatója – ezt
Kanizsai-Silka Ágnes, a divatház tu-
lajdonosa jelentette be, aki elmondta,
rendkívül megtisztelő részt venni Er-
zsébet királyné emlékeinek megőrzé-
sében. Kiemelte, a sokak által ma is
Sissiként emlegetett királynéramindig

jellemző volt a precízség amaximaliz-
mus és a szeretet – mindaz, amiket ő is
fontosnak tart.
„Erzsébet királyné harminchat kas-

télyt használt Európa szerte, szebb-
nél-szebb helyeken, de ide tért haza” –
mondta dr. UjváryTamás, a Gödöllői
Királyi Kastély nemrég megválasztott

igazgatója, aki az
Erzsébet-bál mellett
két kiállításra, és a
Koronázási Hétvé-
gére hívta fel a fi-
gyelmet a számtalan
ide program közül.
Nyáron a királyi

család utazásait ele-
venítik fel, az év vé-
gén pedig Erzsébet
királyné ruháinak

rekonstrukcióit láthatja majd a nagy-
közönség, amelyek Czédly Mónika
keze- és kutatómunkáját dicsérik. Ez
utóbbi tárlat különlegessége lesz egy
új koronázási ruha rekonstrukció, ami
a legújabb kutatási anyagok figyelem-
bevételével készül el. Erről Czédly
Mónika, a D’Elia Szalon tulajdonosa
beszélt a sajtótájékoztatón, ahol azt is
elmondta, jelenleg három egymástól
némileg eltérő koronázási ruha leírás
ismert, a kiállításon bemutatásra kerü-
lő tizennégy ruha között ezek is látha-
tóak lesznek.
Az Erzsébet Év fő eseménye a

bált megelőzően a Koronázási Hét-
vége lesz június 9-11. között, amire
a MÁV Nosztalgia Kft. nosztalgia
gőzöst indít, felidézve az egykori ki-
rályi utazások hangulatát. Ezzel a vo-
nattal érkezik meg Gödöllőre a királyi
pár – pontosabban hasonmásaik –, s
a koronázás évfordulója alkalmából
a Szent Korona másolata is, ami a
kastély dísztermében lesz látható.Du-
becz Renáta, a cég szóvivője elmond-
ta, a koronázási vonat június 10-én a
Nyugati pályaudvarról indul, össze-
kötve a létesítmény királyi
várótermét a gödöllői Kirá-
lyi Váróval.
A sajtótájékoztató részt-

vevői mindezek mellett az
Erzsébet-bál támogatói kö-
zül megismerhették a Sissi
Alapítványt, amelyet Kósa
Erika, a szervezet elnöke
mutatott be. A szervezet

céljai közül kiemelte: az emlékév
megtartása mellett fontosnak tekin-
tik, hogy felhívják a figyelmet a nők
társadalomba betöltött szerepére, és
arra ösztönözzék a hölgyeket, hogy
bátran vállaljanak többet mind a poli-

tikai, mind pedig a gazdasági életben.
Mindemellett szeretnének példát mu-
tatni, hogy az értékeket nemcsak meg-
teremteni, hanem megőrizni is kell.
Asajtó képviselőimegismerhették a

Solier cukrászata által készített Erzsé-
bet királyné és a Ferenc József tortát,
s Juhász Anna bejelentette, az idei
tematikus év tiszteletére már készül a
Monarchia-torta is, de mint mondta,
annak összetevői még titkosak.
A bált idén is támogatja a Royal

Diamonds Ékszerház és a Zwack Uni-
kum Nyrt.
A november 18-án megrendezésre

kerülő Erzsébet-bálra jegyek március
1-jétől rendelhetők a rendezvény hon-
lapján : www.erzsebetbal.hu

(bd)

Művészeti esttel tisztelegtek Körösfői-Kriesch Aladár emléke
előtt a képzőművész nevét viselő művészeti alapítvány kitün-
tetettjei és a díjazott művésztanárok növendékei. A Frédéric
Chopin Zenei AMI nagytermében megtartott koncertet Aladár
nap alkalmából hagyományteremtő szándékkal rendezték, a
belépés ingyenes volt, a közönség tagjainak azonban lehetősé-
gük nyílt az alapítványt adományokkal támogatni.

A koncerten többek között Händel, Gershwin és Tele-
mann szerzeményei, valamint Ady Endre, Szentgyörgyi Al-
bert, Weöres Sándor, és Hamvas Béla gondolatai hangzottak
el. Közreműködött a Gödöllő Consort, a Gyermek Vonószene-
kar Lázárné Nagy Andrea vezényletével, Farkas Benedek,
Halmóczki Sarolta,Molnár Eszter, SivadóAnna, Sivadóné
Benyus Hedvig, Berkó Domonkos, Bernácz Ábel, Kovács
Márton, Lázár Levente és Fodor László. Az est háziasszo-
nya Barta Katalin volt.
Az 1997-ben a művész unokája által létrehozott Körös-

fői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a névadó gazdag
szellemi és művészeti hagyatékának méltó megőrzése céljából
támogatást nyújt a művészet bármely ágában tehetséges gö-
döllői fiataloknak, s elismerésben részesíti a gödöllői fiatalok
művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző pedagó-
gusokat. Az alapítvány közhasznú, a személyi jövedelemadó
1 százalékának felajánlásával is támogatható: 18677818-1-13
Körösfői-KrieschAladár Művészeti Alapítvány.

(K)

ALADÁR NAPI TISZTELGÉS
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Nyitva: H–Szo  800–1700

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

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

„Vigyázz nehogy megha-
rapjon!” Gyakran halljuk a 
szülőktől, főleg ha egy kis-
gyermek nyúl az ismeretlen 
kutya felé. A félelem a leg-
több esetben indokolatlan, 
igaz, nem árt tisztában lenni 
azzal, hogyan és mikor simo-
gathatjuk meg nyugodtan az 
állatot, aminek a legegysze-
rűbb módja, hogy erről meg-
kérdezzük a gazdáját. Azok-
nak az ebeknek a tartására, 
akik tényleg veszélyt jelente-
nek, sokkal szigorúbb szabá-
lyok vonatkoznak. 

Annak az eldöntése, hogy egy 
kutya veszélyes, az állatvédelmi 
hatóság – ami ilyen ügyekben a 
Gödöllői Járási Hivatal – dönt, 
mégpedig „jártas szakértő” bevo-
násával. Ez olyan állatorvos lehet, 
aki állatorvos doktori képesítéssel, 
és a képesítés megszerzésétől szá-
mított legalább ötéves szakirányú 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
vagy  legalább tízéves szakirányú 
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Hogy egy ebet mikor tekinthetünk 
veszélyesnek, azt a  41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet, valamint az 
1998. évi XXVIII. törvény ponto-
san meghatározza. 
Ebbe a kategóriába tartoznak azok 
az ebek, amelyek fizikai sérülést 
okoztak, valamint fizikai vagy 
pszichikai állapotuk alapján felté-
telezhető, hogy az embernek fizikai 
sérülést okozhatnak, és ez a ve-
szélyhelyzet kizárólag az eb veszé-
lyesnek minősítésével hárítható el.
Vigyázat, attól, hogy egy kutya va-
lakit megharap, még nem biztos, 
hogy veszélyes! A kutya akkor is 
támadhat, ha veszélyben érzi magát 
vagy provokálják, bántalmazzák. 
A döntést épp ezért hozzák meg 

szakértő bevonásával. Az ebbe a 
kategóriába sorolt kutya csak olyan 
megfelelően zárt, bekerített vagy 
elkerített helyen tartható, amely 
megakadályozza az ebnek a köz-
területre vagy szomszédos magán-

területre történő, felügyelet nélküli 
kijutását, továbbá, hogy az eb em-
bernek vagy állatnak sérülést okoz-
zon.
A veszélyes eb tartására szolgáló 
ingatlan be- és kijáratain jól ol-
vasható „Vigyázat! Veszélyes eb!” 
feliratú táblát kell elhelyezni. A 
szöveg mellett jól látható, támadó 
ebet ábrázoló grafika feltüntetése 
szükséges. A táblát jól látható he-
lyen kell elhelyezni!
Szintén jól látható jelzést kell el-
helyezni az eb nyakörvén. A jelzés 
legalább öt centiméter átmérőjű 
korong, egyik oldalán az ebtar-
tó neve, lakcíme, telefonszáma, 
a másik oldalán az eb hívóneve 
és a „Veszélyes!” felirat szerepel. 
Veszélyes ebet közterületen ve-
zetni, tömegközlekedési eszközön 
szállítani csak a harapás lehetősé-
gét megakadályozó, biztonságos 
szájkosárral és a kibújást megaka-
dályozó nyakörvvel, két méternél 

nem hosszabb, nem kihúzható pó-
rázon, a tartási engedélyben megje-
lölt személy felügyeletével szabad. 
E helyeken az ebet a pórázról elen-
gedni és a szájkosarat levenni tilos!
Veszélyes eb kizárólag az állatvé-

delmi hatóság által kiadott enge-
déllyel, ivartalanítva és elektro-
nikus azonosítóval (transzponder 
vagy más néven chip) megjelölve 
tartható, s az ilyen kutyák kiállítása, 
bármely formában történő verse-
nyeztetése, őrző-védő feladatokra 
való tartása, képzése és alkalmazá-
sa, az országba való behozatala, az 
országból történő kivitele tilos.
A veszélyes ebet polgári jogi szem-
pontból vadállatnak kell tekinteni.
Sokan azt gondolják, a veszélyes 
ebeket el kell(ene) altatni. Vannak 
olyan esetek, amikor erre kerül sor, 
ezt azonban alapos szakértői vizs-
gálat előzi meg. Az állatvédelmi 
hatóság akkor rendeli el az eb éle-
tének kioltását, ha az állat halálos 
kimenetelű sérülést okozott em-
bernek, és az ebek viselkedésének 
megítélésében jártas szakértő meg-
állapítja, hogy a kutya viselkedése 
egyértelműen a sérülés okozására 
irányult.    kj

Állati jogok (VI. rész): Amikor a kutya vadállat

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Február 25-én és 26-án, 
szombaton és vasárnap, 

9-11 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Mátyás Király u. 11.

 Tel.: 06/30-535-55-23

A szakemberek egészen tavalyig 
nem tudták, hogy mi áll a gólya 
viselkedésének hátterében. 2016 
tavaszán aztán sikerült műholdas 
jeladóval megjelölni a madarat, 
aminek köszönhetően kiderült, 

hogy Báró nem a hazai állomány fő 
telelőterületére, Szudánba és Csád-
ba, hanem csupán Kis-Ázsiába, Iz-
rael térségébe vonul.
Ez a rövidítés jelentős, sok ezer 
kilométeres megtakarítást jelent, 
ezért tud Báró – a többieknél jelen-
tősen nagyobb kockázatot is vállal-
va – korábban megérkezni Magyar-
országra.
A legtávolabb telelő két magyar fe-
hér gólya eközben még mindig jó 
hatezer kilométerrel délebbre, Mo-
zambik és a Dél-Afrikai Köztársa-
ság szavannáin telel.
Mindazonáltal a madarak vonulása 
– egyetlen faj esetében – sem köt-
hető sem ősszel, sem tavasszal egy 
adott időponthoz. A madárvonulás 
mindössze egy hónapig, júliusban 

szünetel csak Magyarországon, 
mivel a legkésőbb érkező halvány 
gezék csak június elején-közepén 
érnek haza, miközben a legkoráb-
bi indulók, például a fehér gólyák, 
már augusztusban megkezdik az 
őszi vonulást.

A február azért különösen fontos a 
magyarországi madárállományok 
szempontjából, mert a hosszú távú 
vonulók többsége ekkor kezdi meg 
a végső felkészülést a hosszú ha-
zaútra. A gyűrűzési adatokból azt 
is tudják a szakemberek, hogy a 
fecskék esetében – és gyanítható-
an a többi fajnál is – a legerősebb 
szuperhímek indulnak el a legko-
rábban, így nekik jutnak a legjobb 
fészkelőterületek.

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

A hetedik alkalommal meghir-
detett Év vadvirága szavazá-
son szoros versenyben a hóvi-
rág diadalmaskodott. A címért 
egy közismert, egy kevéssé 
ismert és egy újra próbálkozó 
növény indulhatott. A hóvirág, 
a mocsári gólyahír és a turbán-
liliom hármasból a korai fehér 
szépségre szavaztak a legtöb-
ben.

A hóvirág Benkő József (1740-1814) 
botanikusnak köszönheti a nevét, ő 
nevezte el így a latinul galant-
hus néven ismert kis tavasz-
köszöntő virágot.
A hóvirágot 2006-ra védetté 
nyilvánították, így büntet-
lenül nem lehet leszakítani, 
eltulajdonítani, súlyos ezres 
büntetést kap, aki megszegi 
a szabályokat. Egy szál hóvi-
rág eszmei értékét 10.000 Ft-
ban állapították meg. Sokan 
kérdezik, hogy miért is lett 
védett. Röviden válaszolha-
tunk rá. Az ember miatt. Nem csak a 
turisták, hanem inkább a kereskedők 
kapzsisága, a hagymát tonna számra 

szállították külföldre, leginkább Hol-
landiába. Majd lecsomagolva érke-
zett belőle vissza Magyarországra is.
A kertészeti áruházakban ősszel ta-
lálhatunk hóvirág hagymát. A vi-

rágüzletekben is megtalálhatóak a 
hóvirágok, ezek nemesített fajták, 
eladásra termesztik őket, nem vé-

dettek. A virágüzletekben legálisan 
beszerzett növényeket találhatunk, 
számlával ellátva. Ellentétben a pi-
acokon, piaci árusoknál esetlege-
sen fellelhető példányokkal, ezekre 

nincs garancia. Magyar-
ország legnagyobb hóvi-
rágmezője 2,5 hektárnyi 
összefüggő területen 
az Alcsúti arborétum-
ban csodálható meg. A 
7 hóvirágfaj (például 
levantei, kikeleti, krí-
mi, bizánci )  24 fajtája 
egyedülálló látvány.
Gyógyhatású anyagot 
tartalmaz a növény, al-
kaloidája a galantinin, 

ebből izomsorvadás és izomgyenge-
ség elleni gyógyszert készítenek (a 
hagymája nyersen nem ehető).

A hóvirág lett az Év vadvirága 2017-ben

Már javában útban van Magyaror-
szágra az első jeladós gólya
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatá-
sa szerint elindult Izraelből Báró, a jeladós fehér gólya, amely tár-
sai közül valószínűleg a legkorábban tér vissza Magyarországra 
minden évben (az első jeladó nélküli viszont már 18-án hazaért). 
Fajtársai többnyire csak március végén, április elején jelennek 
meg a magyarországi fészkeiknél, ám Báró gyakran már február 
végén megérkezik. A hazatérés pillanatát a nagyközönség is át-
élheti a madár fészkét figyelő webkamera révén (golya.mme.hu/
golyakamera/orhalomstream/)
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Ha kíváncsi vagy milyen is ez 
a harcművészet, várunk sze-
retettel kezdő csoportunkba a 

gödöllői Művészetek Házába 
minden kedden és csütörtökön 
16.30-tól. Az edzésekre 5 éves 

kortól lehet jelentkezni a 06-
20/530-49-57-es telefonszá-
mon.

Taekwon-dozz velünk!

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg  Hajdúnánáson a Hódos 
Imre karate Emlékversenyt, 
amelyen a gödöllői Fujinaga 
SE két versenyzője vett részt, 
akik egy arany- és egy ezüstér-
met szereztek.

A 2017-es Hódos Imre Kupára kö-
zel 250 versenyző adta le nevezését. 

A Fujinaga Karate Do SE-t Kátai 
Zsolt és Kecskés Balázs képviselte 
a versenyen, amelyen összevont kor-
osztályban versenyeztek a Veteránok 
és a Felnőtt kategóriások. Kecskés 
Balázs formagyakorlatban (kata) 
győzedelmeskedett, míg küzdelem 
versenyszámban (kumite) leléptetés 
miatt esett ki a selejtezőkben. Kátai 
Zsolt hajszál híján csúszott le a do-

bogó legfelsőbb fokáról, így a má-
sodik helyen végzett küzdelemben. 
Edzőjük: Szűcs Tibor (fotón a két 
versenyző és mesterük).                 -li-

Küzdősport – Hódos Imre emléKverseny

Egy arany- és egy ezüstérem

Február 18-19-én rendezték a 
budapesti BOK (SYMA) csar-
nokban a fedettpályás idény 
fő versenyét, a felnőtt ma-
gyar bajnokságot, amelyen 
a GEAC egy bronzérmet sze-
reztt.

Nem volt meglepő az idei visz-
szafogottabb éremtermés, ugyanis 
a jelentősen megfiatalított GEAC 
csapatának legidősebb indulója 
sem töltötte még be a 20. életévét, 
de legtöbbjük a 18-at sem. A fiatal 

gödöllői atléták mindezek ellenére 
bíztatóan versenyeztek. A téli mű-
tétje után először rajthoz álló Si-
monváros Csanád legjobb fedett-
pályás eredményét beállítva (460 
cm) a bronzérmet szerezte meg rúd-
ugrásban. Ugyanitt az ifjúsági korú 
Mihály Ádám 440 cm-es egyéni 
csúccsal lett a hetedik, a verseny 
közben megsérülő Szamosi András 
(420 cm) pedig a nyolcadik helyen 
végzett. A hölgyeknél, szintén a 
rúdugrásban születtek kiváló ered-
mények: Kriszt Annamária idény-

beli legjobb teljesítményével (340 
cm) a hatodik, azonos eredménnyel 
Kondrák Réka pedig 7. lett. Emlí-
tést érdemel még Kriszt Katalin, 
aki az ötödik helyen végző riválisá-
val, azonos eredménnyel (165 cm) 
érte el a 8. helyet. A héten edzőt 
váltó Répási Petra a 100 gát dön-
tőjében rontott, így csak a hetedik 
helyen végzett ezúttal. A fiatalok 
eredményei nagyon biztatóak mind 
a távolabbi jövőre nézve, mind a 
következő hétvégi ifjúsági és ju-
nior országos bajnokság tükrében. 
Edzők: Szörényi István, Borisz 
Volkov, Zsivoczky Attila, Deutsch 
Péter.                 -tt-

AtlétIKA mAgyAr BAjnoKság – Felnőtt oB, FelnőtteK nélKül

Egy GEAC érem fedett pályán

Két éve, hogy Gödöllő városá-
ban meghonosodott az olimpi-
ai sportlövészet, a Török Ignác 
Gimnázium Diák Sport Egyesü-
letének keretei között. Két év 
alatt a gimnázium tanulói sok 
rangos diákversenyen arattak 
sikert, ezúttal azonban a Magyar 
Sportlövők Szövetsége által ren-
dezett országos bajnokságon 
kellett helytállniuk. 

Az olimpikonokkal teletűz-
delt mezőny február 9-12 
között mérte össze tudását a 
százhalombattai sportcsar-
nokban. A gödöllői ifi le-
ány csapat (15-17 évesek), 
csupán 0,6 körrel lemarad-
va az UTE egyesületétől, 

szép sikert ért el, ugyanis bronzér-
mesek lettek. A TIG-DSE csapatának 
tagjai voltak: Mészáros Eszter, Lévai 
Krisztina, Bencsik Dorottya (a képen 
jobbra).
Mészáros Eszter, aki idén első éves 
az ifi korosztályban, már második or-
szágos bajnoki érmét szerezte, hiszen 
tavaly novemberben, még a serdü-
lők között, országos csúccsal nyert 
aranyérmet. A juniorok között (17-20 
évesek) a legeredményesebb gödöl-

lői vegyespáros a Lovász Dorina és 
Klenczner Márton duó volt, akik az 5. 
helyen végeztek.
Mint a csapat edzőjétől, Szucsák 
Mátyástól megtudtuk, hamarosan új 
egyesület jön létre a sportlövészet gya-
korlására Gödöllőn. – Két oka van az 
egyesület létrehozásának. Egyrészt 
szeretnénk az egész város számára 
vonzóvá tenni az olimpiai lövészetet és 
remélem, minél több fiatalhoz eljutunk. 
Másrészt az élsport, a kitartó munka és 
az elhivatottság mellett olyan anyagi 
forrásokat is igényel, amit egy gimná-
ziumi egyesület már nem tud előterem-
teni.
Akik a sportlövészet iránt érdeklődnek, 
azok a szucsak.matyas@gmail.com 
e-mail címen érdeklődhetnek az egye-
sülettel kapcsolatos részletekről.      -ll- 

sportlövészet – országos BAjnoKság

Gimnáziumi csapat versenyben a legnagyobbakkal

Február utolsó hétvégéjén el-
kezdődik a mennyei megye-
iben is a focitavasz, azaz el-
rajtolnak a megyei I. osztályú 
bajnokság küzdelmei. A Gö-
döllői SK csapata, akik a har-
madik helyről várják a folyta-
tást az első tavaszi játéknapon 
Kisnémedi vendége lesz.

Szász Ferenc együttese lényegében 
nem változott, mindenki maradt és távo-
zóról sincsenek hírek, így ugyanazzal a 
kerettel várja a tavaszt, mint amelyikkel 
sikeresen megvívta az őszi párharcokat. 
A bajnoki cím várományosa továbbra is 
a Vecsés, akiknek az előnye hat, illetve 
hét pont a második helyezett Pilisi LK 
és a harmadik helyen álló GSK előtt. 
A tavaszi első ellenfél ellen van tör-
leszteni valója a gödöllői fiataloknak, 
ugyanis a Kisnémedi azon két csapat 
egyike, akik nyerni tudtak  a Gödöllő 
ellen.                 -lt-

lABdArúgás – Hétvégén rAjt

Cél a dobogó megőrzése
A Gödöllői SK tavaszi hazai menet-

rendje (részletes program: mlsz.hu)
Március 4., szombat 14 óra: 

Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi FC
Március 18., szombat 15 óra: 

Gödöllői SK – Taksony SE
Április 2., vasárnap 15.30:

Gödöllői SK – Pilisi LK
Április 22., szombat 16 óra: 

Gödöllői SK – Tápiószecső FC
Május 6., szombat 16.30:

Gödöllői SK – Nagykáta SE
Május 20., szombat 17 óra: 

Gödöllői SK – Tura VSK
(A hazai mérkőzések helyszíne: 

Táncsics Mihály úti Sportcentrum)

Nem sikerült a budakalászi 
szezonkezdet a Gödöllői KC 
felnőtt csapatának, akik egy-
gólos, 24-23-as vereséget 
szenvedtek Pest megyei rivá-
lisuktól. A juniorok ellenben 
magabiztosan, 36-25-re ver-
ték ellenfelüket.

Bartos Gábor együttese rangadó-
val kezdte a tavaszt az NB II. Észa-
ki-csoportjában, ugyanis a harmadik 
helyen álló gödöllőiek az első idei 
játéknapot a negyedik pozícióból 
váró Budakalász vendégei voltak. 
A fordulatos és mindvégig kiélezett 
párharcból végül a házigazdák jöttek 
ki jobban, akik 24-23-ra verték váro-
sunk kéziseit, ezzel egy ponttal be is 
előzték a tabellán a Bartos-csapatot.
A Gödöllői KC 12 fordulót követően 

14 ponttal a negyedik helyen áll a ta-
bellán csoportjában.
A juniorok nem okoztak önmaguk-
nak kellemetlen meglepetést és a 
papírformának megfelelően gyűjtöt-
ték be a kötelező két bajnoki pontot. 
Mácsár Gyula tanítványai 36-25-ös 
győzelmükkel továbbra is száz szá-
zalékos mutatóval, 22 pontot gyűjtve 
állnak a tabella élén a 11. játéknapot 
követően.
NB II. Északi-csoport, 12. forduló
Budakalászi SC – Gödöllői KC 24-
23 (11-11)
Juniorok: Budakalászi SC – Gödöl-
lői KC 36-25               -ll-

KézIlABdA – Felnőtt vereség, junIor győzelem

Pont nélküli tavaszi rajt

Hétvége műsora:
Február 26., vasárnap 15 óra, 

(juniorok 17 óra): Gödöllői KC – 
XVI. kerületi KMSE

(Hajós Alfréd iskola tornaterme)

Az elmúlt fordulók visszafo-
gottabb teljesítményét követő-
en egy igazán parázs meccsen 
van túl Borkovits Zoltán együt-
tese, akik az alapszakasz ha-
todik helyén álló Újpesti TE 
vendégei voltak. A Penta-GRC 
csapata 3:0-ra kapott ki, akik  
átlagban szettenként 22 pon-
tot ütve sem tudtak nyerni ri-
válisuk ellen.

Már az első szettben érezni lehetett, 
hogy ezen a napon nagyon megküz-
denek egymással a csapatok, ugyanis 
ezt a felvonást 22-re nyerték a házi-
gazdák. A folytatásban még szoro-
sabb lett a párharc, egészen 25 pontig 
haladtak fej-fej mellett a csapatok, 
de a végjáték itt is a liláké volt. Ez 
a szettnyerés végül lélektaninak bi-
zonyult, és ugyan a harmadik játék 
szintén szorosra sikeredett, de lendü-
letből azt is megnyerte az Újpest és 
végül, ha csak a végeredményt néz-
zük, magabiztosan nyerte a találko-

zót. Széles Petráék joggal lehetnek 
csalódottak, mert többször is a ke-
zükben volt a szettnyerés, ami akár 
fordulatot is hozhatott volna, de utó-
lag csak azt írhatjuk, hogy a gödöllői 
fellángolások végül elfüstöltek.
A Penta-Gödöllői RC csapata 17 for-
dulót követően 20 ponttal a hetedik 
helyen áll az alapszakaszban.
Női NB I. alapszakasz, 17. forduló
UTE – Penta-Gödöllői RC 3:0 (21, 
25, 19) 
Juniorok: UTE - Penta-GRC 3:1 -ll-

röplABdA – Fellángolt, mAjd elFüstölt A pentA-grC

Tüzes gödöllői lányok, lila tűzoltók

Következik:
Február 28., kedd 18 óra

Penta-GRC – MTK Budapest
(SZIE sportcsarnok)

Az év első megmérettetésén 
vettek részt a Gödöllői Con-
tact ITF Taekwon-do Sporte-
gyesület versenyzői. A február 
4-én megrendezett Barátság 
Kupa elnevezésű versenynek 
Battonya városa adott otthont, 
és 20 sportegyesület, mintegy 
150 sportolója mérette meg 
magát küzdelem verseny-
számban.  

A rendezvény különlegessége abban 
rejlett, hogy az ITF Taekwon-do 
mellett WTF Taekwon-do, 
Kick-box, Karate, Thai-box 
stílusok is képviseltették magu-
kat. A versenyzők részére kivá-
ló lehetőségnek bizonyult, hogy 
kipróbálják magukat más küz-
dőirányzatokkal szemben, és 
tapasztalatot szerezzenek. A gö-
döllőiek négy versenyzővel, két 
edzővel és egy versenybíróval 
vágtak neki a viadalnak mind 
a négy versenyző dobogóra 

állhatott. Kiss Dávid ifjúsági 75 kg 
fölöttiek között lett aranyérmes, míg 
Lovász Hanna ifjúsági küzdelem 65 
kg alatti kategóriában ért el második 
helyezést. Koltai Csongor a -48 kg-
osok serdülő mezőnyében, míg Nagy 
Diána a felnőtt nők -56 kg-ban ért el 
harmadik helyezést.
A csapat felkészítését Kókai Zsolt 
mester koordinálta, a versenyen 
pedig Könczöl Alexandra és Pé-
ter-Horváth Norbert mesterek se-
gítették a sportolók munkáját.        -il-

HArCművészet – BArátság KupA

Négy ITF Taekwon-do SE érem

A Gödöllői Taekwon-do SE várja a sportolni vágyókat egy vidám 
gyerekekkel és felnőttekkel teli lelkes csapatba, ahova járhatsz: 
ha csak mozognál, ha egy csapathoz akarsz tartozni, de ha ko-
molyabb terveid vannak, akár a nemzetközi versenyzés is nyitva 
áll minden elhivatott sportolónak.
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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

címmel beszámoló kiállítás látható, a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból 

MŰVÉSZETI VEZETŐK
Kárpitszövő műhely: Farkasvölgyi Éva, kárpitművész
Kerámiaműhely: F. Orosz Sára, DLA keramikusművész
Textiltechnikák-rajz műhely: Hidasi Zsófi, textiltervező művész
Festészeti műhely: Incze Mózes, festőművész
A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, a közalapítvány elnöke
A kiállítást rendezte: Kecskés József, a közalapítvány kurátora

A kiállítás megtekinthető 2017. március 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előze-
tes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu                                         Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 20-26-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Február 27-március 5-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

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

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.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

12/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhan-
gú szavazással megszavazza és engedélyezi a Társaság könyvvizsgálójá-
val, a Hannák és Társa Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítását és 
a könyvvizsgálói megbízás 2017. május 31. napjáig történő meghosszab-
bítását, valamint felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a megbí-
zási szerződés módosításának aláírására.

13/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társa-
sági Szerződést a Társasági Szerződés 10. C. m.) pontjában meghatározott 
felhatalmazás alapján, a 12/2016 (05. 19) sz. taggyűlési határozatban fog-
laltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi 
képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerződés fentiek 
szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak 
a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtá-
sáról.

Gödöllői Királyi Kastély – taggyűlési határozatok (I.)
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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

+Gödöllő, központban teljeskörűen fel-
újított 60m2-es 1. emeleti, 2szobás, er-
kélyes téglalakás eladó! I.ár: 16,8MFt.
KIRÁLYTELEPEN 1070nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK 14,5m UTCAFRONTTAL, SZÉP
KÖRNYEZETBEN ELADÓ. I.ár:13,5MFt
Tel.:20/772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn a belvá-
rosban egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üz-
lethelyiség Iár: 9.9M Ft+áfa. ELADÓ
3SZOBA+ NAPPALIS, TELJESEN ALÁ-
PINCÉZETT HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár:
26.9MFt Tel.:20/804-2102

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 4.EME-
LETI, 58m2-es, KÉTSZOBÁS LAKÁS,
JÓ ÁLLAPOTBAN, SÜRGŐSEN EL-
ADÓ! Iár:15.8MFt. Antalhegy lábánál
1263m2-es 20.5m utcafronttal rendel-
kező telek eladó! Iár:14.9MFt! ÚJFENY-
VESBEN NAPPALI+ ÖTSZOBÁS, GA-
RÁZSOS IKERHÁZFÉL eladó! 39.5MFt!
Tel.:20/539-1988

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

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es,
összközműves saroktelek ikerház építé-
sére vonatkozó kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt. SZADÁN IGÉNYES KÖR-
NYEZETBEN, JÓ FEKVÉSŰ, 1600m2,
GONDOZOTT, KÖZMŰVES ÉPÍTÉSI
TELEK 9,5M-ós i.áron sürgősen eladó.
Tel.:20/772-2429

+Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102 BONTANDÓ HÁZAT
VAGY ÉPÍTÉSI TELKET VENNÉK Gö-
döllőn! Tel.:20/944-7025

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/804-2102 KIADÓ TE-
LEPHELYEK (50 m2-től 1000 m2-ig),
IRODÁK, ERDŐKERTES KÖZPONTI
RÉSZÉN. 24 órás PORTASZOLGÁLAT,
nyerges vontató beállási lehetőség.
Tel.:20/218-8591

+Szadai 1459nm-es belterületi telek
15mFt-ért eladó. összközműves Ikerház
építhető rá. Érd.: +3630/5885-889.

+Gödöllői 1075nm-es belterületi telek
13,5mFt-ért eladó. közműves Ikerház épít-
hető rá. Érdeklődés: +3630/588-5889.

+ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló köz-
ponti részén, aszfaltozott utcában, szé-
les telken közműves ház eladó! 89 m2:
3 szoba, 1 konyha+étkező, 1 veranda,
1 fürdőszoba+WC. Telek: 1570 m2
CSOK képes! Ár: 6.4 M Ft. (www.jofo-
gas.hu hirdetésazonosító: 53061809)
Tel.: 06309252027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen,
beköltözhető részben egy nagymére-
tű nappali, konyha, fürdőszoba, alatta
teljes szuterén található. I.á.: 15 mFt
0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, 2nappali, 2für-
dőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás
bramac cseréppel, egyéb helységekkel
Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.:
28,9 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai domboldal-
ban egy déli fekvésű, panorámás, nap-
pali+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, konvektoros fűtés-
sel. I.á.: 10 mFt 0620-919-4870

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

+Eladó Mogyoródon egy 2szintes, nap-
pali+5szobás, 3fürdőszobás, igényes
belső kivitelezésű, téglából épült la-
kóház, melynek alsó részén garázs és
egyéb helységek találhatóak 500nm-es
telken. I.á.: 31,9 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótele-
pen egy 58nm-es, nappali + leválasztott
2félszobás, loggiás társasházi örökla-
kás felújított fürdőszobával. I.á.: 14,5
mFt 0620-919-4870

2017. február 21.12 gödöllői Szolgálat

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: info@szolgalat.com
internet: www.szolgalat.com
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



+Eladó Vácon (Kisvác) a Nagy Sándor
József utcában egy 7 éves, téglaépíté-
sű, 69,9 nm alapterületű, 1. emeleti,
2szobás, saját cirkófűtésű öröklakás kö-
zel a Duna parthoz. I.á.: 21,9 mFt 0620-
919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban egy 1. emeleti, 2,5 szobás, loggi-
ás társasházi öröklakás. I.á.: 16,9 mFt
0620-919-4870

+Eladó Gödöllő központjában a Körös-
fői utcában egy 700nm-es építési telek
teljes közművel. I.á.: 25,9 mFt 0620-
919-4870

+Eladó Gödöllőn a legszebb környeze-
tében a Csemetekertben egy most épü-
lő 4db, önálló telekrésszel rendelkező,
2szintes, nappali+4szobás, 2fürdőszo-
bás 84nm-es családi ház kocsibeállási
lehetőséggel, teljes értékű emelettel,
terasszal, erkéllyel. A látványterveket,
alaprajzot meg lehet tekinteni telefonos
megbeszélés alapján. I.á.: 35,9 mFt/db
0620-919-4870

+Gödöllői családi ház eladó a Mohács
utcában: 3 szobás, téglából épült, pince
és garázs is van. Érdeklődni hétvégén:
20/2210-199

ALBÉRLET KIADÓ

+Máriabesnyőn kiadó egy szoba-kony-
hás, összkomfortos kertes ház. 70/779-
8529

+Családi házban külön bejárattal szoba,
konyha, zuhanyzó kiadó a Blahai részen.
Érd: 70/575-0846

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Kiadók kedvező áron, egyéni mé-
rőórákkal rendelkező, utcára nyíló üzlet-
helyiségek a Gödöllő, Szent János utcai
Szolgáltatóházban. Nagyságuk 28,5nm
és 29nm, egyben vagy megosztva.
30/513- 6490

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) Tel.:20/804-2102 KIADÓ TE-
LEPHELYEK (50 m2-től 1000 m2-ig),
IRODÁK, ERDŐKERTES KÖZPONTI
RÉSZÉN. 24 órás PORTASZOLGÁLAT,
nyerges vontató beállási lehetőség.
Tel.:20/218-8591

+Gödöllő belvárosában 56 m2-es,utca
frontra néző, saját zárt parkolóval, lég-
kondicionálóval rendelkező helyiség
(üzlet, bemutató terem, iroda hasznosí-
tására is alkalmas) hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-20-9443-356

ÁLLÁS

+Táblagéppel, okostelefonnal szaba-
didőben végezhető munkára keresek
internetes (webshopos) értékesítőket
és üzletkötő munkatársakat. Részletek:
Károlyi Péter 20/777-1122, vagy hiper-
biznisz@gmail.com

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

+Gödöllői étterembe gyakorlattal ren-
delkező, angolul beszélő FELSZOLGÁ-
LÓT keresünk. Fényképes önéletrajzot
a yellow@yellow-pub.hu címre várjuk.

+Gödöllő területére szórólap-újság ter-
jesztőt keresek. A munka végezhető is-
kola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420

+Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és
2 műszakos munkára folyadék és po-
raroma gyártókat. Előny: élelmiszer ipa-
ri vagy vegyipari végzettség. Verseny-
képes fizetést+ kafetériát biztosítunk.
Fényképes önéletrajzokat várunk: info@
foodbase.hu

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

+Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás
munkára HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát
felveszünk. Aszódra, Veresegyházra és
Gödöllőre megbízható SZÓRÓLAPTER-
JESZTŐKET keresünk. Érd: 20/257-7411

+A haszonállat-génmegőrzési Központ
teljes munkaidős foglalkoztatás kereté-
ben vagyongazdálkodási ügyintézőt ke-
res. Részletek a www.genmegorzes.hu/
hagk/allasajanlatok oldalon találhatóak.

+Általános iskolai TANÍTÓ és felső ta-
gozatos TESTNEVELŐ TANÁRT keres
magániskola kiemelt bérezéssel Veres-
egyházon. Tel: 30/500-2457

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

+A Csíkos pizzériába FUTÁRT felve-
szünk! Tel: 06-70-772-7850

+Saját autóval rendelkező futár kollégát
keresünk kiemelt bérezéssel, azonnali
kezdéssel. Jelentkezés: fényképes ön-
életrajzzal a foodbrother.info@gmail.
com-on, illetve telefonon: 06303367392

+Gödöllői cég KARBANTARTÓ kol-
légát keres. Jelentkezni fényképes Ön-
életrajzzal: evocool@evocool.eu, 06 20
775 1917

SZOLGÁLTATÁS

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöl-
lő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-
28-784-752

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

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

+KERTGONDOZÁS metszés, gépi le-
mosó PERMETEZÉS, műtrágyázás,
rotációs kapálás. Fakivágás, bozótir-
tás, sövényvágás, ereszcsatorna tisztí-
tás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása.
06/30-747-6090

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

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

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

+Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.
thetagodollo.hu olda-
lon. Időpont egyezte-
tés: 20/367-4274

+ KÖ LTÖ Z T E T É S ,
ÁRUSSZÁ L L Í TÁS .
RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok
árusítása. Minden,
ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+15 éves KÖNYVE-
LŐI gyakorlattal vál-
lalom egyéni vállalko-
zók, Bt-k, Kft-k teljes
körű könyvelését, bér-
számfejtését, adóbe-
vallások elkészítését
visszamenőleg is. 06-
70-427-7778

+KERTÉSZ munkát
vállalok. Mindent, ami
egy kisebb-nagyobb
kerttel kapcsolatos.
Kerítés és kerti bútor
festést, hulladék el-
szállítást is végzünk.
Ingyenes aznapi fel-
mérés! 06/20-9777-
888

+ KÖ LTÖ Z T E T É S !
BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍ-
TÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291

+DUGULÁS ELHÁ-
RÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások cső-
törések megszünte-
tése. Vécék tartályok
csapok szifonok cse-
réje. Csatorna ka-
merázás. VÍZSZERE-
LÉS. 20/491-5089

+ LAKÁSSZERV I Z .
Vízszerelés, ajtók,
ablakok beállítása,
zárszerelés, bizton-
sági zárak felszerelé-
se. Bútorszerelés és
gyártás (konyha és
gardrób). 06-70-201-
1292

+DRÓTKERÍTÉSEK
ÉPÍTÉSE !!! 60cm-
200cm magasságig.
Ára anyaggal együtt
1200 Ft/fm-től. Ér-
deklődni hétköznap:
20/9 463 409
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Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!

KÍNÁLATUNKBÓL: * Gödöllőn, az Antal-
hegy lábánál 1469 nm-es, 29 m széles, építési
telek eladó. Iá:16,2 mFt

*Gödöllőn, a Csanakban 1981-ben épült,
N+ 4 szobás, 3 szintes ház 963 nm-es tel-
ken eladó. Iá.: 29,5 m Ft.

*Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szo-
bás, földszintes, felújított cs. ház nagy telken
eladó. Iá:37 mFt.

*Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, 1szo-
bás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó. Bérleti
díj:72 eFt+ rezsi.



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

+KERTI FAÉPÍTMÉNYEK kivitelezését
vállaljuk: szerszámos kamrák, nyitott ko-
csi beállók, kukatárolók, korlátok-keríté-
sek, apácarácsok, polcrendszerek stb.
Érdeklődni hétköznap: 20/9 463 409

+KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS
Szakképzett kertész teljes körű kertépí-
tést és a már meglévő kertek szaksze-
rű karbantartását vállalja. Elérhetőség:
06205516476 Facebook: Bernáth Kert

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

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia hát-
térrel kínálunk új építésű lakóházak kivi-
telezését 165.000 Ft/nm +áfa (209.550
Ft/nm) áron kulcsrakész állapotban,
műszaki tartalommal. 0620-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gom-
bás köröm kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén dolgozó há-
zaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápo-
lásra szorul a körme? Vagy a kezét sze-
retné rendbe tetetni, és szépen meg-
csináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-
851-8763

OKTATÁS

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terü-
letén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvta-
nár. Tel: 06-70-559-3918

+Diplomás, tapasztalt pedagógus ANGOL
nyelvből felkészít érettségire, nyelvvizsgá-
ra, állásinterjúra. Kezdőtől – haladóig, ru-
galmas időbeosztás. Általános iskolások
korrepetálása hatékony módszerekkel. 90
perc 3.000 Ft kisgalamb57@gmail.com
20/3993-610.

+Középiskolai MATEMATIKA tanár 20
éves tapasztalattal korrepetál közép- és
általános iskolásokat, felkészít közép-
és emelt szintű érettségire. Házhoz
megyek. Elérhetőség: 20/210-1768,
szemoke0714@yahoo.co.uk

ADÁS~VÉTEL

+Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, ékszereket, hangszert, kitünte-
tést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel hétvégén is. 30/308-9148

+AUSZTRIÁBÓL!!! Használt cikkek a
TRIFT SHOPBAN: -konyhai eszközök,
-sport cikkek, -porcelánok, -gyerekru-
hák, cipők, -felnőtt ruhák, cipők. REM-
SEY KRT. 8. alatt. Várjuk szeretettel!

+Kis bálás lucerna 700,-Ft/db, 2db
10kg-os szénsavpalack (tömzsi) 20.000,-
Ft/db, 4méteres kármentős bárpult
350.000,-Ft, kétkaros, olasz, használt
kávégép 150.000,-Ft, biliárd asztal
30.000,-Ft-ért eladó. 20/9463-112

+Fajtatiszta PUMI KISKUTYÁK olcsón
eladók. (15.000.) Érdeklődni: 06-20-
9888-629

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 30 8518 763
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+Eladó egy Omron felkaros, pumpás,
használt vérnyomásmérő 4.000Ft, kró-
mozott új bárszék 8.000Ft, használt
ellipszis tréner 16.000Ft. Érd.: +36-30-
280-1313

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-
, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repce-
méz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szál-
lítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+Fajtatiszta pumi kiskutyák olcsón el-
adók. (15.000.) Érdeklődni: 06-20-
9888-629
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Beküldési határidő:
2017. február 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Rab Ádám, Dessewffy A. u. 25.,
Asztalos Zsóka, Országalma u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.,
Tóth Sándorné, Asbóth u. 1.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóbiás Ágnes,
Erzsébet királyné krt. 5.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., Ki-
rály Anikó, 2182 Domony, Fő út 119/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Pálmainé Szekeres
Anikó, Fűzfa u. 25., Kiss Gábor János,
Csanak u. 12.

Utazz velünk!
De hová is utazzunk
2017 nyarán? 1.rész

Gondolom már nem csak nekem van elegem a
hosszú, hideg télből, hiszen jelen sorok írása-
kor is csak mínusz 2 fok van odakint és ködös,
szürke az időjárás. Néhány utazási tipp a nyárra
talán segít abban, hogy túltegyük magunkat az
időjárás okozta rossz hangulaton és már a va-
káció puszta gondolata felmelegítse lelkünket.
A tavalyi év nagy nyertese az európai turiz-
musban egyértelműen Spanyolország volt és
ez a tendencia idén is folytatódhat. Nyaralás
szempontjából az egyik kedvencünk Mallorca,
ahol a sziget keleti oldalán csodás tengerpar-
tok várják a családokat, a főváros környéke
(Playa de Palma, El Arenal, Can Pastilla) pedig
inkább a nyüzsgő éjszakai életet is kedvelők-
nek tetszhet. Aki nem ragaszkodik a tengerpart
közvetlen közelségéhez, annak bátran ajánlom
a Tramontana-hegység nyugodt kis falvaiban
fekvő farmokat (spanyolul fincákat), ahol a
tömegturizmustól távol, idilli környezetben
pihenhetünk és többségében a helyben termelt
kiváló élelmiszereket fogyaszthatjuk.
Másik kedvencünk Barcelona és környéke,
egyrészt a város számos látnivalója, másrészt
Costa Brava hangulatos nyaralóhelyei miatt.
Érdemes azonban Barcelonától dél felé indul-
nunk és Costa Dorada tengerpartját is megis-
mernünk, hiszen az itteni széles, aranyhomo-
kos, lassan mélyülő partszakaszok ideálisak a
családok számára. Ráadásul itt található Euró-
pa egyik legnagyobb élményparkja, a PortA-
ventura World, melynek legújabb attrakciója
az áprilisban megnyíló Ferrari Park, ahol pl. a
112 méter magasról induló autóversenypályán
5 mp. alatt 180km/h sebességre gyorsulhatunk,
de lesz még ott többek között F1 szimulátor és
egy 55 méter magas szabadesés torony is.
A tartomány központja Tarragona ókori alapí-
tású városa – számos római kori és középkori
épületmaradvánnyal – a kultúra iránt fogékony
utazót ejti ámulatba.

Szintén jó úticél lehet a Kanári-szigetek, hiszen
Tenerife (változatos táj és strandok, 3718 méte-
res vulkáni hegy), Gran Canaria (homokdűnés
strandok, kiváló vásárlási lehetőségek), Fuerte-
ventura ( álomszép strandok, szörfösök paradi-
csoma) és Lanzarote (aktív turizmus, vulkáni
tevékenységek) szigete is közvetlen járattal
elérhető, ráadásul biztonságos üdülőhelyek az
Atlanti-óceán ölelésében.
Elsősorban elő-és utószezonban ajánljuk An-
dalúziát, mivel Malagába is közvetlen járattal
repülhetünk, másrészt annyi látnivaló van Cos-
ta del Sol környékén, hogy nemigen jut idő a
strandolásra, hiszen Granada, Córdoba, Sevil-
la, Gibraltár, Ronda, Marbella látnivalóit vétek
lenne kihagyni.
Irodánk munkatársai személyes tapasztalattal
rendelkeznek a fent említett úticélok legszebb
látnivalóiról, bővebb tájékoztatást és ajánlato-
kat a www.sissytravel.hu oldalon találhatnak!

(x)


